
  

 6.

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

       Co se událo
3. prosince 2008 se uskutečnil již 4. ročník Mikulášského turnaje ve hře Člověče, nezlob se! Na 
všechny zúčastněné hráče čekala malá mikulášská nadílka a na vítěze láhev šumivého vína. Po 
napínavém souboji, při kterém vládla příjemná atmosféra, zvítězila  paní Marie Heřmánková.

PS: V brzké době promítneme video z této akce.

           Co se událo
 4. prosince 2008   zpříjemnila obyvatelům Domu s pečovatelskou službou předvánoční čas paní 
učitelka Hana Bláhová se svými žáky ze Základní umělecké školy. Tentokrát se za pomoci malých 
žáčků v umělecké dílně vyráběly svícny, vánoční řetězy a také se peklo Vizovické obřadní pečivo 
na téma vánoční rybička. Paní učitelka Hana Bláhová vyhlásila velkou soutěž o nejkrásnější rybičku 
z  vizovického  těsta.  V  soutěži  nakonec  porota  vybrala  rybičku  vytvořenou  paní  Miladou 
Besserovou, která převzala hlavní cenu. První cena byl živý kapřík zvaný Ferda, který byl uloven v 
obchodním domě Tesco Zličín. Dalším milým překvapením pro naše seniory a především děti byl 
Mikuláš, čert a anděl, kteří za přednesené básničky věnovali spoustu krásných dárečků. V dílně také 
zazněly  vánoční  písně,  které  zazpívali  žáci  z  hudebního  oboru  Základní  umělecké  školy  v 
Černošicích.

PS: Video z této akce promítneme v brzké době.
Fotografie na druhé straně našeho občasníku....



Zeptal jsem se Jiřího Bessera: Co jste říkal výhře vaší manželky?

" Byl jsem velice překvapen, že má žena snad prvně v životě něco kloudného vyhrála. Oba dva jsme 
si velmi pochutnali, ale mohla by tato výhra být častější, alespoň jedenkrát měsíčně".

Co se událo
13. prosince 2008 se uskutečnil v našem pečovatelském domě Vánoční koncert malých žáků ze 
Řevnického hudebního oboru. Vystoupení začalo v 16.00 hodin a trvalo necelé 2 hodiny.

Co se událo
17. prosince 2008 při Kavárně proběhlo losování  správně vyluštěných vyškrtávaček. Hlavní cenu 
převzal Jiří Besser a vzápětí vylosoval druhého výherce, kterým se stala jeho manželka Milada 
Besserová,  třetím  vylosovaným  byla  paní  Božena  Studecká.  Správné  znění  tajenky  a  všechny 
výherce, včetně cen, otiskujeme na poslední straně našeho časopisu.



Co se událo

22. prosince 2008 vyvrcholil pestrý adventní čas vánočním setkáním všech obyvatelů našeho domu 
a osamělých seniorů z Černošic. Slavnostního večera se letos zúčastnila paní místostarostka Helena 
Langšádlová s členkami sociální komise, vedoucí kanceláře starosty Ing. Jana Ullrichová, vedoucí 
sociální odboru Mgr. Martin Louška, referentka sociální odboru Marcela Haspeklová.  Role číšníka 
se  ujal  strážník městské  policie  Josef  Dovjak.  Koledy zahrál  dětský  hudební  soubor  z  Řevnic. 
Tentokrát se servírovalo rybí filé s bramborovým salátem a jako dezert, mini dortíky a obložený 
chlebíček. Závěrem příjemného večera paní místostarostka rozdala malé vánoční dárečky v podobě 
vyřezávané ozdoby a vánoční svíčky.  Několik "vytrvalců" protáhlo oslavu  do pozdních hodin.

Co se událo

29. prosince 2008 se uskutečnil v naší jídelně silvestrovský večer. Celá akce začala v 17 hod. Již po 
18 hodině byla připravena silvestrovská večeře (pečené kuře na zelenině s pečeným bramborem). V 
19  hodin  došlo  k  symbolickému  vypuštění  světlic  před  jídelnou  DPS.  Po  20  hodině  byla 
naplánována tombola, ve které bylo prodáno 83 lístků. V naší tombole nakonec vyhrával každý 
lístek  a  rozdaly  se  ceny v  celkové  hodnotě  cca  4  000 Kč.  Na výherce  čekaly  ceny v  podobě 
alkoholických  i nealkoholických nápojů, potravin, hygienických potřeb, upomínkových předmětů 
apod. Večer pokračoval s několika vytrvalci až do jedné hodiny ranní.



Co se událo 

4. ledna 2009 byl již podruhé u našeho pečovatelského domu ukončen Tříkrálový průvod, který 
vyšel z Mokropes přes Vráž až k nám.

          Co nás čeká?

Farní Charita Neratovice si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník setkání seniorů, které se uskuteční 
v  Libiši  u  Neratovic.  Doprava,  občerstvení  hudba  bude  opět  bezplatně  zajištěna.  Setkání  je 
naplánováno na 21. května 2009. Zájemce prosíme o zapsání na seznam, který bude uveřejněn na 
nástěnce ve vstupní hale nebo v kanceláři DPS. 
PS: Doprava z parkoviště DPS přímo před sokolovnu v Libiši!!!

Právě probíhá

Od 19.ledna 2009 máte opět možnost navštěvovat kurz cvičení paměti spojený s nenáročným 
kondičním cvičením. Cvičení začíná každé pondělí v 9.30 hod v jídelně DPS.

Narozeniny

únor                  březen                duben
2.2. paní Studecká Božena            23.3. pan Král Jan 8.4. pan Mašek Vladimír
24.2.paní Podroužková Miluška       31.3. paní Studená Milada 9.4. paní Králíková Růžena

27.4. pan Klíma Vladimír

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

         Rozloučení

Dne 7. ledna 2009 nás opustila paní Anna Dušánková ( 95 let )



        Kreslený vtip

 Stav fondu
Stav  fondu k  1.2.2009 činí  495 Kč,  všem kteří  přispívají  děkujeme.  Již  jsme nakoupili  48  ks 
podsedáků, 3 informační tabule "Pozor kluzká podlaha" a 2 velké kontejnery na tříděný odpad.

48 ks podsedáků - 1200 Kč - 4 ks odcizeny dne 30. ledna 2009
3 ks informačních tabulek včetně poštovného 850 Kč
2 ks kontejnerů na tříděný odpad 1730 Kč

Technické úpravy v DPS

• 15.12.2008 montáž madel na chodbách DPS
• 4.1.2009 oprava telefonní ústředny
• 6.1.2009 provedena pravidelná kontrola plynové kotelny
• 6.1. 2009 práce na opravě ohřívače teplé vody
• 7.1. 2009 práce na opravě ohřívače teplé vody
• 12.1. 2009 práce na opravě ohřívače teplé vody
• 13.1. 2009 práce na opravě ohřívače teplé vody
• 14.1. 2009 práce na opravě ohřívače teplé vody - dokončení opravy
• 20.1 2009 pravidelná kontrola výtahu
• 27.1.2009 oprava dveří v zádveří (poděkování tímto patří panu Besserovi za spolupráci)



 Otázky a odpovědi
Nová rubrika Otázky a odpovědi pokračuje: Otázky můžete vhazovat (možno i anonymně) do 
poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu. Odpovědi budou uveřejněny v dalším čísle našeho
občasníku.

Proč trvala oprava ohřívače teplé vody 10 dnů?

Závada byla nahlášena 4.ledna 2009 ve 22:15 hod paní Svatavou Preislerovou.  Dne 5.ledna 2009 v 
7.30 hod. jsme kontaktovali odbornou firmu, která instalovala kotel v DPS v roce 2002. Firma však 
měla první volný termín na opravu až 12. ledna 2009. Ihned jsme informovali o celé záležitosti 
odbor investic a správy majetku Městského úřadu Černošice a vzápětí revizního technika, který 
měsíčně kontroluje plynovou kotelnu DPS. 
Den poté 6.ledna 2009 navštívil kotelnu revizní technik, který prohlédl stav ohřívače vody a usoudil 
počkat  na  odbornou  firmu,  jelikož  tento  typ  kotle  opravují  pouze  3  firmy  v  ČR.  Po několika 
urgencích se nám podařilo z domluveného termínu na 12.ledna sjednat opravu na 7.ledna 2009. 
7.ledna 2009 ve 14.00 hod provedl pracovník odborné firmy demontáž ohřívače vody a usoudil, že 
se jedná o „automatiku“ tj, zapalování. 
12.ledna dovezl pracovník novou automatiku, kterou vzápětí namontoval. Závada však odstraněna 
nebyla a proto doporučil jinou odbornou firmu, která sídlí v Plzni a má k dispozici více náhradních 
dílů. Dále nás informoval o nepřístupnosti k hořákům ohřívače vody, kde jeho přístup byl zabráněn 
trubkou s  přívodem zemního plynu. O celé záležitosti jsme informovali odbor investic a správy 
majetku a revizního technika. Tento den  byla objednána druhá odborná firma z Plzně, která měla 
nejbližší  termín na opravu 19.ledna 2009. Zároveň byl objednán topenář na odstranění  přívodu 
plynu.
Dne 13. ledna 2009  byla sjednána schůzka s topenářem, s tím že 14.ledna 2009 dojde k odstranění 
trubky s plynem před ohřívačem vody. 14. ledna v 16.00 hodin se podařilo odstranit přívod plynu a 
zároveň byla zjištěna závada na ohřívači vody. Jednalo se o propálený kabel, který byl nepřístupný 
z důvodu špatně řešeného přívodu plynu. Ten den byla stornována objednávka odborné firmy z 
Plzně na 19.ledna 2009. Teplá voda začala téci 14.ledna v 16.30 hod.

Kolik stála oprava ohřívače vody?

Oprava ohřívače stála 5600 Kč.

Může se opakovat závada na ohřívači v brzké době?

Bohužel závada na ohřívači se může kdykoliv opakovat. Ocelová nádoba na 309 litrů teplé vody je 
v  havarijním stavu,  jedná se  o velkou korozi  nádoby.  Momentálně je  celá situace řešena a  je 
předloženo radě města řešení, které počítá s využitím stávajících kotlů na ohřev vody. Řešení je 
výhodné v tom, že v případě výpadku kotle je možné použít jiný kotel, jelikož kotelna je vybavena 
třemi kotli. Navrhované řešení je však velmi finančně náročné, jedná se o částku 170 000 Kč. Je zde 
však  počítáno  s  větším  oběhovým  čerpadlem  na  teplou  vodu,  změkčovačem  vody  a  rezervní 
nádobou v případě prorezavění. 

Kdy se obsadí volný byt po paní Dušánkové?

Již 10. ledna byl byt vyklizen a 15. ledna 2009 předán. Dne 12. ledna jsem obeslal 38 místních 
zájemců, s tím že termín na rozhodnutí je do 31.ledna 2009. Do 31.ledna 2009 probíhali v bytě tyto 
úpravy: malování, čistění koberce, úklid a drobné technické úpravy. Devátého února budou zájemci 
o tento byt pozváni na sociální komisi, která vybere nejvhodnějšího zájemce. Poté vše schválí rada 
města a zájemce bude mít 1 měsíc na nastěhování, resp. na podepsání nájemní smlouvy.





 Výherci soutěže z minulého čísla

V minulém čísle našeho občasníku byla otištěna vyškrtávačka o ceny, která ukrývala v tajence slovo 
ZA VODKU.  Soutěže  se  zúčastnilo  celkem  11  klientů  našeho  domu.  Losování  ze  správně 
vyluštěných osmisměrek proběhlo 16. prosince 2008 při Kavárně.
Zde uvádíme výherce:
1. cena - lahev vodky, poukázka na kavárnu ( 15 Kč ), lístek do tomboly - Jiří Besser
2. cena - hotovost 50 Kč, lístek do tomboly - Milada Besserová
3. cena - 2 x poukázka na kavárnu ( 2x 15 Kč ) - Božena Studecká
4. cena - poukázka na kavárnu ( 15 Kč ) - Helena Vincencová
5. cena - poukázka na kavárnu ( 15 Kč ) - Věnceslava Klečatská
6. cena - poukázka na kavárnu ( 15 Kč ) - Karolína Rollová
7. cena - poukázka na kavárnu ( 15 Kč ) - Karel Polák
8. cena - poukázka na kavárnu ( 15 Kč ) - Věra Volmutová
9. cena - poukázka na kavárnu ( 10 Kč ) - Růžena Králíková
10. cena-poukázka na kavárnu ( 10 Kč ) - Marie Heřmánková
11..cena-poukázka na kavárnu ( 10 Kč ) - Jiřina Pomahačová

Všem výhercům blahopřejeme....

 Křížovka o cenu

Nestříhejte! Odevzdejte celou stranu A4 i s křížovkou!

Pranostika: Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy....( viz tajenka )           

Odpověď: ...........................................................................................................................................

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

(Vyplněné  a  vyluštěné  celé  lístky vhazujte  do  poštovní  schránky  u  hlavních  vchodových  dveří  
označené KANCELÁŘ DPS - 110, a to nejpozději do 17.2.2009. Losování ze správných odpovědí  
proběhne 18. února 2009  v Kavárně )   

Tento občasník Vám připravila redakční rada DPS ve složení Miroslav Strejček, Jiřina 
Pomahačová a Svatava Preislerová

Autor příspěvků: 
Miroslav Strejček

Fotografie: 
Miroslav Strejček a Stanislav Janovský

Za občasník je dobrovolná cena.


