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TECHNICKÝ ÚSEK

Vážení čtenáři,
jsem velice rád, že mohu představit práci úseku, který zajišťuje
provoz našeho velkého Domova. Provozně technický úsek je
nejsložitější úsek, neboť se skládá z různých typů provozů.
Každý z provozů nám zabezpečuje jiný druh služby.
Provozně technický úsek se skládá z recepce, údržby, úklidu, prádelny, správce
informačních technologií a nákupčí-zásobovačka.
Recepci zajišťují 3 recepční v době od 06:00 hod do 18:30 hod. V poslední době
jsme v recepci zavedli prodej různých druhů potravin, pochutin a občerstvení.
Můžete si zakoupit různé druhy nanuků, které obzvláště v letních měsících
osvěží, nebo třeba lahodnou kávičku se zákuskem. V recepci je možné zakoupit
celou řadu produktů pro osobní hygienu a mnoho dalšího. V poslední době
uvažujeme rozšíření služby v recepci tak, abychom byli schopni 24 hodin denně
uspokojit i ty nejnáročnější klienty.
Správce informačních technologií zajišťuje funkčnost a bezpečnost během
provozu celého výpočetního systému nebo sítě. Přebírá, ověřuje, uvádí do
provozu a nastavuje parametry operačních systémů a počítačové sítě.
Monitoruje a diagnostikuje provoz operačních systémů i počítačové sítě.
Optimalizuje využívání operačních systémů. Zajišťuje antivirovou ochranu a
kompletní zálohování. Implementuje firemní a systémové aplikace. Detekuje
chyby a vady sítí a jejich jednotlivých systémů.
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Prádelna se skládá z 6-ti pracovnic, 2 z nich zároveň vykonávají funkci švadlen
a provádějí drobné opravy oděvů. V loňském roce prádelna vyprala a vyžehlila
243 344 kg prádla. Ke zlepšení kvality praní prádla se snažíme o postupnou
modernizaci prádelny.
Od 1. 9. 2013 byl do technickoprovozního úseku začleněn úklid v prostorách
Domova Sedlčany. Zároveň od výše uvedené doby došlo ke změně pracovní
doby uklízeček, kdy byl nově zaveden úklid do 18:00 hod. a úklid o sobotách a
nedělích v době od 09:30 hod. do 18:00 hod. Úklid zajištuje 11 uklízeček. Na 1.
pavilonu zajišťují úklid 4 uklízečky. Na 2. pavilonu zabezpečují úklid 3
uklízečky a na 3. pavilonu zabezpečují úklid taktéž 3 uklízečky. Prostory
recepce, kanceláře, koridoru a společných prostor v bodově stravování
zabezpečuje 1 uklízečka.
Za nákup materiálu a provoz skladu zodpovídá jedna nákupčí – zásobovačka.
Údržba areálu Domova Sedlčany probíhá za pomoci 5 pracovníků údržby, kteří
provádějí nejrůznější opravy, udržují přidělené prostory v provozuschopném
stavu, starají se o naši zahradu a jsou nápomocni celému personálu a klientům
Domova.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hodně zdravíčka a podělit se s Vámi o recept
zdravé výživy, který si můžete připravit se sociálními pracovnicemi v Domově.
Recept na zdravý koláč s ovocem
Suroviny:
100g pšeničná celozrnná jemně mletá mouka
40g kokosu
3 vejce
3 lžíce medu
1 lžička kypřící prášek do pečiva bez fosfátu
3 lžíce vařící vody
1 lžička karobu
1 vanilkový pudink
400 ml vody nebo zředěné ovocné šťávy
1 lžíce třtinový cukr
ovoce - dle chuti
Příprava: 80 minut
Obtížnost: středně náročné
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Postup:
Oddělíme bílky od žloutků a z bílků vyšleháme tuhý sníh. Ke žloutkům přidáme med, vařící
vodu a kokos. Šleháme do mírného zhoustnutí. Odvážíme si potřebné množství mouky,
přisypeme prášek do pečiva, karob a promícháme. Vše přidáme ke žloutkové směsi.
Nakonec opatrně vmícháme tuhý sníh z bílků.
Kulatou formu (v našem případě o průměru 23 cm) vyložíme pečícím papírem a vlijeme do
ní připravené těsto. Pečeme při 180 C cca 25 – 35 minut. Poté koláč vyjmeme z trouby a
necháme jej vychladnout.
Mezitím si přichystáme pudinkovou zálivku. Odměřených 400 ml studené vody nebo
zředěné ovocné šťávy si rozdělíme na 1/3, ve které rozmícháme pudinkový prášek a 2/3, do
které nasypeme lžíci třtinového cukru (šťávu sladit nemusíme) a na mírném plameni cukr
necháme rozpustit. Přilijeme zbytek s pudinkovým práškem a mícháme do zhoustnutí.
Navrh vychladlého koláče klademe rozkrájené ovoce (u tohoto receptu jsem použil 2
banány a 1-2 jablka), které zalijeme pudinkovou zálivkou. Počkáme až nám pudink ztuhne
a můžeme podávat.

Mgr. Zdeněk HRSTKA
Vedoucí provozně technického úseku
______________________________________________________________

Noví spolubydlící (říjen)

Kulatiny (listopad)

Michálková Darina
Trojanová Marie
Kubínová Hana
Bláhová Marie
Vacková Marie
Pečený Václav

Kvěchová Marie
Hodková Libuše
Hrbková Věra
Žáková Lidmila

Opustili nás (říjen)
Humlová Darina
Dvořáková Marie
Švec Bořivoj
Velková Irena
Nešleha Karel
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Ešnerová Jindřiška
Malá Růžena
Stolár Pavel
Holeček Jaroslav
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Novinky z Domova
MUZIKODÍLNA
V současné době probíhá opět v tělocvičně Domova terapie hudbou (každý
čtvrtek od 9:30 hod).

SOUTĚŽE
Klientka II. oddělení získala krásné 15. místo se svou básní o Domově Sedlčany.
Jednalo se o soutěž firmy Dentimed, téma básní – život v domově pro seniory.
GRATULUJEME
Dlouhá cesta
Je těžké rozloučit se s domovem,
kde žili jsme všichni spolu
a jít cestou neznámou
do seniorského domu

Lavičky vábí do parku,
kde kvete mnoho kvítí.
Zazpívat si tam písničky,
abychom nebyli smutní.

Spřátelit se tam s lidmi,
co stihl stejný osud.
Nebuďme smutní a věřme pevně,
že bůh nás ochrání.

Tak tedy hodně štěstí a pohody,
aby nám tady bylo přáno.
A budeme všichni v pohodě
s úsměvem probouzet se každé ráno.
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V současné době se klienti účastní soutěže Podzimní dekorace a Křížovky
(v loňském roce zvítězil klient Domova z III. oddělení).

RŮŽE Z LISTÍ A LISTY Z MODURITU
Práce klientů z III. oddělení

DEKORACE Z PAPÍRU
Práce klientů z II. oddělení

Pranostiky
21. 11. OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu
chystá
„Celá její krása a milost - na duši i na těle byla plná krásy - byla pro Pána. To
je teologický obsah svátku Obětování Panny Marie“.
http://opusdei.cz/cs-cz/article/zivot-panny-marie-iii-obetovani-panny-marie/

25.11. KATEŘINA
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
Svatá Kateřina Sienská se narodila r. 1347 v Sieně. Bylo jí dvacet let, když jí
Kristus projevil svou lásku mystickým symbolem snubního prstenu. Neúnavná
byla snaha, kterou Kateřina vynakládala na vyřešení mnohých konfliktů, které
sužovaly společnost její doby. Její snaha o mír dospěla až k evropským
vládcům, jako byli Karel V. král francouzský. Se stejnou naléhavostí se
Kateřina obracela na církevní osoby jakéhokoliv postavení, aby od nich
vyžadovala
nejpřísnější
důslednost
jejich
života
a
pastorační
služby. http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=793
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30.11. ONDŘEJ
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Svatý Ondřej byl současník Krista, jeden z jeho učedníků. Který se po z
mrtvých stání Krista, stejně jako ostatní apoštolové vydal na cesty, při kterých
vyučoval křesťanské víře. Bylo to za vlády římského císaře Nera, který
pronásledoval všechny vyznavače křesťanství. U svatého Ondřeje ho k
pronásledování kromě víry, údajně vedl ještě jiný motiv. Svatý Ondřej uzdravil
na smrtelné posteli Nerovu ženu, obrátil jí na víru a poradil jí, aby odmítala
manželské povinnsti. Proto byl svatý Ondřej místodržitelem Eguastem uvězněn
a mučen. Své víry se však nevzdává a nakonec je ukřižován na kříži ve tvaru
písmene X. Svatý Ondřej je představován jako starý muž s bílými vlasy a
vousy, protože byl popraven až ve vysokém věku.
http://kamineknaceste.blog.cz/0911/svaty-ondrej

4.12. BARBORA
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a
vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců,
pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších povolání, u nichž hrozí riziko a
rovněž dětí. Barbora z Nikomédie (též svatá Barbora), panna a mučednice,
patří kečtrnácti svatým pomocníkům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v
minulosti například při morových epidemiích.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3%A9die

6.12. MIKULÁŠ
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby, biskup,
mučedník, vyznavač a pomocník v nouzi. Mikuláš se stal kolem r. 300 jako
mladý muž biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy potom zde začalo
pronásledování křesťanů za Galeria Valeria Maximina. I Mikuláš se dostal
kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán
utrpěným mučením vystoupil r. 325 na slavném koncilu Nicejském. Více se
neví o Mikulášově životě a působení, je známo už jen přibližné datum
biskupova úmrtí. Den smrti byl 6. prosinec, rok mezi 345 a 351.
http://www.mlejn.com/Muzeum/mikulas.html

13.12. LUCIE
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. (12 dní
- 12 měsíců)
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Svatá Lucie (Panna Lucie Syrakuská) žila ve třetím a na začátku čtvrtého
století našeho letopočtu v Itálii a na Sicílii, její krátký život byl ukončen
mučednickou smrtí mečem a provazem poté, co byla odsouzena pro
křesťanskou víru. Je uctívána jako svatá prakticky všemi křesťanskými
církvemi
a
je
patronkou
mj.
slepých
či
gondoliérů.
http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2012121501

Kultura u nás
Povedlo se (říjen)
Hudební odpoledne s panem Němečkem
Vystoupení hudební skupiny Camael
Dopravní odpoledne v zahradě Domova
2 výstavy, přednáška o zdravé výživě
Výlet – výlov rybníku Musík
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Připravujeme
26.11. Zítra to roztočíme, drahoušku aneb Absolutně nevinný žertík – doprovod
do divadla v Sedlčanech
28.11. Den řemesel + vánoční prodej – muzeum Sedlčany
3. 12. Mikulášská zábava – Piňa Coláda + překvapení
15.12. Jana Štěrbová – operní zpěv, klavír
Domov Sedlčany i vystupující osoby budou rády, když se plánovaných akcí
zúčastníte a poděkujete potleskem za Vám věnovaný čas a ochotu.

Připomínáček
30.11.2014 ZAČÍNÁ ADVENT
20.11. - 21.11.2014 budou probíhat přípravy na vánoční výstavu (I. oddělení),
kterou pořádá Krajský úřad v Praze dne 26.11.2014.

ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ OD 1.1.2015
Od ledna 2015 dojde ke zvýšení důchodů. Základní výměra se zvyšuje o 60 Kč
na 2400,-. Procentní výměr důchodu se zvýší o 1,6 %.
Klientům, kteří platí celou částku úhrady za poskytování sociálních služeb
v Domově, bude náležet celá částka zvýšení.
Klientům, kteří plnou částku úhrady neplatí, bude výše úhrady přepočítána.
A bude jim vypláceno 15 % z jejich nového důchodu. V průběhu měsíce
12/2014 tito klienti obdrží nové Dodatky ke smlouvám, kde bude vše doloženo.
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