Náš Domov
ÚNOR 2017

INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA
HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE
PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 33,
PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM
Informace o probíhajících rekonstrukcích osobních výtahů na 1., 2.
a 3. pavilonu. I přes veškerou snahu ředitelky a vedení DS se bohužel
nepodařilo práce uspíšit. Poslední termín předání výtahů je 28.2.2017. Vedení
DS doufá, že bude možné uskutečnit rekonstrukci i u zbývajících výtahů
v zařízení a že vše již proběhne hladce a hlavně rychle.
Poděkování klientům i zaměstnancům za trpělivost při rekonstrukcích výtahů.
Informace o současné celorepublikové chřipkové epidemii. Prosba
o předcházení nemocnosti - dodržování hygienických zásad, větrání pokojů,
vhodné oblékání, dostatek tekutin a vitamínů.
Upozornění na rozšiřující se nevhodné chování mezi klienty, ale i chování
klientů k personálu. Stále častěji dochází k hrubému a agresivnímu chování,
které je nevhodné. Je nutné uvědomit si, jak je práce ošetřujícího personálu
psychicky i fyzicky náročná. Při opakovaném negativním jednání bude
zařízení přistupovat k sankcím dle Domácího řádu, stejně jako při kouření na
pokoji.
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KULTURNÍ AKCE - ÚNOR
1.2. JAK NA TO – PROMÍTÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ DS
2.2. HROMNICE - KLUBOVNY
3.2. „SPLÉTAČ SNŮ“ AUTORSKÉ ČTEČNÍ
7.2. UKÁZKY VÝCVIKU ASISTENČNÍCH PSŮ – HLAVNÍ JÍDELNA
13.2. JAK SE ŽIJE LIDEM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM, PŘEDNÁŠKA
– KLUBOVNY U HLAVNÍ JÍDELNY
14.2. VÝROBA MASOPUSTNÍCH MASEK + VÝZDOBA
17.2. TURNAJ V KARTÁCH – KLUBOVNY
21.2. PEČENÍ MASOPUSTNÍCH KOBLÍŽKŮ – KLUBOVNY
22.2. SRDCE PRO SENIORA – MARIE FORMÁČKOVÁ, VL. KIRIKOV
24.2. KVÍZOVÁNÍ S MĚSTSKOU KNIHOVNOU – KLUBOVNY
28.2. MASOPUSTNÍ ZÁBAVA – HLAVNÍ JÍDELNA__________________
MŠE SVATÁ PROBÍHÁ KAŽDOU SOBOTU V 15 HOD, KAPLE
DOMOVA NA 1. ODDĚLENÍ

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - LEDEN
Paní Ludmila Kubcová
Paní Zdeňka Křesinová
Paní Anežka Jankovská
Paní Albína Dolanová
Pan Zdeněk Chlistovský
Pan Josef Mandovec
______________________________________________________________

KULATINY – ÚNOR
Paní Marta Pedlíková
Paní Věra Pětníková
Paní Marta Nápravníková

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

VÍTÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Paní Marie Píšová – sociální pracovnice
Paní Monika Kdolská – pracovnice úklidu na 3. oddělení
Paní Lucie Podzimková – pracovnice kantýny
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OPUSTILI NÁS – LEDEN
Paní Jaroslava Kuthanová
Paní Božena Bicanová
Paní Anna Novotná
Paní Miloslava Heřmanová
Paní Anna Mašková
Pan Jan Tymeš
Pan Jaroslav Jindra
Paní Marie Zedníková
Paní Jiřina Balabánová
Paní Věra Tomanová
Paní Marta Flíčková
Pan Martin Adam
______________________________________________________________

MĚSÍC ÚNOR
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném
roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují
jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor
= nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má
proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den.
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara.
2. ÚNORA – HROMNICE
„Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet.“
Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství
odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. V tento den se světily svíčky
„hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly
spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila
vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.
V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího
jara.
14. ÚNORA – DEN SVATÉHO VALENTÝNA
„Svatý Valentínek - jara tatínek.“
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích
každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den,
kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tématikou
stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. Legenda říká, že tento den začal být známý
jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma,
zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat
doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé
páry. Byl zatčen a později popraven 14. února.
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28. ÚNORA - MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
„ Masopust na slunci - pomlázka u kamen.“
Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.
Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak
jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí
od poloviny února do počátku března.
V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo
karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát
pryč maso“). Masopust pak představoval období hodování
a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj
probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí
posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný
čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři
dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány
ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají
různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy
a končí taneční zábavou.

______________________________________________________________

PROJEKT LUKÁŠEK
Domov Sedlčany je přihlášen do dvouletého projektu Městské knihovny
Sedlčany. Projekt má název STROM V NÁS. Klienti zařízení mají možnost
zúčastnit se prostřednictvím výroby podzimního listu (jakoukoliv metodou),
který bude označen jménem autora a bude umístěn na společně vyrobený
kmen nazvaný podzim života. Vernisáž výstavy k projektu se uskuteční
6.4.2017 v knihovně.

KVÍZOVÁNÍ
Dalšího projektu, kterého se klienti Domova hojně účastní má název
KVÍZOVÁNÍ a opět je dílem Městské
knihovny Sedlčany. Jedná se o literárně
jazykové kvízy pro dospělé. V měsíci lednu
byla tématem staročeština. Vždy na konci
měsíce se losují 3 správné odpovědi. Velká
gratulace patří paní Knapové, která patřila
mezi vítěze.
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