Náš Domov
ČERVENEC/SRPEN 2017

OLYMPIÁDA DOMOVA SEDLČANY
Dne 29. 7. byla slavnostně zahájena Olympiáda Domova Sedlčany, která
bude probíhat po celé léto. Sportovci se mohou účastnit každé pondělí
v 9:30 hod na zahradě Domova (pod stanem).
29.6. Hod na cíl, kuželky
3.7. Šipky, prodloužená ruka
10.7. Petanque, vědomostní kvíz
17.7. Šoupaná, skládání slov
24.7. Hod létajícím talířem, motorické hry
31.7. Hokej, hry smyslů
7.8. Motorické hry, hod míčem
14.8. Štafeta, hry smyslů
21.8. Hod na cíl, společenské hry
28.8. Turnaj v pexesu, vědomostní hra

SEDLČANSKÁ POUŤ
V Sedlčanech je datum pouti stanoven na 1. neděli po 15. srpnu
(nanebevzetí Panny Marie) . Letos připadá na 20. srpna.
POUŤOVÁ ZÁBAVA V DOMOVĚ SE USKUTEČNÍ 15. SRPNA
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
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KULTURNÍ AKCE – ČERVENEC/SRPEN
Sluchová poradna
„Jak na to“ promítání
Letní grilování
Den čokolády – výroba domácí čokolády
Výlet – minizoo Hulín
Výlet – Prosaz, vystoupení dětí s hedikepem
Topinkování
Pečení koláčů
Pouťová zábava
Výlet – Milevsko, muzeum maškar

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ – ČERVEN
Pan Karel Mašita
Paní Marie Součková
Paní Irena Jonášová
Paní Marie Kolínová
Paní Zdeňka Šellerová

paní Zdeňka Křížová
paní Věra Vytlačilová
paní Marie Doskočilová
paní Antonie Jirásková

KULATINY – ČERVENEC/SRPEN
Pan Vladimír Skalický
Pan Jiří Pilecký
Paní Jitka Fifernová

pan Stanislav Jiruška
paní Marie Miláčková
paní Jana Nápravníková

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
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OPUSTILI NÁS – ČERVEN
Paní Marie Štětinová
Paní Věra Cihelková
Paní Olga Králová
Paní Jaroslava Neubergerová

paní Jana Šternberková
paní Marta Buchlová
pan Jiří Penc

MĚSÍC ČERVENEC
Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl
31 dní.
Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název
červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost,
červenec následuje po červnu.
Etymologie měsíce červenec: navazuje na měsíc červen, kdy začíná zrát
první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno
červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červenci, už zralé.
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena
i obilí.
Svatá Markéta, hodila srp do žita.
Svatá Markyta češe první hrušky.

MĚSÍC SRPEN
Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře.
České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což
býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při
sklizni obilí (tedy při žních), žně pak obvykle končily
právě v osmém měsíci kalendářního roku.
V původním římském kalendáři (republikánském) byl
název tohoto měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní.
Při reformě kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př.
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n. l. získal měsíc sextilis navíc jeden den, takže čítal dohromady třicet dnů.
Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. l., kdy byla upravena
určitá nepřesnost v počítání juliánského kalendáře římskými pontifiky,
navrhl Senát, aby byl měsíc sextilis přejmenován na augustus na počest
reformátora kalendáře. Rozšířený názor říká, že z důvodu, že se
nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný po současném
císaři měl méně dní než měsíc pojmenovaný po Iuliu Caesarovi, dostal i
měsíc augustus navíc jeden den, který byl následně ubrán z měsíce února,
který od té doby má jen 28 (nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou
některé indicie napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské reformě.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
GRATULACE
Pan Vršecký získal v červnu výhru v akci
„KVÍZOVÁNÍ S KNIHOVNOU“,
kterou pořádá Městská knihovna Sedlčany

POKLADNA
Ve dnech 30. 8. – 10. 9. bude pokladní paní Janečková čerpat
řádnou dovolenou. Poslední termín pro výběr peněz klientů je ve
středu 23.8.
Příjemné léto Vám přejí
zaměstnanci Domova
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