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        Náš Domov 
                                                                                       BŘEZEN  2018 

                    

     ZÁZNAM Z ROZHLASOVÉHO HLÁŠENÍ ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ 

- Informace o zvýšené nemocnosti zaměstnanců a klientů. Doporučení 

dodržovat zvýšenou hygienu a často větrat. 

- Informace o novém zákonu – Zákon o ochraně osobních údajů, který bude 

platit od května. Bude nutné změnit směrnice a některé dokumenty. 

- Opětovné upozornění na zákaz kouření mimo vyhrazená místa                       

a manipulace s otevřeným ohněm. 

 

 

 

 

 

                 VESELÉ VELIKONOCE 

                                 PŘEJÍ  

 
 

 

 

                          ZAMĚSTNANCI DOMOVA SEDLČANY 
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 

Jedeme v tom společně – 1.3. – 30.4. 

Vítání jara – hudební odpoledne 

Čarodějnice 

Vystoupení dětí z MŠ Sedlčany – DEN MATEK  

 

NOVÍ ZAMĚSTNANCI 

Jaroslava Kubasková – pracovnice kuchyně 

Edita Klokočková – pracovnice úklidu 

 

 

         VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - ÚNOR 

Marie Švecová                                                                 Marie Bláhová 

Zdeněk Niederle                                                               Marie Řezníčková 

Anna Kadeřábková                                                          Anna Ketnerová                                              

 

 

                                 KULATINY – BŘEZEN 

Miroslava Vajnerová 

Drahoslava Chalupská 

Marie Hrušková 

 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

 

OPUSTILI NÁS - ÚNOR 

Jarmila Pecivalová                  Dana Lihá 

Jiřina Hubičková            Emilie Šindelářová 

Věra Plimlová                 Marie Pecholtová 

Růžena Strnadová                                                             
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PŘESTAVBY A REKONSTRUKCE 

Rekonstrukce pokoje č. 265 (2. oddělení) je téměř dokončena. Poté se bude 

rekonstruovat pokoj č. 275. 

 

Na 4. oddělení probíhá rekonstrukce pokoje č. 355, v nejbližší době budou 

rekonstruovány i pokoje č. 345 a 365.  

 

Na 1. oddělení se znovu rozběhla výstavba terasy na 1. patře. 

 

Nové osobní výtahy jsou budovány na 2. a 4. oddělení. 

 

Rekonstrukce plynových kotelen a malování pokojů. 

 

 

ANKETA O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 

Anketa o nejkrásnější velikonoční vajíčko je ukončena. Děkujeme všem 

zúčastněným klientům a hlasujícím osobám za hojnou účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN 
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. 

Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza_(strom)
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V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém 

zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní polokoule 

na severní. 

Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc  

v roce.                   Měsíc knihy 

                              Měsíc internetu (1998-2008)                                    

                              Měsíc čtenářů (od roku 2009) 

 

Bouřka v březnu klade na dobrý rok. 

Březen bez vody, duben bez trávy. 

Březen hřmí – květen sněží. 
 

                                    VELIKONOCE 2018     

30. BŘEZNA – 2. DUBNA 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou 

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou i obdobím lidových tradic 

spojených s vítáním jara. 

 

Velikonoční symboly: 

Beránek - Ježíš Kristus byl „beránkem“ obětovaným za spásu lidstva 

Kříž - smrt Krista ukřižováním 

Svíce (paškál) – vítězství Krista nad smrtí a temnotou 

Vajíčka – symbol nového života - vzkříšení 

Kočičky – palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma Krista  

Křen – hřebíky či hořkost utrpení Krista 

Mléko s medem – dvojjedinost Krista 

 

Velikonoční tradice: 

Řehtání – náhražka zvonů, které 

odletěly do Říma  

Hodování a pomlázka 

Bohoslužby 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen_-_m%C4%9Bs%C3%ADc_Internetu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cten%C3%AD

