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FILIPOJAKUBSKÁ NOC
V minulosti se 1. května slavil svátek sv. Filipa
a Jakuba. Odtud filipojakubská noc, i když dnešní
kalendář je trochu jiný. V katolickém kalendáři
došlo k posunu obou apoštolů na 3. května. Oba
světci byli učedníky Ježíše. Filipa ukamenovali na
kříži a Jakub byl shozen z hradeb Jeruzaléma,
protož odmítl prohlásit Krista za podvodníka.
(Čerpáno z knihy: České zvyky a obyčeje - Alena Vondrušková)

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná noc svědčí ohně planoucí
na návrších kolem našich měst a vesnic. Pálí se totiž čarodějnice. Od
středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy.
A jedním z nich byl právě poslední dubnový den a hlavně noc. Tehdy mohly
nejvíce škodit čarodějnice, nazývané také bosorky, které v myslích lidí
představovaly ďábelské zlo sesílané na zem. Lidé si je představovali buď jako
nadpřirozené bytosti, které jsou většinou neviditelné a je těžké je odhalit,
anebo jako staré ženy.
Prostí lidé se před útoky čarodějnic bránili, jak uměli. Proto
o filipojakubské noci a ještě i následující den prováděli
různé magické praktiky na ochranu domu, hospodářství
i lidí. Patřil k nim velký úklid, pálení smetí, hluk způsobený
práskáním bičem, tlučením železem nebo dřevem. Ochranu
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domu a chlévů zajišťovaly drny, písek nebo plevy, zelené ratolesti a svěcené
kočičky, také kresby kruhů nebo křížů na vratech. Magicky sloužil jako
ochrana před zlými silami od pravěku, ještě dříve, než si ho lidé zvykli
spojovat s představou čarodějnic. Proto se obcházela v kruhu pole i vesnice
a někdy se zvýrazňoval i vyoranou brázdou. Dochovaly se zprávy o starém
zvyku, kdy na filipojakubskou noc obcházely pole a obec nahé ženy a táhly
sebou pluh. Praktikami blízkým čarování chránily lidi i úrodu před zlými
silami.
http://kamineknaceste.blog.cz/1004/filipojakubska-noc
Zdroj obrázků:
https://www.google.com/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=629&q=%C4%8Darod%C4%9Bjnice&oq=%C4%8Darod&gs_l=img.1.0.0l10.2
850.3844.0.5836.5.4.0.1.1.0.58.214.4.4.0.msedr...0...1ac.1.64.img..0.5.215.w4YcDsmrwz0#imgdii=E_SGAUD3hAhQCM%3A%3BE_SGAUD3hAhQCM%3A%3
BjPSHDd8gp71yZM%3A&imgrc=E_SGAUD3hAhQCM%253A%3BQircXu-aeDsI1M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autosamolepky.cz%252Fimages%252F0241.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.auto-samolepky.cz%252Fsamolepka-carodejnice-024114638.html%3B500%3B400

____________________________________________________________

Noví spolubydlící (březen)

Kulatiny (duben)

pan Gejza Gaži

paní Marta Flíčková

paní Jarmila Dvořáková

paní Hana Tvrdá

paní Ludmila Pachrová
paní Miluše Stehlíková
paní Bohumila Fialová
paní Marie Sauerová
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____________________________________________________________

Opustili nás (březen)
paní Jarmila Větrovská

paní Anna Marková

paní Miluše Koudelková

paní Marie Kolínová

paní Ludmila Kabátová

pan Václav Hlaváček

_________________________________________________
NEJSYMPATIČTĚJŠÍ PRACOVNÍCI DOMOVA
V měsíci březnu proběhla v Domově anketa, ve které hlasovali klienti.
Výsledky ankety:
I.

oddělení
Hana Rubantová – všeobecná sestra
Jitka Matějčková – pracovník
v sociálních službách

II.

oddělení
Gabriela Pudilová – všeobecná sestra
Jitka Bursíková – pracovník v sociálních službách

III. oddělení
Marta Khandlová – všeobecná sestra, vedoucí oddělní
Šárka Loudová – pracovník v sociálních službách
IV. oddělní
Ilona Tomášková – všeobecná sestra
Blanka Čejdová – pracovník v sociálních službách
Sociální úsek
Inka Skalická – sociální pracovnice
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Ekonomický úsek
Marie Janečková - pokladní
Stravovací úsek
Václav Čížek – vedoucí úseku
Technický úsek
Jana Růzhová – pracovník úklidu
___________________________________________________________

Kultura
Připravujeme
27.4.2015 Kulturní dům Josefa Suka – Parohaté pověsti
28.4.2015 oslava Filipojakubské noci–grilování před pavilonem II. oddělení
(hudba, občerstvení)
6.5.2015 oslava Dne matek – vystoupení dětí z Mateřské školy Sedlčany,
klubovna II. oddělení
20.4.2015 klubovna IV. oddělení, 3 patro, 9:30 hod - přednáška na téma
„Kanada“

Povedlo se

Skupinové čtení
Skupinové
čtení
uspořádaly
knihovnice
z Městské
knihovny
Sedlčany v rámci Měsíce čtenářů.
Každý týden bylo předčítáno na
jednom ze čtyř oddělení.
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Noc s Andersenem, Městská knihovna Sedlčany

27.3.2015 proběhla jubilejní 15.
pohádková Noc s Andersenem. Letos
se této akce zúčastnila 1552 míst
z několika zemí světa. Klienti Domova Sedlčany byli pozvání do klubu
Našlose, který sídlí v budově Městské knihovně Sedlčany. Pro děti i seniory
byl připraven bohatý program včetně loutkového divadla. Nechybělo ani
poděkování „pohádkovým babičkám a dědečkům“ z našeho Domova, kteří
chodí do knihovny pravidelně předčítat malým čtenářům.

Návštěva Městského muzea Sedlčany
Dne 27.3.2015 navštívili klienti
Domova Sedlčany s aktivizačními
pracovnicemi Městské muzeum
Sedlčany,
kde
se
konaly
Velikonoční
řemeslné
dny.
U vchodu překvapila příchozí živá
zvířata (kozlík a králíci). V přízemí
muzea byla k vidění ukázka pletení
pomlázky
a košíků.
V dalších
patrech předváděli řemeslníci výrobu kraslic, háčkování, drátování, výrobu
šperků, svíček, řezbářské a malířské práce. Nechyběla ani tradiční ochutnávka
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koláčů kváskového chleba a jiných dobrot. Vystavováno bylo i mnoho zeleně
a květin.
Aktivizační pracovnice II. oddělení

Projekt Lukášek
Domov Sedlčany se jako každý rok zúčastnil komunitního projektu Lukášek
v Městské knihovně Sedlčany. Cílem této akce je sdružovat občany a různé
komunity regionu výtvarným uměním. Téma projektu pro tento rok bylo
„Žena“.

Beseda o životě v Kanadě
Dne 13.4.2015 proběhla u nás v Domově na I. a III. oddělení beseda s panem
profesorem Holečkem který žil a pracoval mnoho let v Kanadě. Bylo to
poutavé vyprávění s osobními zkušenostmi, které končilo hojnými dotazy
našich klientů. Pan profesor chválil účastníky za pozornost, kterou projevovali
během celé akce. Vyprávějící je nevyčerpatelnou studnicí zážitků, které umí
poutavě sdělovat a rád se s námi, pro velký zájem, podělí i o další.
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Tímto děkujeme a těšíme
se na shledanou
Aktivizační pracovnice III. oddělní

http://www.vase-druha-pamet.cz

Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko
Soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko se zúčastnilo 14 klientek Domova.
Každá soutěžící použila jinou techniku zdobení. Všechny výrobky byly krásné
a vyhodnotit je bylo velmi těžké. Proto byli do poroty pozváni zaměstnanci
Domova. V soutěži hlasovalo celkem 35 zaměstnanců a vítězná vajíčka
získala 13 hlasů.

1.
2.
3.

místo paní Kocinová
místo paní Nevařilová
místo paní Beranová

Vítězné výrobky
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Připomínáček
Domácí řád
Domácí řád je vnitřním předpisem Domova Sedlčany. Každý klient dostane
tento dokument v tištěné podobě při nástupu do Domova, je přílohou smlouvy
o poskytování sociálních služeb. Dále je umístěn na každém oddělení na
nástěnce se sociálními informacemi. Tento dokument je závazný pro
všechny klienty a ostatní osoby. Domácí řád mimo jiné upravuje:
Kouření v Domově
Hygienu prostředí, hygiena uživatelů
Dobu klidu
Vycházky, pobyt uživatele mimo Domov
Návštěvy
Způsob doručování poštovních zásilek a telefonování
Účast uživatelů na uspořádání kolektivního soužití
Kulturně společenský život a zájmová činnost
Vstup do provozních místností
Výplatu důchodů, úhradu za poskytované služby
Uschovávání cenných a jiných věcí
Stížnosti
Odpovědnost uživatelů za způsobenou škodu
Zásady vzájemného soužití v Domově
Mimořádné události
Pořádková opatření při opakovaném nedodržování Domácího řádu:
A) Ústní upozornění
B) Písemné upozornění
1. Písemné upozornění
- 1. písemné upozornění uděluje vedoucí sociálního úseku
2. Písemné upozornění
- 2. písemné upozornění s podmínečným vyloučením uděluje ředitelka
Domova
C) Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Porušování Domácího řádu, které naplňuje skutkovou podstatu přestupku,
přečinu nebo trestného činu, nebo porušuje jiné právní předpisy, se
neprodleně oznámí příslušným orgánům dle věcné příslušnosti.
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