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Náš Domov 
  4/2016                                                                                   DUBEN    2016 
 

          

POKLADNA 
 V týdnu 25.4. – 1.5. proběhne vyplácení peněz klientům pouze 

v pondělí 25.4.  

 

 Ve dnech 26.4. – 28.4. bude pokladna uzavřena 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA 

(HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘED -

NICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ 

TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM) 

 

V březnovém hlášení vyjádřila ředitelka Domova spokojenost s oslavou MDŽ, 

zapracování nových zaměstnanců, se začínajícími opravami v zařízení a s rozjížděním 

nové sociální služby v zařízení – domova se zvláštním režimem. Pochvala směřovala 

klientkám, které vyráběly výrobky na Velikonoční výstavu. Pochválen byl i klient pan 

Sipko za pomoc s údržbou zahrady. 

Naopak nespokojenost byla vyjádřena s ničením zdí v zařízení a vyhazováním odpadků   

a stravy z oken. 
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Dále seznámila ředitelka Domova klienty s výsledkem dotazníkového šetření 

spokojenosti s poskytovanými službami, které proběhlo nedávno v zařízení. Tyto 

výsledky byly již uveřejněny v časopis č. 3/2016. 

V neposlední řadě byly klientům připomenuty probíhající stavební úpravy v Domově 

(malování na chodbách 1. oddělení – ukončení práce je plánováno do konce dubna, 

výměna oken a dveří) a možnost podávání podnětů, připomínek a stížností nejen 

prostřednictvím schránek. 

Na závěr hlášení přivítala Mgr. Jaroslava Kocíková nové klienty a popřála klientům, kteří 

slaví v měsíci dubnu narozeniny. 

 

Vítáme nové spolubydlící (březen 2015)   

  Pan František Fér 

      Paní Marie Žampachová 

         Paní Anna Paulová 

             Paní Marie Reinischová 

                 Paní Mária Kolláriková 

                     Paní Božena Líšková 

                         Pan Martin Podstata 

______________________________________________________________

 Kulatiny (duben 2016)                               

  Paní Jitka Kličková 

     Pan Josef Valtr 

       Paní Helena Šimková 

          Paní Jaromíra Schneidervindová 

       Všechno nejlepší      
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________________________________________________________________                                                                                                                                                                                               

Opustili nás (březen 2016) 

                                              

 

                             Pan Josef Kadeřábek 

                                   Paní Bohumila Fialová 

                                        Pan Jiří Hák 

                                            Paní Jarmila Modráčková 

                                                Paní Miluška Adamová 

                                                     Pan Václav Petera 

                                                         Paní Alena Chadrabová 

                                                            Pan Miloslav Vávra 

                                                                Pan Miroslav Váňa 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

MĚSÍC KVĚTEN 
Slovo květen pochází od slova kvést (rostliny kvetou), původně máj. 

Květen je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. 

Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný 

měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. 

Květen je známý jako měsíc lásky, obětí komunismu a měsíc požární 

ochrany. 

Významné dny 

1. 5. svátek práce                                             16.5. evropský den slunce 

3. 5. den slunce                                                24.5. evropský den parků 

4. 5. den hasičů                                                25.5. den Afriky 

8. 5. den matek                                                31.5. světový den bez tabáku 

12. 5. mezinárodní den ošetřovatelek              31.5. den otevírání studánek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
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PŘIPRAVUJEME – KULTURNÍ PROGRAM  

 28.4. grilování + hudba, zahrada domova, 14 hod 

 4.5. vystoupení dětí z mateřské školky – hlavní jídelna, 9:30 hod(den matek) 

 5.5. kulturní program „Srdce pro seniora“ – hlavní jídelna, 14 hod 

 10.5. sportovní dopoledne – zahrada, 9:30 hod (den slunce) 

 25.5. odesílání upletených čtverců do Afriky (den Afriky) 

 27.5. dopravní dopoledne – zahrada, 9:30 hod (evropský den parků) 

 Výlet dle přání klientů 

 

NOVINKY Z DOMOVA 

 Sportovní hry proběhnou v Domově 18. května 2016. 

 Recepční pan Skalický odešel do důchodu. 

 Novou recepční se stala paní Řepová, která doposud pracovala v přímé péči na 

III. oddělení. 

 Na II. oddělení nastoupila nová aktivizační pracovnice - Alena Vojtová. 

 Na II. oddělení je nová pracovnice úklidu – Petra Skořepová. 

 

PŘIPOMÍNÁČEK 
Domov Sedlčany zprostředkovává klientům i veřejnosti službu poradenského centra 

Svazu nedoslýchavých a neslyšících. Poradenské dny v Domově: 

 

    10. května, 14. června, 12. července,  

    9. srpna, 13. září, 11. října, 

    8. listopadu, 13. prosince 

 

 

Zájemci o službu se mohou hlásit u vedoucí 

sociálního úseku, nebo u aktivizačních pra -

covnic.       
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