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        Náš Domov 
                                                                                        DUBEN  2018 

ZÁZNAM Z ROZHLASOVÉHO HLÁŠENÍ ŘEDITELKY ZAŘÍZENÍ 

- Informace o probíhajících přestavbách a rekonstrukcích 

Rekonstrukce výtahů na 4. oddělení a u hlavní jídelny 

Rekonstrukce plynových kotelen 

Stavba nové terasy na 1. pavilonu (dokončení do 20.4.2018) 

- Prosba o shovívavost se stavebním nepořádkem a hlukem 

- Poděkování klientům, kteří se účastní projektu Jedeme v tom společně a 

projektu Lukášek  

- Shrnutí březnové akce, kdy klienti zdobili velikonoční perníčky s žáky 

1. ZŠ Sedlčany – setkávání generací 

- Shrnutí setkání klientů s ředitelkou zařízení v rámci roznášení 

velikonočních balíčků – potěšení z příjemných setkání  

- Upozornění na nevhodné chování některých klientů + připomenutí 

pravidel slušného chování 
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NOVÍ ZAMĚSTNANCI 

Lenka Miňhová – pracovnice prádelny 

 

 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 

Čarodějnice - grilování 

Vystoupení dětí z MŠ Sedlčany – DEN MATEK  

Výlet do Vrchotových Janovic – zámecký park 

Výlety po okolí 

„Tančíme pro radost“ – společenská akce v Hostomicích 

Beseda s hasiči 

Den Domova 

 

         VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - BŘEZEN 

Marie Řezníčková                                                              Anna Kadeřábková 

Marie Turková                                                                    Anna Ketnerová 

Marie Švecová                                                                    Marie Bláhová 

Zdeněk Niederle 

 

OPUSTILI NÁS - BŘEZEN 

Emilie Šindelářová                                                          Anna Varhanová 

Marie Pecholtová                                             Blanka Hovorková 

Josef Nejtek                                                      Růžena Ježková 

Josef Balogh                                                     Alois Hřebíček 

 

 

 

STĚHOVÁNÍ KLUBOVNY  
V rámci lepší přístupnosti klubovny pro klienty, byla klubovna na 4. oddělení 

přestěhovaná na 3. patro.  

 

Seznam pravidelných aktivit viz. níže je zveřejněn také na dveřích klubovny. 

Klubovnu však lze navštěvovat i individuálně – mimo zveřejněné aktivity.  
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ROZVRH AKTIVIT NA KLUBOVNĚ 4. ODDĚLENÍ 

 

KLUBOVNA
13:30 - 15:00 HOD9:00 - 11:30 HOD

PO

ÚT

ST

PÁ

 Trénování paměti s IVANOU

Filmový klub s ALENOU

Společenské hry s IVANOU

Arteterapie s EVOU

ČT

 

 

„LUKÁŠEK“ 
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Domov Sedlčany se zúčastnil projektu „Lukášek“, který každoročně pořádá 

Městská knihovna Sedlčany. Letošní téma bylo „Začátky a konce“.  

Děkujeme všem klientům, kteří se posledního patnáctého projektu 

zúčastnili. 

DUBEN 
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. 

Jméno duben pochází od slova dub.  

První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými 

žertíky a drobnými zlomyslnostmi. 

Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, 

pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas. 

• Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. 

• Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

• Na mokrý duben – suchý červen. 
 

 

VNOUČATA NA PŘÁNÍ 

Domov Sedlčany se účastní dalšího projektu Českého rozhlasu. Úspěšná 

„Ježíškova vnoučata“ následují „Vnoučata na přání“. Klienti, kteří mají zájem 

o setkávání nebo podporu ve svých aktivitách se mohou přihlásit sociálním 

pracovnicím. Ty anonymně zaevidují klienta do databáze rozhlasu, kde si 

osoby, které chtějí někomu věnovat svůj čas, vyberou toho „svého seniora“. 

 

 Krásné slunečné dny 
   přejí 

                      zaměstnanci Domova 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl

