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  Náš Domov 
  5/2016                                                                                   KVĚTEN  2016 
 

          

INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA 

(HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘED -

NICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ 

TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM) 

 

     V dubnovém hlášení vyjádřila ředitelka 

Domova Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA 

spokojenost s hojně vznikajícími vztahy                

a přátelstvím mezi klienty. Apelovala i na ostatní 

klienty a zaměstnance, aby se více usmívali          

a nešetřili dobrým slovem. Nechybělo ani 

vyzvání k podávání podnětů zástupcům Rady 

Domova. 

     Pochvalu si vysloužila akce Čarodějnické setkání. Především krásné 

čarodějnice v podání sociálního a ošetřovatelského úseku, dobré buřtíky ze 

stravovacího provozu a péče, se kterou je pro ostatní upekli zaměstnanci 

úseku technického. Dále hovořila Mgr. Kocíková o nově navázané spolupráci 

s SDH v Sedlčanech II. Dne 22.4. proběhla v zařízení jejich přednáška, ve 

které mimo jiné hasiči zopakovali stále předkládané informace o nebezpečí 

kouření mimo vyhrazená místa a o nebezpečí manipulace s otevřeným ohněm. 
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     Poděkování patřilo klientům, kteří pomáhají s chodem a údržbou Domova 

a všímavým zaměstnancům, kterým není dění v zařízení lhostejné. Všichni 

byli seznámeni s pochvalou od klientky paní Šedivé, jenž chválila 

zaměstnance 2. oddělení, především pana Jocha, paní Jarošovou a paní 

Markétu Skořepovou.  

     Na závěr hlášení přivítala Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA nové klienty     

a popřála všem, kteří oslaví v nejbližší době narozeniny. Dále byli přivítání 

noví i „staronoví“ zaměstnanci - paní Skořepová Petra, slečna Stoláriková 

Bára a paní Řepová Iveta. 

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

FYZIOTERAPIE 
Vážení, 

ráda bych Vás informovala, že od června bude         

v provozu, zatím pro plně mobilní klienty, rehabilitační 

místnost umístěná na 4. oddělení  - 6. patro, č. dveří 364 -  

každý pátek od 8 - 15:30 hod. Je možné se zapsat do 

časového harmonogramu vyvěšeného na nástěnce  u sesterny 

jednotlivých oddělení. K dispozici je infrasauna, 

magnetoterapie, přístrojová lymfodrenáž (nutná konzultace      

s lékařem), perličková koupel na nohy, Motoped - elektrické kolo na 

procvičení horních a dolních končetin a individuální cvičení. Nadále bude 

probíhat individuální rehabilitační cvičení na pokojích klientů dle zaběhlého 

harmonogramu.                                       Markéta Kymlová, DiS. 

                                                                                          fyzioterapeutka 

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

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - DUBEN 
Pan Pavel Hončík 

     Paní Marie Píšová 

         Paní Jaroslava Jíšová 

              Pan Stanislav Brož 

                     Paní Marie Havlová 

                           Pan Jaroslav Jindra 

______________________________________________________________
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KULATINY - KVĚTEN                              
  Pan Miloslav Telenský 

 

                                                  

                                               Všechno nejlepší      
  

______________________________________________________________                                                                                                                                                                                             

OPUSTILI NÁS - DUBEN 
                                              

 

                             Pan Jiří Tauchmann 

                                      Paní Františka Adámková 

                                               Paní Růžena Poslušná 

                                                        Paní Zdeňka Koseková 

                                    

                                                                                  

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

MĚSÍC ČERVEN 

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem             

21. června začíná na severní polokouli léto. 

Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například Rakowiecki a Leška viděli 

jeho původ v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, ale Partl odvozoval 

slovo od červenosti vůbec nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody 

zvláště na štěpcích a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, 

hmyzu, ze kterého se vyrábělo barvivo. 

 

VÝZNAMNÉ DNY - ČERVEN 

1. červen: Mezinárodní den dětí 

 

10. červen: Vyhlazení obce Lidice 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
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27. červen: Den památky obětí komunistického režimu 

  

PŘIPRAVUJEME – KULTURNÍ PROGRAM  

1.6. vystoupení dětí ze Základní umělecké školy Sedlčany 

6.6.   pečení ovocných koláčů 

7.6.   soutěž o nejlepší ovocný koláč v zahradním altánu 

8.6.   sportovní hry v domově pro seniory ve Vlašimi 

10.6. zábava, k tanci a poslechu zahraje skupina Pokleslí 

13.6. sportovní dopoledne 

24.6. zkrášlovací dopoledne 

28.6. vítání léta s harmonikou 

29.6. Den Domova 

 

    PŘIPOMÍNÁČEK 
                   

 

ČLÁNEK Č. 19. Z DOMÁCÍHO ŘÁDU 

(DOMÁCÍ ŘÁD DOSTÁVÁ KAŽDÝ KLIENT PŘI PŘÍJMU DO ZAŘÍZENÍ,  

DÁLE JE ZVEŘEJNĚN NA NÁSTĚNKÁCH) 

 

 

ZÁSADY VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ V DOMOVĚ 

1. Uživatel je ohleduplný ke spolubydlícím, dodržuje noční klid (22:00 – 

6:00 hod.) a neruší ostatní nadměrným hlukem. 

 

2. Uživatel slovně ani fyzicky nenapadá, nevyhrožuje násilím, nebo 

sexuálně neobtěžuje zaměstnance ani uživatele Domova, nesnižuje nebo 

neohrožuje jejich lidskou důstojnost a nevytváří nepřátelské a ponižující 

prostředí. 
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