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V novém roce přeji pevné zdraví, štěstí a úspěchy v 
lásce. A taktéž tučné sumy na výplatní pásce. 
 
Lucie Stará – sociální pracovnice 
 
 

Do dalšího roku Vám přeji hodně zdraví, 

pohody a zlepšení vztahů mezi 

spolubydlícími. A v neposlední řadě větší 

valorizace důchodů.      

Inka Skalická – sociální pracovnice 

                                    

 

V novém roce Vám přeji hlavně hodně zdraví, 

optimismu a pochopení. 

Hana Kubištová – vedoucí sociálního úseku 

„Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.“  

                                                                 Gandhí 



[Náš Domov] Zdroj obrázků: Google, zdroj textů: Wikipedia Stránka 2 

 

 

Noví spolubydlící (prosinec 2015)       

     Pan Balun Lubomír 

     Paní Vondráková Ludmila 

 

 

Kulatiny (leden 2016)    

    Paní Mužíková Marie                             

 

 

                                                       

 

                                                        

                                               Všechno nejlepší      
 

______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                     

Opustili nás (prosinec 2015)  

    

 

                                           Paní Šáchová Dobroslava 

                                                   Paní Ondráková Jana 

                                                        Paní Kopřivová Anna 

                                                             Paní Kvízová Jaroslava                        

                                                                   Pan Matějný Bohumil 
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MĚSÍC ÚNOR 

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném 

roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název měsíce vysvětlují 

jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor        

= nořiti se). 

Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného 

roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu 

jako loňský červen. 

 

                              ROK  2016 = PŘESTUPNÝ ROK 

Přestupný rok je delší než běžný rok a vkládá se 

v intervalu podle daného  

kalendáře. Délka kalendářního roku je daná určitým 

počtem dní nebo měsíců odvozených od doby 

rotace Země kolem své osy, resp. doby 

rotace Měsíce kolem Země, zatímco tropický rok je 

dán dobou oběhu Země kolem Slunce, který 

ovlivňuje střídání ročních období. 

Kalendářní rok má 365 dní. Ale protože jeden tropický rok je dlouhý 365,24219 dne, 

musí časem dojít k odchylce jednoho dne. To nastane jednou za čtyři roky   a právě tehdy 

se vkládá jeden den navíc, kterému se často říká přestupný den (vizjuliánský kalendář). 

Tím se docílí hodnoty 365,25 dne na rok. 

Ani to není dostatečně přesná délka tropického roku. Za tisíc let dojde k posunu o 7,81 

dní, které budou oproti skutečnosti přebývat. Proto gregoriánský kalendář upřesnil, že 

roky dělitelné 100 jsou přestupné jenom tehdy, jsou-li dělitelné 400. Přestupné byly  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kra
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B#Rotace_kolem_sv.C3.A9_osy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B#Ob.C4.9B.C5.BEn.C3.A1_dr.C3.A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
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například roky 1600, 2000 apod. Přestupné nejsou roky 1700, 1800, 1900, 2100 atd. Tím 

se docílí průměrné hodnoty 365,2425 dne  

 

na rok. Odchylka gregoriánského kalendáře tedy oproti skutečnosti činí 31 dní, které 

budou přebývat za 100 tisíc let. 

Pravděpodobnost, že se někdo narodí 29. února je 97 : 146091 (97 přestupných let v cyklu 

400 let : celkový počet dní v témže cyklu), což je cca 0.0664%. Na počet obyvatel České 

republiky je to něco kolem 7000 lidí. A skutečně, podle posledního sčítání žije u nás celkem 

6626 občanů s datem narození 29. února, ti slaví narozeniny v nepřestupných letech dle 

uvážení, nejlépe 28. února i 1. března. 

                   

Připravujeme 

 Přednáška - Jak zacházet s penězi 

 Masopustní zábava 

 Přednáška o sebepoznání 

 

ZVYKY A TRADICE 

2.2.  Hromnice 

4.2.   Světový den proti rakovině 

14.2. Svátek zamilovaných 

   

 

Hromnice 

Hromnice je označení svátku slaveného        

2. února, kterému v křesťanství odpovídá 

svátek Uvedení Páně do chrámu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C3%BAnora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uveden%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_do_chr%C3%A1mu
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V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara. Svátek 

byl spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. 

Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v 

tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. K 

Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější 

pranostikou je "Na Hromnice o hodinu více". Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a 

někde také vánoční stromek. 

Povedlo se 
Vánoční akce 

Pěvecký sbor „Záboj“                                                  Vánoční výzdoba v hlavní jídelně         

                 

 

Vánoční posezení na odděleních 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Vánoční posezení klientů a zaměstnanců na jednotlivých odděleních 

                                                                  Mateřská škola Sedlčany 

  

 

 

                                                                            

Mateřská škola Sedlčany 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pranostika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
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TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ A VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2016 

 

 

Posezení u punče s ohňostrojem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charitativní akce klientů Domova 

 

 

Klienti Domova se účastní 

charitativní akce „Upleť 

čtverec“. V současné době je 

připraveno k odeslání 406 

čtverců. V akci stále 

pokračujeme. 
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Charitativní akce zaměstnanců II. oddělení 

Před osmi lety se kolektiv              

II. oddělení Domova Sedlčany 

rozhodl zúčastnit projektu „Adopce 

na dálku“. Vybrali si dívku z Indie a 

prostřednictvím charity ji podporují 

ve studiu. Jednou ročně zasílá 

kolektiv určenou finanční částku, 

díky které umožní dívce studium na 

celý rok. Z částky je hrazeno 

školené, uniforma, učebnice, školní pomůcky a jiné školní aktivity. Na oplátku přichází 

z Indie pravidelně dopisy, na které se všichni moc těší a s radostí odpovídají. Dále škola 

pravidelně informuje dárce o prospěchu studentky. Kolektiv dokázal tímto způsobem 

dovést k úspěšnému zakončení studia již tři děti.  

                                                                                                     Kolektiv II. oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO Z DOMOVA 

 Od 1. ledna 2016 byl zahájen v recepci Domova nepřetržitý provoz 

 Od 1. ledna 2016 poskytuje Domov Sedlčany dvě sociální služby – 

domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

 Celorepublikové zvýšení důchodů o 40 Kč/měsíc 

 

POCHVALNÍČEK 

Děkujeme klientům, kterým není Domov lhostejný: 

 Rozvoz knih ostatním klientům 

 Úklid knihovny DS a klubovny na II. oddělení 

 Každodenní pomoc ostatním klientům 
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Připomínáček  

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 2016 

 

 Činnosti, poskytované klientům v zařízení nad rámec základních 
činností 

 Nejsou povinné  - poskytují se dle vyžádání klienta a po uvážení 
ředitelky DS 

 Poskytují je zaměstnanci Domova v pracovní době 

 Jsou plně hrazeny z prostředků klienta 
 
 
 

   DOPRAVA - SOUKROMÉ ÚČELY/LÉKAŘ 

 Peugeot – 1 km/6,50 Kč 

 Škoda Rapid – 1 km/5,70 Kč 

 Škoda Roomster – 1km/6 Kč 
 
   DOPROVOD – SOUKROMÉ ÚČELY 

 1h/100 Kč 
 

   KOPÍROVÁNÍ 

 Kopie/2 Kč 
 
   INTERNET NA POKOJI 

 Měsíc/100 Kč 
 
TELEFONOVÁNÍ 

 Dle délky hovoru 
 
 

 

 

 

„Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.“ 

                                                                            Mark Rutherford 
 


