Náš Domov
LISTOPAD 2017
ZÁZNAM Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA SEDLČANY
- Poděkování aktivním klientům, kteří se v červnu zapojili do výroby
papírových taštiček, jenž byly určeny na dětský den v Kamýku nad
Vltavou. Především těmto klientům bylo určeno vystoupení souboru
Country baby z Kamýka nad Vltavou.
- Informace o proběhlých volbách, kdy se vítězem stala politická strana
Ano.
- Informace o právě prováděných rekonstrukcích a opravách v zařízení:
Výměna dveří na 3. oddělení
Výměna balkónových sestav
Výměna žaluzií
- Informace o plánovaných rekonstrukcích a opravách v zařízení:
Terasa na 1. pavilonu
Osobní výtahy na všech pavilonech
Školící místnost/klubovna na stravovacím provozu – rekonstrukce
Malování pokojů klientů
Plynové kotelny – výměna kotlů
- Prosba o shovívavost a dodržování bezpečnostních předpisů při opravách
a rekonstrukcích.
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- Představení nových zaměstnanců:
Paní Martina Vlčková – ošetřovatelka na 2. oddělení
Paní Kornatovská Andrea – ošetřovatelka na 2. oddělení
Paní Mlejnková Zdena – pracovnice úklidu 4. oddělení
Paní Strmisková Věra – pracovnice kuchyně
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
3. listopadu – Beseda s hasiči
6. listopadu – Výroba dekorací a polévky z dýní
10. listopadu – Pečení svatomartinských rohlíčků
14. listopadu – Promítání na plátno, sluchová poradna
20. listopadu – Výroba adventních věnců
21. listopadu – Turnaj ve společenské hře DÁMA
27. listopadu – Výroba pečeného čaje
1. prosince – Mikulášská zábava a Čertovské hrátky
6. prosince – Zdobení perníčků s dětmi ze ZŠ Sedlčany
13. prosince – Vánoční vystoupení MŠ Sedlčany
15. prosince – Vánoční setkání se studenty gymnázia v Sedlčanech
16. prosince – Vánoční program Českého rozhlasu Region
19. prosince – Vánoční koncert operní pěvkyně Jany Štěrbové
20. prosince – Vánoční koncert pěveckého sboru Záboj
24. prosince – Sváteční oběd s ředitelkou zařízení
28. prosince – Hudební odpoledne

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - ŘÍJEN
Paní Marie Stuchlá
Paní Marie Slepičková
Paní Helena Dandová

Paní Alžběta Polidová
Paní Emilie Šindelářová

KULATINY – LISTOPAD
Paní Jarmila Pecivalová
Paní Marie Morávková

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
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OPUSTILI NÁS - ŘÍJEN
Paní Soňa Bedřichová
Pan Jiří Pilecký

LISTOPAD
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní.
Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve
středoevropských přírodních podmínkách typické.
V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v
jiných jazycích november, podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly
přidány ještě další dva měsíce.
V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý
den, advent začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince.
ADVENT
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř
neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání
příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a
dobročinnosti.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu
stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době
od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a
odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití,
pletení, předení, tkaní, apod.

Letos budou adventní neděle v těchto datech:
železná neděle 3.12.2017 - 1. neděle v prosinci
bronzová neděle 10.12.2017 - 2. neděle v prosinci
stříbrná neděle 17.12.2017 - 3. neděle v prosinci
zlatá neděle 24.12.2017 - 4. neděle v prosinci
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ADVENTNÍ VĚNEC
Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke
čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu.
Tato symbolika ustupuje pro neznalost křesťanství s moderními adventními
věnci, na které se svíčky umisťují libovolně. Čtyři svíčky symbolizují čtyři
týdny, jež předcházejí Vánocům.
1. Na první adventní neděli zapalujeme první svíčku, tzv. svíci proroků. Tato
svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíčku, tzv. betlémskou,
která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.
3. Na třetí adventní neděli zapalujeme svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje
radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává
slavnostnější ráz.
4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední svíčku, tzv. andělskou,
která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na
Štědrý den.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Domov Sedlčany se úspěšně zapojil
do celorepublikové akce Českého rozhlasu.
Senioři mají možnost nahlásit sociálním
a aktivizačním pracovnicím své vánoční přání,
které je zapsáno do veřejného registru přání.
Dárce pak obdaruje vybraného seniora poštou
nebo při osobním setkání.
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Jelikož se Domov zapojil do akce Ježíškova vnoučata, rozhodli se
zaměstnanci rozhlasu nadělit klientům ještě jeden dárek a to Vánoční
program Českého rozhlasu Region 16. prosince. Pořad bude moderovat
Patrik Rozehnal, jako hosté vystoupí Uršula Kluková a Josef Zíma.

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

Stránka 5

