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Milí, vážení klienti a kolegové,
rok 2014 se nám chýlí ke konci a na nás čeká
snad nejkrásnější období v roce, advent. Pro
děti jsou to tři týdny netrpělivého čekání na
okamžik, kdy se ozve zvoneček, pro dospělé je
to čas honění a příprav, aby vše dobře dopadlo.
I vy milí obyvatelé našeho Domova prožíváte
čas vzpomínáním a přípravou na Štědrý den a
přemýšlíte o dárku pro vaše blízké.
Chtěla bych vás poprosit v tento sváteční čas, aby jste nezapomněli na ty,
kteří se o vás s láskou starají po celý rok. Dejme ruku na srdce a podívejme
se okolo sebe. Kolik práce odvedlo
vedení Domova, sociální pracovnice,
zdravotní sestry, pracovníci v
sociálních službách, kolik akcí
připravily aktivizační pracovnice pro
vaše pobavení, kolik jídel a dobrot
připravil stravovací úsek, kolik prádla
vypraly pradlenky, kolik metrů za rok
uklidily naše uklízečky, kolik oprav a
jízd udělala údržba, kolik dnů vás s úsměvem vítali recepční a kolik dnů
vám věnovali dobrovolníci?!
V žádném případě od vás nechceme věcné dárky, ale moc pro nás znamená
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váš úsměv na tváři, štěstí, láska a drobné slovo poděkování i uznání. Věřte,
že je to pro nás všechny pohlazení a podpora do další náročné práce.
Milí klienti,
přichází čas zázraků, čas setkání, čas nadějí i splněných přání. Je jen na vás,
jak se k tomuto postavíte.
Ano, věnujte vzpomínku svým blízkým, kteří již mezi námi nejsou. I já
společně s rodinou každý Štědrý večer věnuji vzpomínce na své blízké,
kteří neměli to štěstí, být mezi námi. Musíme si však položit otázku. Chtěli
by naši blízcí, abychom byli smutní, abychom plakali? Jistě ne!
Budeme se tedy radovat z toho, že nám bylo dopřáno tady být, že můžeme
rozdávat radost, moudrost, že můžeme pro sebe a hlavně pro druhé ještě
něco udělat. Buďme silní v překonávání našich každodenních bolestí i
starostí. Vykouzleme si všichni společně krásný rok 2015.
Milí kolegové,
velice si vážím práce, kterou s velkým nasazením vykonáváte. Pro mě je
vaše práce posláním a ne obyčejnou prací. Jen ti nejsilnější lidské bytosti
vydrží stále v takovém tempu pracovat, bez rozmyšlení nastupovat do
práce, když je potřeba, nehledět na čas a k tomu se ještě umí usmívat, umí
pohladit i poradit. Za to vše vám patří veliké poděkování. Jsem ráda, že si
uvědomujete, že jste pro naše klienty mnohdy vším. Prosím nezapomínejte
na to, neztrácejte optimismus a sílu.
Až svíce na stromečku zazáří,
zvonky začnou tiše hrát,
na krásný život v Domově
vás s radostí budeme zvát.
Klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, síly, štěstí
a pohody
Vám všem přeje
Mgr. Jaroslava Kocíková
ředitelka
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Noví spolubydlící (listopad)

Kulatiny (prosinec)

Hanáková Růžena
Šourek Jaroslav
Novák Miroslav
Svobodová Božena
Hlaváček Václav
Seemannová Marie
Kubínová Miluše

Křížková Marie
Kůsová Maria
Bumba Vratislav

Opustili nás (listopad)
Švecová Ludmila
Voslářová Milada
Štulíková Zdeňka
Hodková Libuše
Procházka František

Kadárová Helena
Jirásková Václava
Hrbková Věra
Turjanská Miloslava
Lettlová Taťána

Pranostiky
16. 12. sv. Albína
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
Jméno Albína je odvozeno z latinského slova albus, které znamená "bílý". Albína tedy
znamená "bělavá".
http://www.svatek.org/svatky/albina-detail

24. 12. Štědrý den
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně
obilné, senné i otavové.
Štědrý den je katolický církevní svátek a připomíná předvečer narození Ježíše Krista.
Zároveň je příležitostí k obdarování.
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25. 12. Boží hod vánoční
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
První svátek vánoční nebo též Boží hod vánoční připomíná den narození Ježíše Krista.
http://www.svatek.org/statni-svatky/prvni-svatek-vanocni-bozi-hod-vanocni-detail

26. 12. Štěpán
Na svatého Štěpána, když vítr prudce zavěje, víno před zkázou
jistou se chvěje.
Původ jména Štěpán najdeme v řeckém jméně Stephanos, které
znamená "věncem věnčený", přeneseně také "vítěz".
http://www.svatek.org/svatky/stepan-detail

31. 12. Silvestr
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Jméno Silvestr je odvozeno z latinského slova silva, které znamená
"les". Význam jména je tedy "lesní", "pocházející z lesa".
http://www.svatek.org/svatky/silvestr-detail

1. 1. Nový rok
Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Od roku 1993 si Česká republika p
řipomíná jako státní svátek Den obnovy samostatného českého státu. K 1. 1. 1993 totiž
došlo k rozdělení bývalého Československa.
http://www.svatek.org/pranostiky/jak-na-novy-rok-tak-po-cely-rok-detail

6. 1. Tři králové
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové,
jsou postavy z Matoušova evangelia, které
navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a
přinesly mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli
tři, že to byli králové a jejich jména,
nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější
tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9

14. 1. Radovan
Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
Slovanské jméno Radovan vzniklo jako překlad latinského Hilarius,
"radostný", "radující se" a "radost dávající".

které

znamená

http://www.svatek.org/svatky/radovan-detail
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Kultura u nás
Povedlo se
Den řemesel – Muzeum Sedlčany
Návštěva dětí ze zájmového kroužku při Městské knihovně Sedlčany v DS –
VÁNOČNÍ BÁSNĚ
Divadelní představení v KDJS

Zpívání vánočních koled na malých jídelnách

Česko zpívá koledy______
Domov Sedlčany se 10.11.2014 již podruhé
zúčastnil akce příbramského deníku Česko
zpívá koledy.

Mikulášská zábava
Babrlinky
jsou
souborem
složeným z řad zaměstnanců
domova pro seniory Pod Skalami
Kurovodice. Vystupují od roku
2005. V současné době má
soubor 10 členů, 9 žen a 1 muže.

Babrlinky
[Náš Domov]
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Piňa Coláda

Vystoupení Jana Štěrbové
"Jana Štěrbová je mimořádně talentovaná sopranistka. Svojí pěveckou
technikou italského Bel canta kráčí ve šlépějích svého vzoru Emy
Destinnové
Operní zpěv začala studovat ve svých třinácti letech u profesorky
Ludmily Bendlové, sólistky Národního divadla v Praze a profesorky
pražské konzervatoře. Současně zahájila studium hry na klavír, dějin
hudby, hudební teorie a světových jazyků.
V roce 2000 vydala své první sólové album s výběrem nejkrásnějších
písní a operních árií nazvané „Co je v mém srdci lásky“. V roce 2002
vydala své druhé CD „Opera gala“ s výběrem nejznámějších operních árií
za doprovodu Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno.

Zdroj:http://www.janasterbova.cz/profil/

Vystoupení pěveckého sboru Záboj
a učitelů ZUŠ
Smíšený pěvecký sbor Záboj ze Sedlčan
působí od roku 1998 jako občanské
sdružení. Sbormistryní je paní Vladimíra
Severová, ředitelka Základní umělecké školy
v Sedlčanech. V současné době má 35členů.
[Náš Domov]
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Připomínáček
I v roce 2015 nás čekají příjemné chvíle strávené společně. Zveme všechny klienty
Domova na pravidelné programy konané na klubovnách jednotlivých oddělení i
v ostatních prostorách Domova:
Pondělí – ranní cvičení v tělocvičně, výuka práce na počítači v knihovně II. oddělení
(přihlášky u aktivizačních pracovnic)
Úterý – ranní cvičení v tělocvičně, trénování paměti (9:30 – 11:00 knihovna II.
oddělení), povídání nad biblí II. oddělení
Středa – rozvoz kantýny po pokojích
Čtvrtek – ranní cvičení v tělocvičně, muzikodílna v tělocvičně, nákupy
Pátek – sportovní hry v tělocvičně

České Vánoční tradice
Házení střevíců
Svobodné díky házely střevíc přes hlavu, pakliže střevíc ukazuje špičkou ke
dveřím, provdají se a odejdou z domova, pakliže ukazují patou ke dveřím,
zůstanou doma.
Krájení jablka
Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablíčka a to kolmo na stopku.
Pakliže byl jádřinec ve tvaru křížku, ohlašovalo to příchod smrti. Byl-li
jádřinec plný červů, znamenalo to nemoc a krásná hvězdička znamenala
zdraví a štěstí.
Pouštění lodiček
Do prázdné půlky skořápky od vlašského ořechu se nakape vosk a připevní
vánoční svíčka. Takto vytvořené lodičky se pouštěli do lavoru s vodou.
Komu lodička nejdéle vydržela nad vodou, toho čeká dlouhý a šťastný
život. Je možné i jiné vysvětlení, čí lodička se dostane do středu, ten půjde
do světa, čí lodička se drží při kraji, ten zůstává další rok doma.
[Náš Domov]
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Na závěr jsme zařadili krásné přání a poděkování všem zaměstnancům
Domova za jejich péči.

Poděkování
Vážené vedení a zaměstnanci
Domova Sedlčany,
zas přichází po roce
znovu krásné vánoce.
Co bych Vám k nim přát měla?
To co bych já sama chtěla.
Ať se sejde na štědrý den
celá Vaše rodina,
ať nikdo sám nezůstane,
ať u Vás štěstí přebývá.
Tak Vám přeji ze srdce
požehnané vánoce.
I když to tak nevypadá,
Už zas celý rok je pryč
a já Vám chci poděkovat,
jenže nevím jak.
[Náš Domov]

Začnu tedy tím,
že já Vám své vřelé díky vzdávám,
za tu Vaši starostlivost,
kterou vůči nám máte
a potom ještě za to,
jak hezky se k nám chováte.
Do Nového roku dále
přeji štěstí, zdraví stálé,
ať se pořád rádi máte
a nikdy se nehádáte.
Ať je mezi vámi stále
přátelství a soudržnost.
Radši, ale nyní končím,
nepřeji toho snad moc?
Tak už konec, nemám slova.
Kdo? Klientka Zemanová
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