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 Náš Domov 
  17. ČÍSLO                                        6 Kč                         PROSINEC  2015 

 

          

 

Vážení klienti, vážení zaměstnanci,     

 

   začátek adventu, svítící strom na náměstí i 

u našeho Domova a sluchu ladící koledy 

signalizují, že se blíží nejkrásnější období 

roku – VÁNOCE. Osobně mám toto období 

velice ráda, ale musím přiznat, že rychlost 

jakou se nám přiblížilo, ve mně vyvolává postesk nad tím, že rok 

2015 se s námi brzy rozloučí. 

Nebudu se zamýšlet nad tím, jaký byl nebo nebyl úspěšný, co jsme 

udělali, co jsme ještě mohli udělat, co nás čeká? Chci Vám jen při 

pohledu na náš Domov, na krásnou výzdobu i vánoční atmosféru,  

kterou společně vytváříme, říci, že jsem ze srdce ráda, že u toho 

všeho mohu být s Vámi. 

   Pojďme a přispějme každý do této doby i příštího roku trochou 

lásky, upřímnosti, něhy a vzájemného porozumění, ať ten náš Domov 

je opravdovým šťastným domovem. 
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   Přeji Vám všem ty nejkrásnější prožitky z těchto svátečních dnů, 

všem zaměstnancům štědrovečerní hojnost v kruhu svých nejbližších 

a s Vámi klienty se těším na společný sváteční oběd dne                  

24. 12. 2015. 

                                                                 Mgr. Jaroslava Kocíková 

                                                                   ředitelka Domova Sedlčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Stejně jako v letech minulých, se i letos našlo v Domově Sedlčany několik 

klientů, kterým není jejich Domov lhostejný, či je naplňuje pomáhat ostatním 

a stát v koutě se založenýma rukama je prostě nebaví. Děkujeme všem 

dobrovolníkům z řad klientů, ale i ostatním, kteří ochotně vyrábí krásné 

výrobky, které jsou využívány na prezentaci Domova. Všem, kteří pomáhají   

v kuchyni a na zahradě, či reprezentují Domov Sedlčany mimo zařízení.         

V neposlední řadě patří velké díky i osobám, které nezištně a ochotně 

pomáhají ostatním seniorům zde v zařízení. Vždyť mnohdy stačí přidržet 

dveře, nebo se usmát, pozdravit či poděkovat. Děkujeme.                                                                                                                                                    

Vedení Domova Sedlčany 
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Noví spolubydlící (listopad)       

     Paní Havlínová Ludmila 

     Pan Šafařík Václav 

     Manželé Zedníkovi 

 

 

Kulatiny (prosinec)    

    Paní Neušlová Eva 

 

 

 

 

 

                                                                      Všechno nejlepší                                 

______________________________________________________________                                                                                                                                                                                                     

Opustili nás (listopad)  

                       Pan Miňovský František 

                       Paní Jagerová Lidmila 

                       Paní Sirotková Lidmila 

                       Paní Šáchová Dobroslava 

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

Připravujeme 

Hudební vystoupení skupiny „POKLESLÍ“ 

Přednášky paní Lenky Jiráčkové (Finanční gramotnost, Sebepoznání – cesta   

k lepšímu životu) 
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Lenka Jiráčková 

Lenka se jako jedna z prvních v ČR stala v roce 2011 držitelkou prestižního  

evropského titulu  €FA™  - €uropean Financial Advisor™, který představuje 

nejvyšší odbornost v oblasti finančního poradenství v celoevropském měřítku. 

Ve financích se pohybuje již 13let, od roku 2010 pracuje jako manažerka ve 

společnosti Partners Financial Services, a.s., kde krom klientské práce             

a vedení nově otevřeného klientského centra v Příbrami, má na starosti             

i vzdělávání veřejnosti v oblasti finančního myšlení. 

 

 

 

ZVYKY A TRADICE 

PROČ SE ZDOBÍ O VÁNOCÍCH 

STROMEČEK? 

Vánoční stromeček, jak ho známe dnes, je 

výdobytkem 19. století. Přesto ale existuje 

legenda o irském mnichovi                         

sv. Kolumbánovi, který se v oblasti dnešní 

Francie snažil tamní obyvatele převést na 

svatou víru. Všiml si, že o slunovratu 

uctívají starobylou jedli jako modlu. 

Kolumbán ji tedy ozdobil hořícími 

pochodněmi ve tvaru kříže, tím k ní přilákal 

dav lidí a začal kázat o narození Ježíška. Tolik legenda z 6. století. Zvyk 

zdobit vánoční stromeček se pak postupně utvářel od 16. století. U radnice se 

zdobíval vánoční strom, na kterém bývaly navěšeny dárky pro chudé. 

                                                                                                                                                       http://www.radio.cz/ 

 

 

http://www.radio.cz/
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PROČ SE PEČE VÁNOČNÍ CUKROVÍ? 

Praotcem vánočního cukroví byl pohanských 

zvyk, pomocí nějž se v nejmocnější noci roku 

chránil dům  i rodinu před temnými silami, proto 

se cukroví peklo ve tvaru zvířat                            

a zavěšovalo na dveře staveb, či na stromy. Pekly 

se především perníčky. Na výrobu cukroví se 

používal hodně med, sušené ovoce a ořechy. 

                                                                                                                                             http://www.receptyonline.cz/ 

 

21.12. Zimní slunovrat, začíná astronomická zima 

24.12. Vánoce - Štědrý den 

25.12. Vánoce - 1. svátek vánoční 

26.12. Vánoce - 2. svátek vánoční 

31.12. Silvestr - konec kalendářního roku 

 

 

Povedlo se 

      Mikulášská  

      zábava 

 

 

 

 

 

http://www.treking.cz/priroda/zimni-slunovrat.htm
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Vánoční hudební vystoupení operní pěvkyně Jany Štěrbové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je na 

obrázcích? 
 
 
                  
               

 

"Jana Štěrbová je mimořádně talentovaná sopranistka. Svojí pěveckou 

technikou italského Bel canta kráčí ve šlépějích svého vzoru Emy 
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Destinnové.  Zdrojem jejího umění je kromě atraktivního zevnějšku                 

a bystrého intelektu kvalitní hlas sametové barvy a procítěný projev." 

Operní zpěv začala studovat ve svých třinácti letech. První veřejné ocenění jí 

přinesla v roce 1996 účast na Mezinárodní pěvecké soutěži Emy Destinnové. 

Účinkovala též na slavnostním koncertu ke stému dvacátému výročí narození 

této velké české pěvkyně. Po dvouletém angažmá ve Státní opeře Praha se 

věnuje koncertní činnosti doma i v zahraničí.                                         http://www.janasterbova.cz/profil/ 

 

Co nás čeká v roce 2016 

 

ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ 

Od 1.1.2016 proběhne celostátní zvýšení důchodů o 40 Kč/měsíc. Z tohoto 

důvodu obdrží všichni klienti Domova nový dodatek ke smlouvě, kde bude 

stanovena nová výše úhrady. 

 

ZVÝŠENÍ ÚHRADY ZA STRAVOVÁNÍ 

Od 1.1.2016 bude v Domově Sedlčany navýšena platba za stravování             

o 2 Kč/den. 

 

DZR 

Od 1.1.2016 bude Domov Sedlčany poskytovat novou sociální službu – 

domov se zvláštním režimem (DZR), který bude vybudován místo                 

3. oddělení. Kapacita DZR bude 54 lůžek. Ostatních 246 lůžek zůstane 

domovem pro seniory.  

Zvláštnosti péče o klienty v domově se zvláštním režimem  

Péče je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám klientům  

http://www.janasterbova.cz/profil/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.janasterbova.cz%2Fprofil%2F
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 Zvýšený počet zaměstnanců 

 Dohled nad stravováním, denními aktivitami a léčebným režimem 

 Oddělení bude chráněno proti nepozorovanému odchodu klientů  

 

Připomínáček 

REŽIM DNE 

Klienti Domova mohou přizpůsobit svůj 

denní režim svým přáním a zvyklostem. 

V rámci individuálního plánování může 

každý klient sdělit své požadavky (např. čas 

vstávání) svému klíčovému pracovníkovi. 

 

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