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Náš Domov 

12/2016                                                                                       PROSINEC  2016                                    
 

           

              

  

  

 

 
                     Tím nejkrásnějším dárkem není,  

                     co se zlatem třpytí.  

                     Je to úsměv, láska, pohlazení, 
                     nad takový dar žádný není. 
 

             Přeji Vám všem  
             co nejvíce potřebujeme – ZDRAVÍ, 

                    co stále hledáme – ŠTĚSTÍ, 
                    to bez čeho nelze žít - VZÁJEMNÁ ÚCTA. 
 
                    Pokojné prožití vánočních svátků  
                    a hezký nový rok Vám všem 
                    přeje  
                                          Vaše ředitelka 
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INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA 
HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO 

TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 33, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM 

 

- Poděkování klientům za trpělivost při rekonstrukci výtahů + oznámení 

komplikací a prodloužení prací. Nové výtahy by měly být předány během 

ledna 2017. 

- Informace o zvyšování důchodů od ledna 2017. Klientům, kteří mají na 

plnou výši úhrady za poskytované služby, bude náležet celá částka zvýšení. 

Klientům, kteří mají úhradu sníženou, se bude úhrada a 15 % kapesného 

přepočítávat z nového výměru. 

- Informace o nové lékařce - neuroložce, která bude od 17.12.2016 

navštěvovat Domov Sedlčany. 

- Pochvala klientů a zaměstnanců za probíhající charitativní akci – sběr víček. 

- Poděkování panu Furstovi, který reprezentuje Domov v Městské knihovně 

Sedlčany, kam pravidelně dochází a předčítá dětem pohádky. 

- Informace o pochvale Domova Sedlčany od MUDr. Machovské, která 

ocenila práci zaměstnanců a jejich odbornost, čistotu zařízení a práci 

fyzioterapeutky. 

- Vyjádření lítosti nad nedodržováním základních hygienických pravidel 

některých klientů, kteří svým konáním (např. vyhazování jídla z oken) 

přispívají k výskytu parazitů a myší. 

- Upozornění na skutečnost, že posezení v recepci je určeno pro osoby, které 

se zde občerstvují nebo pro posezení klientů s návštěvami. Pro hry a pletení 

je určena kavárna U Václava, malé jídelny a klubovny. 

- Informace o možnosti pronájmu posezení v kavárně U Václava. Včetně 

možnosti objednání občerstvení. 

- Opětovné upozornění na zákaz manipulace s otevřeným ohněm v zařízení, 

zákaz zapalování svíček a kouření na pokojích či mimo vyhrazená místa. 

- Informace o kulturních akcích, které se uskuteční v předvánočním čase 

v Domově: 

         Domov Sedlčany se opět zúčastní 

nadnárodní akce zpívání koled. 
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     1.12. Mikulášská zábava 

     8.12. Vystoupení operní pěvkyně Jany Štěrbové 

     9.12. Vánoční posezení klientů a zaměstnanců 2. oddělení 

   12.12  Vánoční posezení klientů a zaměstnanců 1. oddělení 

   13.12. Sluchová poradna 

   14.12. Vánoční koncert dětí ze ZUŠ Sedlčany a pěveckého sboru Záboj +  

Česko zpívá koledy 

   15.12  Adventní vystoupení dětí z MŠ Sedlčany 

   19.12. Vánoční posezení klientů a zaměstnanců DZR  

   19.12. Vánoční posezení klientů a zaměstnanců 4. oddělení 

   24.12. Sváteční oběd s ředitelkou Domova Sedlčany + zpívání koled   

s dobrovolníky 

 

 

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ - LISTOPAD 
Paní Helena Sirotková 

      Pan Jiří Pilecký 

               Pan Jaroslav Červenka 

                         Pan Zdeněk Brejcha 

                                    Paní Růžena Mlejnková 

                                              Pan František Spilka 

                                                         Paní Jarmila Kolková 

___________________________________________ 

 KULATINY – PROSINEC 

 Pan Jaroslav Kortus                          

                                                                        

__________________________________________                                                                                                                                                                                           

OPUSTILI NÁS – LISTOPAD 
                     Pan František Hájek            Paní Marie Mahdalová 

                            Pan Pavel Heřman                 Paní Marie Martišková 

                                Paní Jana Kikušová                 Paní Miloslava Hájková 

                                     Pan Pavel Hončík                   Pan Alois Svašek 
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Krásné Vánoce chceme Vám přát, aby měl 

člověk člověka rád, aby jeden druhému 

víc štěstí přál, aby i ten nový rok             

za to stál.                                 

                                            Sociální úsek 

Štěstí a lásku, radost a něhu 

ať k vám donese vánoční sen. 

Mé přání najdete na vločkách sněhu, 

ať šťastný je váš Štědrý den. 

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 2017  přeje 

všem klientům a zaměstnancům Domova  

 

Jana Skořepová – ošetřovatelský úsek 

 

 

 

 

Stravovací provoz přeje klientům Domova 

Sedlčany vše nejlepší v novém roce a dobré 

chuti. 

Přeji Všem krásné, v pohodě a klidu prožité Vánoční svátky. Do 

Nového roku hodně zdraví, spokojenosti a plno energie. 

Martina Hermová – ekonomický úsek 

 

Technický úsek přeje všem klientům, i přes veškeré 

probíhající rekonstrukce a opravy, příjemné vánoční svátky  

a v novém roce co nejméně technických závad. 
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