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        Náš Domov 

  8/2016                                                                                        SRPEN 2016 
 

          

INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA 

HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE 

PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, 

PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM  

 

- Upozornění na zahájení olympiády DS, která probíhá každé letní pondělí 

od 9:30 hod v zahradě DS. 

- Vyjádření spokojenosti s hojnou účastí klientů na olympiádě DS. 

- Přivítání nových klientů v zařízení. 

- Gratulace klientům, kteří měli v červenci narozeniny. 

- Informace o stavebních pracích v Domově: 

o Ukončení instalace protipožárních dveří na DZR (5. – 7. patro,       

1 pavilon). 

o Přestavba 2 pokojů na DZR (přestavba proběhne do konce roku). 

o Přestavba centrální koupelny na DZR (přestavba proběhne             

do konce roku). 

o Instalace 5 nových osobních výtahů (instalace proběhne do konce 

roku, cena realizace 5 000 000,- Kč). 

 

- Upozornění na zákaz kouření mimo vyhrazená místa. 

- Poděkování klientům, kteří se snaží o údržbu zařízení a starají se             

o zvířata. 
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- Poděkování Radě Domova za podněty a připomínky. 

- Upozornění na schránky důvěry, kam je možné podávat pochvaly, 

stížnosti, podněty i připomínky k poskytování sociální služby 

v Domově. 

______________________________________________________________ 

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ – ČERVENEC 
 Buchlová Marta 

        Havelková Marie 

                 Šťastná Lenka 

                          Lihá Dana 

                                   Vodrážková Zdeňka 

                                            Strnadová Růžena 

                                                      Hájek František 

                                                                  Kocourková Jarmila  

                                                                            Zavadilová Marie                                            

______________________________________________________________

KULATINY - SRPEN                            
Paní Buchlová Marta 

        Paní Náhodová Ludmila 

         

                                                              

         

 

                             Všechno nejlepší  
_____________________________________________________________                                                                                                                                                                                             

OPUSTILI NÁS – ČERVENEC 
       Paní Šichová Věra 

               Pan Pasienka Štefan 

                      Paní Trojanová Marie 

                                Paní Turková Jarmila  

                                           Pan Zedník Jiří  

                                                                          Paní Křížová Anna 
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MĚSÍC ZÁŘÍ 
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem              

23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost). 

Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená         

„za říje“; odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií.  

V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a brambor 

dozrává také vinná réva a chmel.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVUJEME – KULTURNÍ PROGRAM  
 Slavnostní vyhodnocení letní olympiády DS 

 Účast na sportovních hrách v Říčanech, na Dobříši a v Unhošti 

 Promítání dokumentů v rámci cyklu „Jak na to“ 

 Výlet – Vysoká u Příbrami/Konopiště 

 Hudební dopoledne 

 Oslava dne seniorů 
 

 

KOMULE DAVIDOVA  

Dekorativní keř Komule Davidova (Buddleia davidii) nebo také „motýlí 

keř“ pochází z Číny a evropské zahrady zdobí něco přes sto let. Zjara se keř 

obalí tmavozelenými listy, vonné a nápadné květenství se pak objevuje             

VÝZNAMNÉ DNY  

7. 9. Den otevřených dveří památek v ČR 

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti 

16. 9. Začíná Evropský týden mobility 

21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby 

21. 9. Mezinárodní den míru 

23. 9. Mezinárodní den neslyšících 

27. 9. Světový den cestovního ruchu (Světový den turistiky) 

28. 9. Den české státnosti 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidov%C3%A1_etymologie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sklize%C5%88&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koln%C3%AD_rok
http://www.magazinzahrada.cz/nejkrasnejsi-okrasne-kere-pro-vasi-zahradu-216/
http://www.magazinzahrada.cz/nejkrasnejsi-okrasne-kere-pro-vasi-zahradu-216/
http://www.magazinzahrada.cz/nejkrasnejsi-okrasne-kere-pro-vasi-zahradu-216/
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v červenci. Až 50 cm dlouhé 

klasy květů skoro ihned 

přilákají roje motýlů, kteří         

v jeho blízkosti setrvávají až      

do září, kdy keř pomalu 

odkvétá. Komule Davidova je 

pro motýly natolik přitažlivá, že 

je možné na ní občas pozorovat  i vzácné a unikátní druhy motýlů, které vůně 

přiláká i z velké dálky.  

Tento krásný keř plný motýlů, je možné pozorovat i před vchodem               

do Domova Sedlčany.                                                      http://www.magazinzahrada.cz 

                                                          

                                                              PŘIPOMÍNÁČEK 

VOLBY 
Na podzim letošního roku se v České republice uskuteční řádné volby do 

Zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.  

 

Termíny voleb: 7. října a 8. října 2016 (1. kolo) 

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční o týden později, 

tj. v pátek 14. října a sobotu 15. října 2016. 

 

Podrobnější informace najdete na nástěnkách a u sociálních pracovnic          

(3. pavilon – nad recepcí, 2. patro). 

http://www.magazinzahrada.cz/
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