Náš Domov
ZÁŘÍ 2017

VOLBY
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20. a 21. října 2017
Občané České republiky, kteří dosáhli zletilosti a nejsou omezeni
ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, zvolí 200 poslanců
do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu České
republiky, pomocí systému poměrného zastoupení. Obyvatelé ČR
mohou volit i mimo místo svého trvalého bydliště, musí si ale včas
vyřídit voličský průkaz.
Pokud má někdo zájem o pomoc s vyřízením voličského
průkazu, může oslovit aktivizační a sociální pracovnice.
ZÁZNAM Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY
DOMOVA SEDLČANY
- Info o probíhající rekonstrukci dveří a výstavbě nové ordinace
pro praktického lékaře (vedle ordinace MUDr. Špaleho a
MUDr. Zahradníka).
- Info o plánovaných podzimních rekonstrukcích – výtahy +
plynové kotle.
- Pochvala vyvedené pouťové zábavy.
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- Zklamání z názorů některých klientů, kteří odsoudili pouťové
balíčky. Ty měly sloužit k připomenutí pouťové atmosféry.
Finance na balíčky věnovali sponzoři.
- Zklamání ze špatných vztahů mezi klienty a z nevhodného
chování některých klientů k personálu.
- Upozornění na stravovací komisi (pondělí 4.9.2017), na které
mohou klienti vyjádřit své názory na stravování.
OLYMPIÁDA DOMOVA SEDLČANY
Slavnostní vyhlášení výsledků olympiády Domova
Sedlčany proběhne 5. září v 10 hod na hlavní
jídelně.
KULTURNÍ AKCE – ZÁŘÍ
Sluchová poradna
„Jak na to“ promítání
Sportovní hry v domově pro seniory v Říčanech
Sportovní hry v domově pro seniory na Dobříši
Pečení bramboráků
Svatováclavské posezení s harmonikou

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ
ČERVENEC, SRPEN
Paní Jiřina Koukolová
Paní Alžběta Janečková
Paní Alena Fafejtová
Paní Ludmila Komzáková
Pan Jan Dvořák
Pan Pavel Matys
Pan Alois Fiala
Pan Zdeněk Dvořák
Paní Jitka Křížová
Pan Bohumil Lískovec
Pan Josef Stuchlý
Pan Zdeněk Havránek
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Paní Marie Palečková
Paní Marie Semrádová
Paní Zdeňka Karasová

Paní Marie Dymáková
Pan Juraj Darjanin

KULATINY – ZÁŘÍ
Paní Soňa Zamrazilová
Pan František Luxemburk
Pan Miloslav Navrátil
Paní Libuše Hubáčková
Pan Václav Jandera
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
OPUSTILI NÁS
ČERVENEC, SRPEN
Paní Hana Kučerová
Pan Bohumil Melichar
Pan Zdeněk Chlistovský
Paní Marie Havlíčková
Pan Zdeněk Klímek
Pan Bohuslav Pitra
Paní Anežka Bartůňková
Pan Jaroslav Šťastný
Paní Olga Tymichová
Paní Jiřina Peterková
Pan Stanislav Semínko
Paní Jiřina Pojerová
Paní Hedviga Čechová
Paní Božena Svobodová
---------------------------------------------------------------------------------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.
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V září začíná období podzimní sklizně a školní
rok. Kromě ovoce a brambor dozrává také
vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici
českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv.
sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná nebo
pro jižní Čechy typická konopická.
28. září je den sv. Václava. Den státního
svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl
dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování. V některých
oblastech také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly
smlouvy s hospodáři na příští rok.

POPLATEK ZA TV A RÁDIO
348/2005 Sb. ZÁKON o rozhlasových a televizních
poplatcích a dle Domácího řádu Domova Sedlčany je
povinen platit každý klient, který vlastní televizní
přijímač nebo rádio viz. § 3
„Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo
právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží
nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový
přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho
vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.“
„Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo
právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží
nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní
přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho
vlastníkem, je poplatníkem tato osoba. „
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