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   Náš Domov          
                                                                                       ŘÍJEN  2017 

        

VOLBY  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky se uskuteční 

 

20. a 21. října 2017 

 

Klienti, kteří mají voličský průkaz nebo 

trvalé bydliště v Domově Sedlčany, 

mohou volit zde v zařízení  

u hlavní jídelny.  

 

 

V případě imobility, navštíví členové 

volební komise klienty přímo na pokoji. 
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ZÁZNAM Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA SEDLČANY 
- Provedené rekonstrukce a opravy: impregnace podlahy v koridoru, 

výměna oken a balkónových dveří na pokojích. 

- Plánované rekonstrukce a opravy: osobní výtahy na odděleních, terasa 

na DZR, malování pokojů. 

- Opětovné upozornění na zákaz kouření na pokojích a mimo vyhrazené 

prostory. 

- Upozornění na povinnost klientů platit poplatky za TV a rádio. 

- Opětovné předání informací ohledně dopravy klientů v rámci 

fakultativních služeb. Pracovnice sociálního úseku zajišťují přesun 

pouze u klientů, kteří jsou imobilní a nemohou si zajistit přepravu 

jiným způsobem. 

 

KULTURNÍ AKCE – ZÁŘÍ 
2. října – Výroba podzimních dekorací 

3. října – Taneční a hudební vystoupení, Country baby + pan Němeček 

4. října – Přednáška Ochrany fauny Hrachov 

5. října – Jak na to – promítání dokumentů 

6. října – Sedlčanský kufřík – soutěž 

10. října – Sluchová poradna 

11. října – Sportovní hry v Rožmitále pod Třemšínem 

17. října – Topinkování 

20. října – Promítání dokumentů o přírodě 

23. října – Felinoterapie – terapie s kočkou 

24. října – Výlet do Čapího hnízda 

 

 

VÍTÁME NOVÉ SPOLUBYDLÍCÍ ZÁŘÍ 
Paní Eva Dušková                                                  Pan Vladimír Mikšík 

Pan Václav Čermák                                                Pan Jiří Fiřt 

Paní Jitka Průchová 
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KULATINY – ŘÍJEN 
Pan Václav Ryšan 

Pan Stanislav Pilecký 

 

 

 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ 

OPUSTILI NÁS ZÁŘÍ 
Pan Jaroslav Červenka                                   Paní Božena Kreysová 

Paní Ludmila Komzáková                              Paní Jaromíra Schneidervindová 

Paní Věra Hronová                                         Paní Zdeňka Křesinová 

Paní Anežka Jankovská 

 

 

NOVINKA V SOCIÁLNÍM ÚSEKU 
Od října byl sociální úsek posílen o Bc. Janu Přasličákovou, která bude 

sociální pracovnicí pro klienty 2. oddělení. Její kancelář se nachází               

na 1. patře 2. oddělení (v bytové jednotce u kadeřnictví). 

Služby pro klienty: 

- Pomoc s vyřizováním úředních, osobních a finančních záležitostí 

- Odvoz klientů k lékaři 

- Individuální plánování služby 

- Evidence a řešení sporů mezi klienty 

- Aktivizace klientů 

 

 

MĚSÍC ŘÍJEN 

Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a má         

31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje.  V tomto měsíci 

pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně 

slaví posvícení. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD
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Poděkování patří všem klientkám, které uháčkovaly 

chobotničky do charitativní akce „Chobotničky pro 

kulíšky“. Ty naše dělají radost a službu nedonošeným 

novorozencům v porodnici České Budějovice. 

 

 

 

Letní čas v roce 2017 končí 29. 10. 2017 ve 03:00 hod 

Letní čas se bude měnit na zimní 29. října 2017. 

Ručička na hodinách se ve 3:00 posune zpět na 2:00. 

 

Letní čas je označení systémové úpravy měření a udávání času, při které se   

v letních měsících roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, 

ale používá se čas, který je o určitou hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut 

dopředu. 

Účelem letního času má být úspora elektrické energie, která by byla jinak 

potřeba pro večerní osvětlení. Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer 

(po západu slunce) než ráno (před východem slunce). 

 

Letní čas je pochopitelně záležitostí zemí mírného pásu. V tropickém pásu   

se délka dne v létě od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo zavedení 

letního času smysl. Obdobně v polárních oblastech, kde polární noc trvá až 

půl roku, nemá samozřejmě letní čas smysl. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casov%C3%A9_p%C3%A1smo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodina
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADrn%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_noc

