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Vážení přátelé,
prožíváme velmi složité období poznamenané rozšiřující se nákazou
koronavirem. Na všech úrovních od státu po naše zařízení se na tuto
situaci snažíme reagovat přijímáním celé řady sice nepopulárních,
leč doufejme, že účinných, opatření. Chodu domova a Vás osobně se
dotýká zákaz návštěv, zákaz vycházek (s výjimkou asistované
návštěvy lékaře) a zákaz předávání jakýchkoli balíčků z venku.
Nadále platí i opatření o nutnosti zvýšené hygieny rukou, desinfekci
a nošení roušek. Nemá také docházet ke shlukování většího počtu
osob, z toho důvodu přesouváme v kalendáři i některé kulturně
společenské akce (vinobraní, pěvecké vystoupení). Věřím, že
přijmete výše uvedená nařízení rozumně a zodpovědně se jimi Vy
i Vaši blízcí budete řídit. Jediným cílem je uchránit Vás i zaměstnance
před fatálními zdravotními komplikacemi.
Doufám, že při rozumném přístupu a dodržování pravidel se bude
život moci vrátit do normálních kolejí brzo.
Klidné dny přeje
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
V měsíci září k nám zase po roce
zavítalo Duo Ruggieri, které se zde i
letos setkalo s velkým úspěchem.

Duo Ruggieri

Věřím, že i pro nové uživatele to byl
nezapomenutelný zážitek a pevně věřím,
že podobných zážitků zažijeme tento rok
ještě pár, pokud nám to situace aspoň
trochu dovolí. Popřípadě se různé akce
pokusíme daným mimořádným opatřením
přizpůsobit.

NOVINKY V PROVOZU
• Omezení některých pravidel a výkonů sociální péče viz zdůvodnění
ministryně práce a sociálních věcí J.Maláčové: „Přestože
k rizikovým skupinám v souvislosti s možností nákazy nemocí
COVID-19 patří ve velké míře klienti sociálních služeb, musíme
chránit také ty, kteří se o ně starají. Proto jsme se dnes na vládě
dohodli, že omezíme provoz těchto služeb a zavedeme striktní
pravidla pro klienty. Tuto náročnou situaci můžeme zvládnout pouze
za předpokladu, že k sobě budeme ohleduplní.“
• V měsíci září a říjnu rozšířili tým pracovníků v sociálních službách
paní Husáková, paní Navrátilová, které se o Vás budou starat
z pozice pečovatelek, a dále do našich řad přibyla paní Krejčíková,
která se o Vás bude starat z pozice všeobecné sestry.
UPOZORNĚNÍ
ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 998 o přijetí
krizového opatření jsou s platností od 9. 10. 2020 u všech
poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
zakázány návštěvy. Tento zákaz platí do 25. 10. 2020 do 23:59 hod.
Žádáme všechny o respektování tohoto nařízení a pochopení
záměru ochránit domovy před nákazou covidem – 19.
Všichni si přejeme zajištění klidného chodu sociálního zařízení.
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• Dále připomínáme možnost využití tabletu při kontaktu
s rodinou:
ON – LINE komunikace přes tablet
Konkrétní způsob, datum a čas pro on – line videohovor si můžete
domluvit od PONDĚLÍ do PÁTKU s paní Bc. Šrajerovou, DiS.,
sociální pracovnicí v čase od 8:00 – 15:00 hodin na telefonním čísle
731 511 988 a od SOBOTY do NEDĚLE s všeobecnou sestrou ve
službě od 8:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 702 146 637.
MOŽNÉ ZPŮSOBY SPOJENÍ S VAŠIMI BLÍZKÝMI přes tablet:
Kontaktovat se se svými blízkými můžete každý den od 9:00 – do 17:00
hodin přes tyto aplikace: Skype: Dům seniorů MB, Messenger: Dům
Seniorů-mb, Whatsapp: 702 098 614.
Bližší informace na webových stránkách (www.ddmb.cz).

------------------------------------------------------------------------------------------------ZAJÍMAVOSTI – Volební právo žen
Organizovaná kampaň za volební právo žen začala v polovině 19.století.
Ve dvacátých letech 20. století toto právo získaly ženy v mnoha zemích.
Poslední zemí na světě, která dovolila ženám účast ve volbách,
byla Saúdská Arábie. Poprvé tam ženy mohly volit a být voleny
v prosinci 2015. Volby se sice týkaly jen místních rad, ale volit parlament
v této zemi nemohou ani muži, neboť jeho členové jsou jmenováni králem.
Počátky
První shromáždění na podporu práv žen se konalo v roce 1848 v USA.
Účastnice sjezdu v Seneca Falls ve státě New York vyhlásily zásadu,
že všichni muži a ženy jsou stvoření sobě rovna.
V roce 1869 byla založena významná organizace „Národní americká
asociace za volební právo žen“, která požadovala schválení ústavního
dodatku o volebním právu žen. První ústavou, jež dává ženám volební
4

právo, se stala ústava z roku 1889, kterou odhlasovali obyvatelé
vznikajícího státu Wyoming.
Boj proti diskriminaci

Americké ženy demonstrující za právo volit (únor 1913).

V roce 1893 se stal Nový Zéland (tehdy ještě kolonie Velké Británie) první
zemí, která přiznala volební právo ženám. Hned na začátku nového století
jej následovala Austrálie. Prvními státy Evropy, jež poskytly ženám
volební právo, se v letech 1906–1915 staly Finsko (tehdy autonomní
součást Ruské říše), Norsko a Dánsko.
Významným podnětem pro boj za volební právo žen v Evropě byla první
světová válka, během které některé ženy získaly kvalifikaci a naučily se
samostatně rozhodovat. Po válce, v období 1918–1920 získaly
v některých zemích volební právo.
Ve Velké Británii bylo v 19. století uzákoněno několik reforem, jimiž byla
v mnoha oblastech zrušena diskriminace. Volební právo ale bylo ženám
i nadále upíráno. V roce 1903 vznikla nejradikálnější z raných ženských
organizací „Sociální a politický svaz žen“. V roce 1918 získaly ženy
částečné volební právo omezené na osoby starší 30 let. Stejného
postavení jako muži dosáhly voličky teprve v roce 1928, kdy byla tato
věková hranice snížena na 21 let.
V mnoha dalších zemích bylo ženám přiznáno volební právo teprve po
druhé světové válce. V roce 1945 získaly volební právo ženy
v Itálii, Francii a v Japonsku. Koncem čtyřicátých a začátkem padesátých
let následovala většina jihoamerických států. V Argentině se o poskytnutí
volebního práva ženám zasloužila Eva Perónová.
Poslední zemí, která ženám přiznala volební právo, byla
absolutistická Saúdská Arábie. Král Abdalláh jim ho přislíbil v roce 2011,
poprvé měly možnost volit a být voleny do místních rad
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v prosinci 2015. Právo volit do parlamentu zde nemají ani muži, neboť
jeho členové jsou jmenováni králem.
Volební právo žen v českých zemích
V Čechách bojovaly ženy za svá politická a občanská práva od druhé
poloviny 19. století. Mezi nejvýznamnější osobnosti, které se o zisk
volebního práva zasazovaly na přelomu 19. a 20. století, patřily Františka
Plamínková a Alice Masaryková. První ženou zvolenou do českého
sněmu byla v roce 1912 Božena Viková-Kunětická.
Dnem 31. ledna 1919 vstoupil v Čechách a na Moravě v platnost Řád
volební v obcích Republiky československé (zákon 75/1919 Sb.),
kterým bylo přiznáno právo volit do obecního zastupitelstva „...všem
státním občanům Československé republiky, kteří mají náležitosti
dle § 2 zákona z 19. prosince 1919, č. 663 Sb...“, tj. včetně žen. Stejně
tak mohly být ženy i voleny do obecních zastupitelstev. (Na Slovensku
vstoupil zákon v platnost dnem 31. prosince 1920. Pro volební právo
příslušníků branné moci a četnictva platil v Československu samostatný
zákon.)
První ženou–starostkou zvolenou v Československu byla Anna
Matoušková ve Vědomicích; zvolena byla v roce 1919 a funkci
vykonávala 5 let.
Další zlom nastal v únoru 1920, kdy bylo v československé
ústavě zakotveno, že ženy jsou politicky, sociálně a kulturně postaveny na
úroveň mužům a náleží jim volební právo. První parlamentní volby, ve
kterých měly ženy právo volit, byly volby do poslanecké sněmovnya
senátu, které se konaly v dubnu 1920.
Perlička
Volební právo části žen v Habsburské monarchii
Už roku 1873 bylo volební právo přiznáno některým ženám
v habsburské monarchii tehdy novým volebním řádem (č. 41/1873).
Vztahovalo se ovšem pouze na ženy, které vlastnily velkostatek,
a samotná volba musela proběhnout pomocí zástupce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_pr%C3%A1vo_%C5%BEen
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TVORBA NAŠICH UŽIVATELŮ
Rádi bychom Vám zde představili báseň složenou panem Míškem, ku
příležitosti letošních voleb, které v tomto měsíci proběhly. Doufáme,
že se Vám bude líbit stejně jako nám. Pokud by měl někdo další zájem
uveřejnit své dílo ať již literární nebo umělecké, můžete se na nás
obrátit.
K VOLBÁM S KORONAVIREM
Koronavir už je zase tady,
vláda si s ním zatím neví rady.
Koalice nad tím koumá,
řešení zatím žádné nemá.
Když po prvním napadení virem,
počet nemocných začal klesat,
ke zrušení ochranných roušek,
se ministři nechali ukecat.
Že to ale chyba byla,
vláda si až pozdě uvědomila.
Stát to opět mnoho peněz stojí,
opozici se to ale hodí.
Když se volby blíží,
všechny politické strany,
zleva, zprava nebo středu,
se na nic neohlíží.
Že každý neúspěch,
se opozici hodí,
to přeci všichni vědí,
že to tak v politice chodí.
V naší politice
vždycky neshoda byla,
s tím se naše politická elita
nikdy netrápila.

Autor: pan MÍŠEK Zdeněk
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Pomozte najít veverce cestu k žaludům.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
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