Knihovna roku 2014

Den zdraví

Soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s firmou Skanska, se naše
knihovna zúčastňuje již popáté. Čtyřikrát jsme v naší kategorii (města od
5001 do 10 000 obyvatel) obsadili 1. místo a jedenkrát místo druhé. I letos
tedy postupujeme do 2. kola soutěže a do „boje“ o titul Městská knihovna
roku 2014. Slavnostní vyhodnocení se uskuteční 16. 10. v Zrcadlové kapli
Klementina. Držte nám palce.

Nemocnice v Sedlčanech připravila na středu 10. září pro širokou veřejnost
akci s názvem Den zdraví. Tématem druhého ročníku byla prevence kardiovaskulárních a plicních onemocnění. Vyšetření, která poukázala na případná rizika
onemocnění srdce a cév, vyvolala u návštěvníků největší zájem. Návštěvníci
mohli také podstoupit vyšetření spirometrem nebo si nechat poradit od nutriční
terapeutky. Do stánku na náměstí zavítalo téměř 500 návštěvníků.
V rámci Dne zdraví vyvolalo mezi návštěvníky největší zájem vyšetření možných kardiovaskulárních rizik, které podstoupilo 260 zájemců. „Lidé měli zájem
jak o měření tlaku, saturace a zjištění hodnoty cholesterolu, tak o konzultaci
výsledků s našimi lékaři, kteří vyšetřeným dali doporučení týkající se správné
životosprávy pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění,“ doplnila organizátorka akce Tereza Momčilová. Pro zájemce bylo k dispozici i vyšetření ABI
Indexu – diagnostické metody k potvrzení nebo vyloučení nedokrvení dolních
končetin. Velký ohlas zaznamenalo i spirometrické vyšetření, během kterého
sestřička pomocí spirometru zjišťovala, zda plíce vyšetřovaného fungují tak, jak
mají. „Na toto vyšetření navazovala konzultace s odborníkem na plicní choroby
- MUDr. Jindřichem Kaňou,“ uvedl MUDr. Sergej Jurčenko, lékařský ředitel
sedlčanské nemocnice. Přes 60 zájemců o zdravou výživu se poradilo s nutriční terapeutkou o cestě ke správnému stravování.
„Velice nás těší, že i na podruhé vyvolal Den zdraví příznivé ohlasy a potvrdil
zájem obyvatel Sedlčan a okolí o prevenci i zdravý životní styl. Ukázalo se, že
obyvatelé Sedlčan mají zájem o své zdraví a chtějí o něj pečovat,“ dodala Dagmar Dvořáková, manažerka komunikace společnosti Mediterra, která nemocnici v Sedlčanech provozuje.

Nová hra Cyklotoulky
Společenská stolní hra Cykotoulky vychází z oblíbeného televizního cestopisného seriálu. Nyní můžete objevovat zajímavosti České republiky nejen ze
sedla kola, ale i doma společně se svými přáteli. Užijte si zábavnou kvízovou
hru a nechte se inspirovat k novým cyklovýletům. Hra je určena pro 2 - 6
hráčů, věk 9 - 99 let, délka hry 30 min. Hra obsahuje 688 otázek. V prodeji
v regionálním informačním středisku.

