
 

 

       

                             Leden 2020  / číslo  13.  

 

Občasník  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 

 Sociální služby Semily, 
příspěvková organizace 

 Bavlnářská 523, 513 01 Semily 

 Telefon recepce: 481 621 811 

IČ:   00854930               web: ddsemily.cz 
 

Přinášíme další číslo občasníku, které jako vždy přináší nové informace o životě v naší 

organizaci, zejména Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. 

 
SVÁTEČNÍ  SLOVO  NA  ÚVOD 
 

Rok 2019 se stal již minulostí a nejen společnými aktivitami, ale i v 
soukromí a v kruhu svých blízkých jsme přivítali nový rok.  Věřím, že my 
všichni zaměstnanci příspěvkové organizace Sociálních služeb  Semily  
prostřednictvím profesionálně poskytovaných služeb přispějeme k tomu, 
aby tento  rok byl pro vás klidným a příjemným životním  obdobím.  
 
 

Vážení čtenáři Občasníku, 
v novém roce  

2020  
Vám všem p řeji hodn ě zdraví,  
životní pohody,  
síly a optimismu. 

 

 
 

e.matura štěpničková,ředitelka 



Víte, kdo byl Silvestr?? 

Silvestr I. byl 33. papežem katolické církve, která jej uctívá jako svatého. Silvestr zemřel 
31. prosince 335 po dlouhém pontifikátu,  

který trval 21 let a 11 měsíců. Den jeho 
svátku má symbolický význam: končí  
jeden rok a s nadějí 
očekáváme příchod nového. 
Silvestr je jedním z prvních 
uctívaných světců, stal se patronem 
domácího zvířectva a dobré úrody.  
 

 
 

víte, že… 
- STÁTNÍ OPERA PRAHA se divákům, po 3 letech rekonstrukce a přesně 132 let od jejího  
   prvního otevření, znovu otevřela v neděli 5. ledna 2020 
 

- velikonoce budou v letošním roce 10. - 13.dubna  

 
 
Ve středu 11. prosince 2019 se  na úvod letošního adventního času na zahradě 

Sociálních služeb Semily  rozsvítil již podruhé vánoční stromeček. Protože 

jsme proti loňskému roku vyměnili  velký uříznutý strom za nově vysazený živý, 
ale ještě dost malý stromeček, pánové z údržby k němu přidali ještě osvětlení 
jednoho stromu v zahradě vedle altánu a velkého stromu u hlavního vchodu do 
budovy. Osvětlení se dočkal take zahradní altán, který se pro letošní advent stal 
Betlémem. Také letošnímu  
rozsvícení předcházela  
milá hudební a pěvecká  
vystoupení pěveckého  
sboru Kokrháček, flétničky 
malé Aničky a Valerie,   
Martinky a Pavlínky,  
saxofonové koledy studenta 
Richarda M. 
A jako vloni přišla všechny  
přihlížející pozdravit  
paní starostka  
Lena Mlejnková. 

 
                 Foto:  M. Farská (ergoterapie) 

 
 



Ze schůzky s obyvateli Sociálních služeb Semily. p.o.   
dne   16. 1. 2020 

 
 

v kuchyni  -   dochází  opětovně k personálním změnám, byla představena nová vedoucí 
kuchyně,   od února 2020 se opět budou vařit dvě varianty hlavního jídla k obědu, výběr 
jídel bude  v úterý,  ve středu a ve čtvrtek 
 

oblečení – nové oblečení  je potřeba důsledně označovat,  na neoznačené oblečení, o 
kterém pracovnice prádelny nevědí,  komu patří,  je možné se podívat v přízemí  
 

dar – Nadace JUDr. Jiřího Charváta společnosti AXL darovala organizaci peněžní 
prostředky na nákup párty stanu a na uspořádání letních hudebních slavností, opět 
budou pozvány dechové kapely na zahájení a ukončení léta. DĚKUJEME 
 

od ledna 2020  nastoupily dvě nové zdravotní sestry, v současné době je počet 
zdravotního personálu  úplný 

nové  vysílání DVBT 2 – je plánováno na konec ledna 2020.  Zatím není zcela jisté, jak 
budou na změnu reagovat jednotlivé TV přístroje, proto zatím není nutné kupovat nové 
přijímače, set-top-boxy ani podnikat jiné kroky.  Po konečném vypnutí signálu bude 
řešeno prostřednictvím údržby. 
 

Ze schůzky byl vytvořen písemný záznam,  se kterým je každý uživatel seznámen. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Před vánočními svátky přinesl na recepci Domova student Waldorfského lycea 
Semily nádherně zdobené perníčky vlastní výroby pro potěšení obyvatel Domova. 
Perníčky byly vystaveny v kulturní místnosti a jsou opravdu nádherné. 
 
Poděkování patří také  rodině, která darovala větší množství vánočního cukroví. 
Drobné pečivo bylo chutným zpestřením novoroční cukrárny. 
 

 

co přinesl začátek roku 2020: 
 

- Česká pošta zdražila některé základní služby, např. cenu doporučeného psaní 
- zvýšila se minimální a zaručená mzda, byly valorizovány důchody 
- voda zdraží nejvíc za několik posledních let, očekává se zdražení potravin, elektřiny,  
  některých služeb i nájmů 
- od 1. ledna platí, že každý pes na území republiky musí být označen čipem 

co přinese začátek roku 2020 ve sportu?? 
20.1. - 2. 2. Tenisový granslam Australian Open  
13. - 23. 2. MS v biatlonu  
13. - 16. 2. MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích 
20. - 22. 3. MS v letech na lyžích, Planica 
1.- 3. 5. ME v judu, Praha 
 
 



 
 
 
 
 

Matematické úlohy: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občasník: pro informování uživatelů příspěvkové organizace Sociální služby Semily, vydáno ve spolupráci s tiskárnou 
Glos s.r.o. Semily, příští číslo  vyjde v červnu 2020. 


