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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 2018 se rychlými kroky blíží ke svému závěru. Doufám, že jsme my 

všichni zaměstnanci příspěvkové organizace Sociálních služeb 

prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb přispěli k tomu, že jste v 

něm prožili hodně příjemných okamžiků a radostných životních událostí.  

 

Dovolte mi nyní, vážení čtenáři Občasníku, 
abych vám všem pop řála  
klidné prožití Št ědrého dne  
a váno čních svátk ů. 
Do nového roku  

2019  
přeji hodn ě zdraví,  
životní pohody,  
síly a optimismu. 

 

 
 

e.matura štěpničková,ředitelka 



Ze schůzky s obyvateli Sociálních služeb Semily. p.o.   
dne   23.8.2018 

 

- od 1.1.2019 budou zvýšeny důchody a také zvýšeny úhrady za služby, vzhledem 
k očekávanému zdražování potravin, elektřiny, vody, plynu 

 

- výsledek voleb do obecních zastupitelstev 2018: v Semilech zůstala starostkou města 
paní Bc. Lena Mlejnková, místostarostou je nadále ing. Tomáš Sábl 

 

- změny od minulé schůzky: pracovní poměr ukončila paní Božena Klikarová, za ní 
převzal povinnosti spojené se značením oblečení, nákupy, hlášení obědů aj. pan Petr 
Kes 

 

- podařilo se získat nové pedikérky, jsou to: paní Koucká pro 1.a 2.poschodí, paní 
Svobodová pro 3.a 4.poschodí a paní Cardová pro 5.a 6.poschodí. Vzhledem ke 
všeobecnému zdražování jsou i pedikúry dražší, nyní stojí pedikúra 180,- korun. 

 
 

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

 

 

V úterý 4. prosince 2018 se na zahradě Sociálních služeb Semily  poprvé rozsvítil 

vánoční strom. Ve čtyři hodiny odpoledne - počasí se naštěstí umoudřilo - 

jsme se sešli na zahradě, kde byl připraven program, děti zpívaly krásnou 
písničku, pěvecký sbor Kokrháček  známé koledy, Anička hrála na  flétnu a 
krásnou tečkou byla Tichá noc  v podání Lindy Chrissové, která hrála na klarinet. 
Vánoční punč a prskavky doladily atmosféru. A nakonec rozsvícení stromečku, 
které odpočítala paní starostka Lena Mlejnková s dětmi, a které pro nás zahájilo 
adventní čas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CO SE JEŠTĚ UDÁLO??? 
 

Jako každý rok i letos  jsme se dočkali návštěvy těch, kterých se někteří velmi bojí :-) 
U nás tomu ale tak nebylo! V celém domově všichni čekali na průvod čertů a andílků v 
čele s Mikulášem. Dvě skupiny namaskovaných žáků devátých tříd ze ZŠ Dr. Fr. L. 
Riegra prošly celý dům, zastavily se u každého, popřály krásné vánoční svátky, 
předaly balíček s dobrotami a vlastnoručně vyrobené  přáníčko. Navštívily také ty, 
kteří je nemohli vyhlížet na chodbách. Celý průvod provázely veselé písničky a 
koledy... 

                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

více fotografií z obou akcí bude vystaveno na nástěnkách 
 

vánoční křížovka 

1     N         co pleteme z devíti pramenů 

2           K Co se zdobí bílkovou polevou na vánoce 

3   N     Znepříjemňuje život silničářům 

4     Ž   Pomůcka na zimní sport 

5 K           Co zpíváme u vánočního stromečku 

6           M Kde se narodil ježíšek 

  

7       K   dodržujeme vánoční ……… 

8         Y Co najdeme pod stromečkem 

9           Č     mše sloužená 24. 12. o půlnoci 

10     H         V tv sledujeme ………… 

11             Í Co se peče před vánoci 

12   S     Kdo zahříval ježíška 

 
 



víte, že ….. 
 

Andělé jsou mezi námi ??? aneb: první velká ocenění pracovníků Sociálních 
služeb Semily, p.o.  
 
Liberecký kraj vypsal v roce 2018  
již podruhé  Soutěž Pečovatelka roku.   
Organizace se sídlem v Libereckém  
kraji,  navrhovaly  kandidáty především  
z pracovníků v přímé sociální péči.  
Z nominovaných vybral Výbor sociálních  
věcí Zastupitelstva Libereckého kraje  
pět finalistek, mezi nimi si ocenění  
převzala také paní Cornelia Melicharová 
z Domova se zvláštním režimem  
Sociálních služeb Semily. 
 

 

Redakce časopisu Péče o seniory pořádá  
soutěž o nejlepšího poskytovatele 
sociálních služeb. Součástí tohoto ocenění 
je udělována Cena sympatie – ocenění 
pracovníků, kteří jsou oblíbení, něčím 
výjimeční, skuteční profesionálové ve své 
profesi. V roce 2018 byla mezi sedmi 
oceněnými osobnostmi Ceny sympatie 
v budově Senátu Parlamentu ČR ve 
Valdštejnském paláci oceněna vedoucí 
úseku ošetřovatelské péče paní Martina 
Zadražilová.  

 

 
znáte pranostiky ??? 
   1.  ledna      Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
  2.  února     Na Hromnice - chumelice, netrvá pak zima více. 
14.  února    Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna. 
24.  února     Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. 
 

 

co nás čeká 
leden 2019       novoroční turnaj v člověče nezlob se 

 tříkrálová sbírka 
8. ledna  vystoupení dětí z MŠ Tatobity 
23. ledna  Bohoslužba s paní farářkou Ladou Kocourkovou 
30. ledna   promítání  Bulharsko  
 

 
Občasník: Sociální služby Semily, vydáno ve spolupráci s tiskárnou Glos s.r.o. Semily, příští číslo vyjde v dubnu 2019. 


