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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. 

 
SLOVO  NA  ÚVOD 

 

Dovolte mi několik málo slov na závěr roku 2020. Celý rok byl provázen zcela novým, 

neznámým a nebezpečným virem nazvaným COVID-19. Přestože jsme se mu všichni na 

jaře úspěšně ubránili, bohužel na podzim nás jeho druhá vlna zasáhla ve své pravé síle 

a podobě. 

Přes veškerá opatření, která byla provedena podle vládních nařízení a mimořádných 

opatření ministerstva zdravotnictví, se nepodařio uchránit DOMOV a jeho uživatele 

před nebezpečným onemocněním. 

Věřme, že tato situace již pominula a budeme mít možnost prožít klidné, spokojené a 

ničím nerušené vánoční svátky. 

Do nového roku přeji všem hlavně pevné zdraví,  
životní pohodu a optimismus. 

  

                                            e.matura štěpničková,ředitelka 

 

 

 

 
                                                                                                                  



Mimořádná opatření a přítomnost viru v DOMOVĚ byla příčinou toho, že 
onemocněla více než jedna polovina pracovníků v přímé péči. Proto byli vyzváni 
dobrovolníci, studenti a na pomoc přijeli také příslušníci  31.pluku radiační, 
chemické a biologické ochrany z Liberce. 

Pro mnohé z nich to byla první zkušenost s péčí o osoby seniorského věku, se 
životem v DOMOVĚ,  se stářím a nemocemi. Se svým úkolem pomáhat se vypořádali 
statečně, mile a s nasazením. Za to jim patří velký DÍK. 

Velké poděkování patří take  všem zaměstnancům příspěvkové organizace 
Sociální služby Semily a speciální DÍK patří týmu MUDr. Hedvičákové za pomoc při 
hromadných odběrech COVID-19. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nebezpečnost viru a jeho neprobádaný přenos mezi jednotlivci způsobil také to, že 
zaměstnanci při péči byli oblečeni do ochranných obleků, které připomínaly 
kosmonauty nebo sněhuláky. Toto období nebylo příjemné, protože nebylo poznat, 
kdo se za převlekem vlastně skrývá. Všichni ”zamaskovaní” pečující byli ale 
ohleduplní,  rádi se vám představili a rádi vám v této těžké době pomáhali. 

 

 

 

 



vzpomínáte si??? 
V minulém čísle Občasníku proběhla informace o tom, že naše DOMOVY - Domov pro 
seniory a Domov se zvláštním režimem –získaly ocenění s názvem Značka kvality v 

sociálních službách. Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout 
uživatelům,  zájemcům  a rodinným příslušníkům  informaci o tom, jakou kvalitu 
mohou od života v DOMOVECH očekávat.  Naše domovy byly oceněny třemi z 
možných pěti hvězd. 

Slavnostní předání ocenění proběhne v 

únoru 2021 na konferenci Asociace v Táboře,  

tabulka se symbolem kvality bude na  

fasádu budovy připevněna po jejím obdržení. 

 

 
 

víte, že… 
- stále je možné využití  
MOBILNÍ schránky důvěry,   
schránka je umísťována postupně  
na jednotlivé pokoje na každém poschodí 
 

- v době zákazu návštěv,  i v případě,  že vaši blízcí bydlí daleko,  je možné s nimi 
navázat  spojení a vzájemně se vidět  
a pozdravit přes aplikaci WhatsApp,  
(https://www.whatsapp.com/download), 
 telefonní číslo tabletu, je 775 897 682.  
Pověřený zaměstnanec po přijetí hovoru  
vyhledá uživatele  a  asistuje při navázání  
komunikace.  

  

a co máme v plánu na nejbližší období ?? 
ve čtvrtek 17.12.2020 v 17:00 hodin rozsvítit stromeček a altán s betlémem na 
zahradě. Slavnostní rozsvícení bude v letošním roce plném omezení vlivem    
                                                                                 koronaviru doprovázené pouze  

vánočními koledami,  které budou  
15 minut před rozsvícením hrát 
 z domácího rozhrasu.  
Kdo bude mít zájem, může se přijít na  
zahradu podívat, případně se podívat  
z okna, z balkonu nebo z chodby  
u požárního schodiště. 



… něco pro dlouhé chvilky ………  
 

Které slovo nepatří do řady?? (4 slova vždy významově patří do určité kategorie a 
jedno jen zdánlivě. Zapojte znalosti a logiku) 

- ploténka            bubínek               šroubovák           lopatka             patro 
- kytara                 mandolína          balalajka             violoncello       ukulele 
- buk                      dub                       topol                     modřín              javor 
- paprika               skořice                hřebíček              petržel               pepř 
- Sázava                 Ohře                    Dyje                       Ondava             Jizera 
- Jelení hora         Černá hora         Lysá hora            Kutná Hora      Kunětická hora 

 

Hledejte stejné dvojice – Kolik dvojic je stejných????? 

DSFGTU 548198 MWOPST 297686 HJKKLM 

DSFGUT 548198 MWPOST 297668 HJKLKM 

HKKHLE 928628 ZUETWP 346864 NMBKST 

HKKHLE 928268 ZEUWTP 348664 NMSBKT 

 

Které slovo souvisí se všemi pojmy ze skupiny ??? 

(příklad: čaj, ječmen, zákal, čtvrtek, Raul – zelený) 

Kino, čas, směs do ostřikovačů, shakespearovské slavnosti - …………… 

Království, víno, kaštany, krystaly, ostří - ……………….. 

Postel, sklo, dýmka, vír - …………………. 

Večeře, fronta, Vltava, nad Bečvou, peřina - …………………… 

Ochotnické, loutkové, Národní, kočovné - ………………. 

Příbor, vítr, smrk, vlas, řetízek - ………………………. 

Houbový, mexický, bramborový, segedínský - ……………………….. 

 
 

 
 
Občasník: pro informování uživatelů příspěvkové organizace Sociální služby Semily, vydáno ve spolupráci s tiskárnou 
Glos s.r.o. Semily,  příští číslo  vyjde  v  dubnu  / květnu 2021.  


