
 

 

       

                             duben 2019  / číslo  11.  

 

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 
toto vydání občasníku vychází před velikonočními svátky a to je důvodem, 
proč  je jim věnováno trošku vice pozornosti. 
Dovolte mi, abych vám při této příležitosti popřála klidné a pohodové 
velikonoce a příjemné ,  slunečné  a  teplé  jarní dny. 
 

 

e.matura štěpničková,ředitelka 

 
Velikonoce nemají pevně stanovené datum, ale jsou to tzv. pohyblivé svátky – datum 
se mění v závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti. K výpočtu 
Velikonoc je tedy potřeba zjistit za  kolik dní po 21. březnu nastane úplněk  a 
kolikátý den poté připadne na neděli. Datum Velikonoc se tedy může lišit mezi 
jednotlivými roky až o více než jeden měsíc 
 

Masopust je období závislé na datu Velikonoc a  končí  v rozmezí od poloviny února 
do počátku března. 
 

V úterý dne 5. března  2019, NA MASOPUSTNÍ ÚTERÝ,  se zaměstnanci Domova, 
Ergoterapie a ředitelství  oblékli do barevných a veselých kostýmů a uspořádali 
masopustní průvod za doprovodu rozverných tónů flétny všem již známé Lindy 
Chrissové. Průvod navštívil všechny, kdo o návštěvu projevili zájem. Masky se 
střídaly v rozdávání masopustních koblížků. Kdo se nechtěl veselit, o sladkou 
odměnu  samozřejmě nepřišel.  Bylo to skutečné a  opravdové  masopustní veselí.  



Poznáte, kdo ze zaměstnanců se pod rouškou masky ukrývá???? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze schůzky s obyvateli Sociálních služeb Semily. p.o.   
dne   21.3.2019 

 

- stále platí ,  že  neoznačené oblečení je vystavené  
na stole na chodbě v přízemí u kulturní místnosti.  
Pokud někdo něco hledá, je možné se tam podívat 

 

- na všech poschodích jsou vyvěšeny nové Domácí řády.  Změna byla provedena 
hlavně kvůli již dříve provedené změně podávání oběda, od 11:30 hodin a 
změnám v placení úhrady za ubytování a stravu.  
 

 

- podařilo se získat peníze z nadačního fondu AXL pana JUDr. Charváta. Bude proto 
možné opět v létě uspořádat dvě letní hudební slavnosti s pronájmem velkého 
stanu. Bude pozvána dechová hudba Táboranka a Semilská 12 

 

- další peníze se podařilo získat z nadačního 
fondu prodejny TESCO, za ty budou nakoupeny 
pomůcky a hry pro ERGOterapii 

 
 

- byla představena nová vedoucí péče na DD za paní Jurkovou, paní Kateřina 
Hilleová 

- paní vrchní Zadražilová  podala informaci, že odešla sestřička  Bára Šturcová a   
     přijde nová sestřička paní Jitka Wittmayer 

 

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



co se ještě událo: 
 

Na svátek svatého Valentýna  - ve čtvrtek 14. února - opět proběhla krásná akce – turnaj 
ve stolní hře  „Člověče, nezlob se!“ Soutěže se zúčastnilo 19 uživatelů z řad seniorů,  
skupinky doplnili žáci ze ZŠ I. Olbrachta. Všichni závodníci na konci zápolení byli 
odměněni výborným jablkovým koláčem. 

M. Farská (ergoterapie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

co nás čeká 
v dubnu:  - vystoupení žáků ZŠ v rámci oslav velikonočních svátků 
                    - vystoupení v rámci akce “Patříme k sobě” 
 

v květnu: - tradiční  jarní  setkání seniorů pořádané sociálním odborem s podporou  
                       města Semily s bohatým programem v Kulturním centru Golf 
   - vystoupení žáků ZŠ ke Svátku maminek 

 

6. června: letní hudební slavnost na zahradě spojená s přivítáním léta, zahraje dechová 
kapela Táboranka a vystoupí mažoretky z Lomnice nad Popelkou s 
příhodným  názvem POPELKY 

 

v průběhu léta:     sportovní hry 
 

10. září: letní hudební slavnost na rozloučení se s létem, zahraje dechová kapela  
Semilská 12  

 

 samozřejmě:   práce v dílnách,  pobyt na zahradě,  rehabilitace,  muzikoterapie,  
     canisterapie   a  další pravidelné aktivity 

 
a mimoto také:  
 

Kdo má zájem a zvládl by celodenní výlet s několikerým přestupováním na zámek  

Sychrov,  může se přihlásit u pracovnic ergoterapie. 

 (počet míst je omezen).  

Výlet bude velmi hezký  - jako vždy☺  



víte, že ….. 
 

 
- tradice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní už pražský kazatel 

Konrád Waldhauser žijící ve 14. století. Pomlázka je svazek spletených vrbových 
proutků, který slouží jako nástroj ke šlehání. Do různě velkých pomlázek z různého 
počtu vrbových proutků (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12) se vplétala červená stuha. O 
Velikonočním pondělí vstávali chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou 
na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok. 
 

- zmrzlí muži či spíše častěji používaný název "ledoví muži" souvisí s lidovými 
pranostikami. Výrazně chladné dny po počátečním jarním oteplení se opakují  téměř 
každoročně v květnu. Tento meteorologický jev (způsobený pomalejším jarním 
oteplováním Atlanského oceánu) se připisuje k svátkům Pankráce, Serváce a 
Bonifáce. 
 

- v tomto roce si připomene zajímavé výročí. Před 100 lety se zrodila československá 
koruna, měna samostatného Československa. Přesto, že samostatné 
Československo bylo vyhlášeno už 28. října 1918, až v březnu roku 1919 byla 
řešena nová podoba papírového oběživa. prvními papírovými penězi byly tzv. 
státovky. Tou úplně první vydanou byla stokoruna. Začátkem dubna 2019 bude 
vydána pamětní medaile s názvem „100. výročí vzniku československé koruny“. 
 

- příběhy slavného klubu Rychlé šípy slaví 80. narozeniny! Přesně 17. prosince 1938 
byl v časopisu Mladý hlasatel otištěn první díl komiksu Rychlé šípy. Autorem 
nezapomenutelných příběhů byl spisovatel Jaroslav Foglar, osobitý vzhled jim vtiskl 
ilustrátor Jan Fischer. Skautská  
nadace jako nositel odkazu Jaroslava 
 Foglara připravila k tomuto výročí  
od května 2018 do května 2019 množství  
akcí,  dárek k 80. výročí Rychlých šípů 
 
 
znáte velikono ční pranostiky ??? 

� Co je na Zelený čtvrtek vyseto, vše se vydaří. 
� Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej! 
� Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
� Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
� Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají. 
� Kolik děšťů před Velikonocemi, tolik dešťů v srpnu 

 

a další jarní pranostiky??? 

� Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, příšlo jaro 
� Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje 
� Studený máj - v stodole ráj. 
� Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj. 

 

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


