Číslo 9, Listopad 2017

ZPRAVODAJ
organizace Sociální služby Šternberk,
příspěvková organizace
Úvodní slovo vedoucí Ekonomického
a provozního střediska Soni Sládkové, DiS.
Vážení a milí čtenáři,
jsem velice ráda, že i já vás mohu pozdravit
prostřednictvím dalšího čísla Zpravodaje
organizace Sociální služby Šternberk.
Je podzim. Pro mě je to nejkrásnější období v roce. Miluji
procházky podzimní krajinou a kochám se pohledem na tu paletu
krásných barev kolem sebe, kterou by snad ani sám malíř
nevymaloval lépe. Podzim je nádherné zbarvené listí na stromech
i listí šustící pod nohama. Podzim je příjemně hřejivé slunce a
vlídné chladno, je to konec babího léta. Podzim je také dušičkový
čas, kdy chodíme na hřbitov zdobit hroby, zapalovat svíčky a
vzpomínat na ty, kteří již nejsou mezi námi. Podzim je klid,
smíření.
Doufám, že jsem vás svou ódou na podzim příjemně naladila na
nějakou hezkou procházku, setkání a posezení s přáteli, s rodinou,
a nebo jen tak, na posezení doma u televize s vonícím kafíčkem,
s knížkou v ruce a sklenkou dobrého vína a nebo třeba taky na
čtení nového čísla Zpravodaje, který k vám v těchto dnech
přichází.
Chtěla bych vás v něm blíže seznámit s Ekonomickým a provozním
oddělením v naší organizaci, kde sídlí, čím se zabývá, představit
zaměstnance, kteří v něm pracují a co pro vás mohou udělat a
rádi udělají.
Dále se dozvíte, co se událo v naší organizaci, získáte plno
důležitých informací, seznámíte se blíže s manžely Golíkovými, a
také se můžete těšit na různé akce a zábavu, které pro vás naše
organizace do konce roku připravila.
Je to až k neuvěření, jak ten čas běží a můj milovaný podzim
pomalu končí. Užívám si ho ze všech sil, dokud nespadne poslední
lísteček ze stromu a dokud nepřestanou růst houby v lese, které
moc ráda sbírám. Konec podzimu zvolna přechází v adventní čas,
a to už je pak jenom krůček k nejkrásnějším svátkům v roce,
k Vánocům a k poslednímu dni v roce, k Silvestru.
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Dovolte mi, milí čtenáři,
abych Vám svým jménem, jménem celé organizace a všech zaměstnanců popřála do toho
podzimního a adventního času krásné, šťastné a pohodové dny plné klidu a odpočinku,
vzájemného porozumění, milých setkání se všemi lidičkami, které máte rádi, a oni mají rádi Vás.
Važte si jeden druhého a mějte se rádi, protože je to moc důležité pro spokojený a šťastný život.
Na závěr mého povídání bych Vám všem chtěla popřát hlavně pevné zdraví, ať si na ten blížící
poslední den v roce, a také další dny, můžeme připít malou skleničkou - „kaléškem“ něčeho
ostřejšího, s takovou malou průpovídkou - popěvkem, kterou si vždy notovali moji milovaní rodiče,
když se setkali se svými přáteli a rodinou.
„Po kaléško, po kaléško,
po kaléško dáme,
pak si zazpiváme,
po kaléško, po kaléško !!!“
Tak na zdraví a přeji příjemné chvilky při čtení našeho Zpravodaje!
Soňa Sládková
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O NÁS
EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ STŘEDISKO ORGANIZA CE
EKONOMICKÉ A PROVOZNÍ STŘEDISKO
Ekonomické a provozní středisko (režijní středisko – řečeno jinými slovy) je nedílnou součástí
příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk. Je to co do počtu zaměstnanců jedno z menších
středisek, ale pro naši organizaci nepostradatelné.
Činnost Ekonomického a provozního střediska je velmi důležitá, protože řídí, organizuje a
zastupuje Sociální služby Šternberk, p.o. po stránce ekonomické, tak po stránce provozní. Tím je
myšleno, že provádí zpracování veškerých účetních dokladů a podkladů ze všech středisek
organizace, včetně účetních dokladů a podkladů z doplňkové činnosti, vede mzdovou a personální
agendu včetně výpočtu mezd, evidenci veškerého majetku v organizaci, evidenci smluv a
finančních prostředků, evidenci účetních knih, ale také zajišťuje provoz a údržbu vozového parku,
majetku organizace a celou organizaci řídí po technické stránce. Ekonomické oddělení po skončení
účetního období sestavuje účetní uzávěrku včetně všech povinných účetních výkazů a statistik,
přiznání k dani z příjmů a k dani silniční. Dále zajišťuje zdroje financování celé organizace, sestavuje
plány hospodaření, rozpočty pro celou organizaci, na jednotlivá střediska a druhy sociálních služeb,
vypracovává žádosti na poskytnutí dotace, která slouží k zajištění provozu sociálních služeb, během
roku provádí kontroly čerpání rozpočtu. Na konci účetního období vyhodnocuje čerpání rozpočtu,
provádí vyúčtování z veškerých získaných dotací ze státního rozpočtu, z projektů a veřejných
zakázek a také provádí rozbory hospodaření celé organizace i jednotlivých činností.
Činnost Ekonomického a provozního střediska je zajištěna týmem odborných a profesionálních
pracovníků, kteří mají ke své profesi potřebné vzdělání. Všichni se díky měnící se legislativě musejí
neustále dál vzdělávat, aby svými vědomostmi a praxí mohli zajistit bezproblémový chod celé
příspěvkové organizace jak po stránce ekonomické, tak i provozní.
Za jejich píli, svědomitost, ochotu a profesionalitu všem patří velký dík.
JMÉNA, PRACOVNÍ POZICE A ZÁZEMÍ JEDNOTLIVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Ekonomické a provozní středisko tvoří celkem 13 zaměstnanců. Jedna část zaměstnanců sídlí
v hlavní budově organizace na Komenského 40 a druhá část zaměstnanců na Hanácké ulici 2.
Zaměstnanci, jejichž kanceláře jsou na Komenského ulici č. 40 :
Mgr. Hana Dvorská – ředitelka organizace, statutární orgán organizace – zastupuje organizaci
navenek, řídí, zajišťuje, a kontroluje chod organizace, a to především dle zřizovací listiny
organizace. Stará se o rozvoj příspěvkové organizace.
Soňa Sládková, DiS. – vedoucí Ekonomického a provozního střediska – zajišťuje financování
příspěvkové organizace a provádí následné vyúčtování získaných finančních zdrojů, sestavuje a
kontroluje rozpočty organizace včetně kontroly jejich čerpání, provádí rozbory hospodaření, vede
a metodicky řídí, kontroluje a je zodpovědná za činnost svých podřízených zaměstnanců.
Jana Štefková – administrativní a spisový pracovník – kompletně zajišťuje spisovou službu a
předarchivní péči o dokumenty v organizaci, zajišťuje pokladní služby pro potřeby organizace
včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti, podává informace občanům při vyřizování jejich
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záležitostí. Po dobu její nepřítomnosti ji zastupuje paní Dagmar Kráčmarová. Mgr. Jaroslav Zetel
zajišťuje administraci a úpravu našich webových stránek.
Lucie Mělnická – pracovník úklidu – provádí kompletní úklidové práce v prostorách organizace,
dále pak ve společných prostorách v Domech s pečovatelskou službou (DPS), a to za pomoci
dalších zaměstnanců, a to jsou: Magdaléna Maléřová, Hana Schejbalová a Jarmila Hlaváčová.
Zaměstnanci, jejichž kanceláře jsou na Hanácké ulici č. 2:
Kateřina Máčalová – technicko - hospodářský pracovník – komplexně zajišťuje chod organizace
po provozně – ekonomické stránce, zajišťuje opravy a údržbu včetně revizí a prohlídek, vozového
parku a řídí a zajišťuje úklidové práce v prostorech příspěvkové organizace (mimo odloučená
pracoviště) a ve společných prostorách DPS. Údržbářské práce provádí za pomoci dalšího
pracovníka, a tím je Libor Kobylka.
Dovolujeme si zde uvést, že paní Máčalová nezajišťuje správu bytů v DPS a nesmí ani provádět
jakékoli opravy v bytech v areálu DPS.
Jana Šestáková, DiS. – účetní – samostatně vede účetnictví celé organizace včetně vedení účetních
knih a evidence smluv a objednávek, dále provádí zúčtování a evidenci veškerých účetních dokladů
a podkladů v organizaci.
Ivana Vaňáková – personální a mzdová účetní – vede a eviduje mzdovou a personální agendu
všech zaměstnanců organizace včetně výpočtu mezd a výplaty mezd a všech dalších činností, které
s touto pracovní pozicí souvisí, zajišťuje evidenci veškerého majetku organizace.
Provoz recepce a hlavní pokladny organizace
Recepce a hlavní pokladna příspěvkové organizace Sociální služby Šternberk se nachází v přízemí
budovy Komenského 40. Od 1. ledna letošního roku je v provozu elektronická pokladna
organizace. Pokladní doklady jsou vyhotovovány v elektronické podobě, jsou přehlednější a
čitelnější.
Za poskytované služby můžete platit v hotovosti nebo platební kartou přes terminál Komerční
banky, který je na recepci k dispozici. Platby lze také provádět bezhotovostně, převodním
příkazem nebo inkasem přímo na účet organizace.
Další služby (informační), které recepce poskytuje:
 předává informační letáky o všech službách, které naše organizace poskytuje
 předává žádosti do sociálních služeb – azylového domu a domova pro seniory
 předává přihlášky do zájmových klubů
 pomáhá s vyhledáním kontaktů na veřejné služby a další návazné služby jako jsou úřady,
poruchy el.energie, plynu, pošta apod.
 provádí kopírování dokumentů pro veřejnost za poplatek (jedna stránka A4 2,-Kč, oboustranně
4,-Kč)
Na recepci také funguje Půjčování knih ze Čtenářského koutku. Můžete si zde zapůjčit jakoukoliv
knížku a strávit s ní milé chvilky. Můžete se také pohodlně usadit naproti recepce, kde je k dispozici
malé posezení přímo u knihovny, popovídat si s přáteli, dát si kafíčko nebo horkou čokoládu
z automatu, který je pro vás v hale připraven a strávit tak pěkné dopoledne nebo odpoledne
v příjemně vyzdobené hale naladěné do podzimních barev.
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Pracovníci:

Pátek

Čtvrtek

Středa

Úterý

Pondělí

DEN

Jana Štefková

9,00 – 12,00 12,30 – 15,30 hod.

9,00 – 12,00 12,30 – 15,30 hod.

POKLADNÍ HODINY PRO
VEŘEJNOST

Jana Štefková,
Dagmar Kráčmarová

7,30 – 10,30 11,00 – 12,30 hod.

7,30 – 10,30 11,00 – 14,30 hod.

Mgr. Gabriela
Šínová

Bc. Natálie
Bělajevová

7,00 – 10,30 11,00 – 14,30 hod. 9,00 – 15,00 hod. 7,00 – 15,30 hod.

7,00 – 10,30 11,00 – 14,30 hod.

7,30 – 12,00 12,30 – 16,00 hod. 9,00 – 15,00 hod. 7,00 – 15,30 hod.

RECEPCE

PŮJČOVNA
ZÁJMOVÉ KLUBY KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, KOMENSKÉHO 40

O výzdobu vstupních prostor organizace a aktuální informace uvedené na nástěnce se stará paní
Jana Štefková, které za její ochotu moc děkujeme.
Pro informaci přikládáme provozní dobu pokladních hodin pro veřejnost, recepce, Půjčovny
kompenzačních pomůcek a střediska Ambulantních služeb a zároveň si dovolujeme požádat o
dodržování časových termínů uvedených v rozpisu.
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ROZHOVOR S MANŽELY GOLÍKOVÝMI
72 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
Manželé Golíkovi, jedni z mnoha klientů Střediska ošetřovatelské péče, oslavili letos v září
neuvěřitelné 72. výročí svatby. Paní Golíková nám poskytla exkluzivní rozhovor, ve kterém se
s námi podělila o zážitky z jejich, jak sama říká: „nádherného společného života“.
Jak jste se potkali? Byla to láska na první pohled?
„Můj manžel a já jsme dospívali ve válečné době. Žili jsme tenkrát v Beskydech. Když jsme se
poznali, bylo mi 12 let a manželovi o tři roky více. Byli jsme sousedé. Nebyla to žádná láska na
první pohled, ale spíše přátelství, ze kterého se láska teprve vyklubala. Chodili jsme společně
v neděli do kostela, a také do Sokola jednou týdně cvičit. Byli jsme nerozlučná dvojice. Již tehdy
nám kamarádi říkali „manželata“. Beskydy byly náš ráj, bylo to krásné období našeho života.“
Jak probíhal Váš svatební den?
„Již od malička jsem říkávala, že tam kde jsem byla pokřtěná, tak tam se budu i vdávat. A bylo to
tak. Vdávala jsem se na Svatém kopečku v Bazilice navštívení Panny Marie. Ke kostelu nás přivezl
kočár tažený koňmi a šli jsme po červeném koberci k oltáři. Mě vedl strýc a manžela vedla jeho
maminka. Dodnes to mám jako před očima, jak nám pan farář svázal ruce štólou, a vyměnili jsme si
snubní prstýnky. Manžel pak vytáhl z kapsičky brož, kterou mi podal a na ní již byly vyryty moje
nové iniciály MG.“
Jaké jsou tři nejhezčí momenty, které jste spolu prožili?
„Jedním z nich byl den, kdy jsme poznali, že jsme dospělí. Pak určitě svatební den a narození našich
tří dětí. Ale celý život byl krásný a uteklo to jako sen.“
Prošli jste za společná léta nějakou manželskou krizí?
„Krize? Ta snad ani nebyla. Ovšem jsme jen lidé se svými chybami, ale vždy byla mezi námi
tolerance a ohleduplnost. Nikdy jsme v sobě neživili nějakou zášť. Manžel mi nikdy neřekl nijak
škaredě. Chováme se k sobě vždy hezky.“
Co jeden na druhém nejvíce obdivujete?
„Shodli jsme se na tom, že obdivujeme fakt, že se na všem domluvíme a neděláme si schválnosti.“
Povězte nám něco o dětech a Vašich vnoučatech?
„Máme 3 děti, 6 vnoučat a 10 pravnoučat. Měli jsme velké štěstí, s nikým z nich nebyly větší
problémy, nikdo nebral třeba drogy nebo něco takového. Všichni se dobře učili, v rodině máme
několik vysokoškoláků. Jsme křesťané a děti jsme se snažili vychovávat podle desatera Božích
přikázání. Děti jsme také vedli k práci, dokonce mi kluci pomáhali třeba i v kuchyni.“
Žijete celý život ve Šternberku? Jak se Vám tady žilo a žije?
„Do Šternberka jsme se přistěhovali z Beskyd v roce 1948. Usadili jsme se zde, našli si práci a už
jsme zůstali. Ve Šternberku jsme spokojeni. Manžel po celou dobu pracoval v místních
Komunálních službách, já jsem byla členkou Zahradnického spolku, se kterým jsme podnikali různé
výlety. Žili jsme společenským životem. Bylo zde divadlo, kino, rádi jsme chodili na představení
místního ochotnického spolku, ale i na jiné kulturní akce. Hodně jsme také chodili do okolních lesů.
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Víte, ono se říká, že kde pochováte rodiče a narodí se Vám děti, tak tam je Váš domov, a tak my to
máme se Šternberkem.“
Je něco, co se Vám na našem městě nelíbí?
Co byste změnili?
„Všechno nám vyhovuje. V minulosti jsme
měli daleko do obchodů, ale to jsme byli
mladí, to nám nevadilo. Teď už jsou
obchody na každém kroku, takže to je pro
nás na stáří dobré.“
Jak jste letos oslavili Vaše společné výročí?
„Letos jsme už nijak zvlášť neslavili. To spíše
předloni, kdy jsme slavili 70 let. To se u nás
sešla celá rodina, stoly byly až ven k vratům
a byla to moc hezká rodinná sešlost.“
Prozradíte nám recept na šťastné manželství?
„Upřednostňujeme rozumné manželství. Je důležité, aby partneři byli pracovití a milující rodiče a
vytvářeli tak bezproblémové zázemí pro sebe a celou rodinu. My jsme celoživotní kamarádi, a čím
jsme spolu déle, tím více se máme rádi. Vzájemně se potřebujeme a podporujeme. Prožili jsme
spolu nádherný život a jsme šťastni, i když už to třeba zdravotně není, co to bývalo.“
Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace se s velkou úctou a obdivem připojují ke
gratulacím k nádhernému životnímu výročí a přejí hlavně hodně zdraví do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII
Děkuji Městské policii Šternberk a ostatním záchranným složkám za pomoc při řešení problémové
situace, která u nás nastala.
Božena Češková
PODĚKOVÁNÍ MUDR. KŘAPOVÉ A PANÍ ŠNÁBELOVÉ
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk by touto cestou ráda poděkovala MUDr. Křapové
a paní Šnábelové za poskytnuté dary v podobě knih. Tímto byla obohacena a rozšířena nabídka
Čtenářského koutku, který je určen pro obyvatele areálu Domu s pečovatelskou službou a klienty
organizace všech poskytovaných sociálních služeb. Čtenářský koutek se nachází v sídle příspěvkové
organizace Sociální služby Šternberk na adrese Komenského 388/40, 785 01 Šternberk. Výpůjční
řád a všechny potřebné informace o Čtenářském koutku naleznete na recepci v sídle organizace a
na webových stránkách: www.socialnisluzby.cz.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za ochotu a dobrou práci paní Dáše Pokorné a také paní Miroslavě Novotné, která mi
zařídila rychlý dovoz do nemocnice.
Božena Hořáková
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FOTOPŘÍLOHA

Prázdninový výlet do Zoo Svatý Kopeček – rodiče s dětmi z azylového domu.

Tradiční setkání seniorů s představiteli města v kulturním domě

Informační schůzka Městské police k projektu Volám v tísni v učebně organizace
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Fotografie z Podzimní kavárny pro obyvatele DPS, která se konala dne 21.9.2017.

Cyklistický výlet Klubu seniorů II.

Klientky domova pro seniory při práci s tabletem

Příprava oslavy narozenin členky Klubu seniorů
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
I.
9

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
Azylový dům Dalov
ČERVENEC, SRPEN
Prázdniny v Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni v Dalově
O letních prázdninách se rodiče s dětmi v azylovém domě rozhodně nenudili. Během letních
prázdnin byl pro rodiče a jejich děti připraven bohatý program. Rodiče s dětmi a pracovníky
azylového domu byli na výletě v Zoo Olomouc na Svatém Kopečku, účastnili se turistické vycházky
na lesní chatu „Kukačku“ a sportovních her na zahradě azylového domu, dále proběhlo promítání
pohádky dětem na velké plátno nebo výroba kostýmů na akci Western v Dalově.
ZÁŘÍ
Kreativní tvoření – během podzimních dní bylo pro rodiče a děti připraveno kreativní tvoření, kdy
si rodiče se svými dětmi mohli vytvořit látkové květiny, podzimní dekorace na výzdobu azylového
domu nebo si mohli nazdobit podzimní truhlíky.
Opékání špekáčků – k zahájení školní roku proběhlo 2.9.2017 v azylovém domě opékání špekáčků,
kterého se zúčastnili děti i jejich rodiče.
Turnaj v šipkách – miniturnaje v šipkách se zúčastnili děti z azylového domu dne 5.9.2017.
ŘÍJEN
Halloween a strašidelný pochod - dne 31. října se v azylovém domě uskutečnila oslava svátku tzv.
Halloweenu (noc duchů), který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích. Během této oslavy se
pracovníci i rodiče s dětmi převlékají do strašidelných kostýmů a na zahradě azylového domu je
pro ně připraven strašidelný program. Během dne si rodiče společně s pracovníky azylového domu
připravují občerstvení.

Domov pro seniory
ZÁŘÍ
V Domově pro seniory Šternberk klienti pracují s tabletem
V Domově pro seniory Šternberk se v rámci sociálně aktivizačních činností začal při práci s klienty
využívat tablet, který nabízí nepřeberné množství aplikací, které podporují zachování a rozvoj
velmi důležitých schopností a dovedností, které senioři s přibývajícím věkem přirozeně ztrácí, a to
hravou a zábavnou formou.
Snadno přenositelný tablet umožňuje klientům cvičit jejich jemnou motoriku v podobě lehkého
doteku obrazovky, interaktivně rozvíjet jejich znalosti, trénovat paměť, pozornost a mnoho
dalšího. Práce s tímto zařízením se pracovníkům velmi osvědčila a klienti tuto nápaditou pomůcku
vítají.
ŘÍJEN
Klienti vyrábí na Vánoční jarmark
Jako každý rok se budou klienti Domova pro seniory ve Šternberku podílet na tvorbě výrobků,
které se budou následně prodávat na Vánočním jarmarku organizace. Všichni zájemci se mohou
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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těšit na spoustu krásných výrobků, například na velmi nápaditý vánoční těstovinový věnec,
,,sněžítko“ s vánoční tématikou, dekorativní hvězdy z papíru, či andílky z vatových tamponů.

Ostatní akce organizace
ZÁŘÍ
Podzimní kavárna
Dne 21. 9. 2017 připravili pracovníci organizace pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
Podzimní kavárnu. Obyvatelé domu tak měli možnost setkat se se svými sousedy a také s našimi
pracovníky a strávit tak den v příjemné atmosféře s dobrou kávou. V hale organizace bylo
připraveno drobné pohoštění, na výběr bylo ze čtyř druhů káv a k poslechu hrála příjemná hudba.
V učebně organizace se pak mohli všichni podívat na fotky ze současnosti i z historie organizace a
shlédnout video z oslav 15. výročí založení organizace.
Tradiční zářijové setkání v Kulturním domě
V úterý 26. září 2017 proběhlo v Kulturním domě tradiční setkání seniorů s představiteli města.
Pozváno bylo přes 600 šternberských seniorů, kteří v letošním roce dovršili 80 let a všichni starší.
Tuto akci pořádá Sbor pro občanské záležitosti Města Šternberk a zúčastnilo se přes 200
pozvaných seniorů. Starosta města Ing. Stanislav Orság pozdravil přítomné a seznámil je s
nejdůležitějšími akcemi ve městě, místostarosta města pan Michal Oborný seniory informoval o
připravovaných záměrech města týkajících se seniorů.
Z přítomných hostů hovořila ředitelka Sociálních služeb Šternberk Mgr. Hana Dvorská o terénních
službách, velitel městské policie Mgr. Libor Šamšula seznámil seniory s jejich bezpečností a
možností přivolání si pomoci. S kulturními akcemi ve městě seznámil hosty ředitel Městských
kulturních zařízení Libor Svoboda. K tanci a poslechu zahrála Šternberanka.
ŘÍJEN
Informační schůzka k projektu „Volám v tísni“
Dne 16. 10. 2017 proběhla v učebně organizace informační schůzka se zástupci Městské policie
Šternberk a uživateli tlačítka „Volám v tísni“ z řad obyvatel Domu s pečovatelskou službou. Za
Městskou policii Šternberk se schůzky zúčastnili velitel Městské policie Mgr. Libor Šamšula a
strážník pan Ladislav Prášil. Policisté ukázali jak správně tlačítka používat a jak je vhodným
způsobem udržovat. Někteří uživatelé si mohli jejich fungování vyzkoušet nanečisto. Účastníci
projektu „Volám v tísni“ jsou s fungováním tlačítek spokojeni a vyjádřili několik poděkování
Městské policii za pomoc, kterou si díky nim mohli včas přivolat.
Společný výlet Klubu seniorů I. a II.
Dne 17. 10. 2017 se uskutečnil první společný výlet Klubu seniorů I. a II. Výprava směřovala na
divadelní představení Země úsměvů do Moravského divadla v Olomouci. Zájezdu se zúčastnilo
celkem 34 členů z obou klubů a první společná akce se skvěle vydařila. Navzdory malým
komplikacím v podobě velké mlhy při cestě autobusem na představení a návratu v pozdních
nočních hodinách, si všichni účastníci zájezd užili a již se těší na další společné akce.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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ZÁBAVA
SKRÝVAČKA
Najděte ve větách jména zpěváků
Kromě Mozarta i Bach ladil mým uším, zvláště jeho varhanní skladby. Byla to příliš veliká odvaha,
šle raději sundal a vzal si obyčejný pásek. Les u chýše byl tmavý a nepropustný, přímo jak
z pohádky o Sněhurce. Víte, kolik třešní si dokáže dědeček nacpat do pusy a neudusit se? Jel jsem
do města, protože jsem potřeboval vyměnit trafo u sekačky. Zjistil jsem, že obnažený drát jiskří, že
kolem je úplně černá omítka. Vydrželi jsme a čekali na to finále až do pozdních večerních hodin.
Dejte mu k večeři něco pikantního, tím ho uctíte nejlépe, jak to jde. V moderních automobilech
jsou všechny tvary volantů poměrně stejné. Přendala maso do malé nádoby, aby se vešlo do skoro
plné lednice. Na prahu tkalcovny našli malé dítě zabalené do čerstvě utkané látky.
OSMISMĚRKA
Cortés, Čok, Deyl, Drobný, Foret, Hála, Hlas, Hložek, Janda, Klus, Kocáb, Kryl, Maxa, Mládek,
Nedvěd, Penk, Šlitr, Tučný, Ulm, Váně, Zíma
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ZÁBAVNÝ PŘÍKLAD
6 + 4 = 210
9 + 2 = 711
8 + 5 = 313
5 + 2 = 37
7 + 6 = 113
9 + 8 = 117
10+ 6 = ???

KDO TO PŘEČTE?
7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MYSL D0K4Z3
N3UV3R173LN3 V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3
4L3 73D, N4 70M70 R4DKU, 7V0J3 MY5L MUZ3
C157 4U70M471CKY B3Z PR3MY5L3N1. BUD N4
53B3 HRDY! P0UZ3 N3KT3R1 L1D3 70HL3 M0H0U
PR3C157.

Řešení:
Skrývačka: Chladil, Hašler, Suchý, Vítek, Fousek, Křížek, Tofi, Muk, Ryvola, Sodoma, Hutka; Osmisměrka: Bobek, Příklad:416, První
číslo je rozdíl čísel, druhé pak jejich součet. Kdo to přečte? Tato zpráva Vám ukáže, jak naše mysl dokáže neuvěřitelné věci! Na
začátku to bylo těžké, ale teď na tomto řádku, Tvoje mysl může číst automaticky bez přemýšlení. Buď na sebe hrdý! Pouze někteří
lidé tohle mohou přečíst.

Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE
MÍSTOSTAROSTOU BYL ZVOLEN PAN JIŘÍ KRAUS
Na veřejném zasedání zastupitelstva města ve středu 20. září 2017 byl novým neuvolněným
místostarostou zvolen pan Jiří Kraus (SNK a ANO 2011). Dnes již bývalá místostarostka Iveta
Káňová se své funkce vzdala k 19. září 2017 a současně se ke stejnému datu vzdala dalších funkcí v
orgánech města, společnosti VHS Sitka, s. r. o., spolku Odpady Olomouckého kraje z. s. a školské
rady při ZŠ Svatoplukova. Ve svém prohlášení uvedla jako důvod k odstoupení osobní a rodinné
důvody.
ZÁJMOVÉ KLUBY V ROCE 2018
Příspěvková organizace Sociální služby Šternberk nabízí různé druhy zájmových klubů pro seniory,
jejichž přehled naleznete níže.
Klub práce s PC a internetem
Jóga pro zdraví
Klub ručních dovedností
Klub seniorů I.
Trénink paměti
Klub seniorů II.
Aktivizační cvičení pro seniory
Klub zpěvu (od ledna 2018)
Od ledna 2018 otevíráme nový Klub zpěvu a od února 2018 otevíráme nový Klub práce s PC a
internetem. Do obou klubů se mohou zájemci přihlásit již nyní. Bližší informace naleznete také na
webových stránkách organizace www.socialnisluzby.cz nebo získáte osobně na adrese
Komenského 40, 785 01, Šternberk.
Současným klientům připomínáme informace o platbách na další období:
Aktivizační cvičení pro seniory (300,-Kč), Jóga pro zdraví (200,-Kč) – 1.12. až 15.12.2017
Klub ručních dovedností (300,-Kč), Klub práce s PC a internetem (500,-Kč) – 1.1. až 15.1.2017
Trénink paměti a Kluby seniorů jsou poskytovány bezplatně.
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kučerová – vedoucí Ambulantních služeb, telefon: 585 013 672,
775 381 479, e-mail: kucerova@socialnisluzby.cz
KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Ve dnech od 8. 9. 2017 do 26. 10. 2017 proběhl v prostorách organizace Kurz pro pracovníky
v sociálních službách, který organizovala nejen pro naše pracovníky Vzdělávací agentura SEDUCACZE s.r.o. Z naší organizace kurz absolvovalo 5 pracovnic, které také s přehledem úspěšně složili
náročnou závěrečnou zkoušku. Tímto jim k tomuto velkému úspěchu ještě jednou moc
gratulujeme!
STÁŽE V ORGANIZACI SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, P.O.
V měsíci říjnu 2017 jsme v pečovatelské službě přivítali stážistky z organizace Sociální služby pro
seniory Olomouc, p.o. , které měly možnost nahlédnout do práce pracovníků naší pečovatelské
služby a seznámit se s chodem a fungováním organizace.
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
Internetové stránky organizace Sociální služby Šternberk, p.o. www.socialnisluzby.cz návštěvníkům
nově přinášejí možnost virtuální prohlídky jednotlivých pracovišť organizace. První najdete v sekci
Azylový dům a další pracoviště budou přidávána postupně.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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POKÁCENÍ SMRKŮ PŘED SÍDLEM ORGANIZACE
Před několika týdny zmizely i poslední vzrostlé smrky před sídlem organizace na ulici Komenského,
které svými kořeny ničily chodníky i silnici. Rekonstrukce komunikací zároveň s výsadbou nových
stromů, kterými by měly být Sakury – okrasné japonské třešně, je v plánu investic Města
Šternberka na nejbližší období. Na zadní straně zpravodaje přinášíme fotografie současného stavu.
KAPLIČKA V PARČÍKU BUDE OPĚT POSTAVENA
Kaplička, jejíž pozůstatky můžete vidět v parčíku naproti areálu DPS, bude v nejbližší době znovu
postavena. Zároveň s tím by měla proběhnout úprava parčíku včetně nových dlážděných ploch,
laviček a parkovacích míst.
CENA MĚSTA ŠTERNBERKA PRO PANÍ JARMILU PATÁKOVOU
Dovolujeme si zde s radostí oznámit, že dne 15. listopadu 2017 převezme na Státním hradě
Šternberk Cenu města Šternberka paní Jarmila Patáková, dlouholetá předsedkyně našeho Klubu
seniorů I. K získání tohoto ocenění srdečně blahopřejeme.

CO PŘIPRAVUJEME
PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
Ježíškova vnoučata
Sociální služby Šternberk p. o. se zapojily do charitativního projektu Českého rozhlasu - Ježíškova
vnoučata. Projekt se zaměřuje na seniory, kteří jsou osamělí, a právě v období vánočních svátku si
mohou prostřednictvím Ježíškových vnoučat splnit svá přání. Přání seniorů může mít podobu
hmotných či nehmotných darů - zážitků.
Mikuláš v Azylovém domě v Dalově
V prosinci zavítá jako každý rok do Azylového domu, Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni, Dalov,
vzácná návštěva, a to samotný Mikuláš s anděly a čerty.
Vánoční strom splněných přání v Azylovém domě – Bydlení pro matky/otce s dětmi v tísni
Vánoční strom splněných přání 2017. Tak se jmenuje tradiční dobročinná akce, prostřednictvím
které se snažíme každým rokem získat vánoční dárky pro děti z Azylového domu – Bydlení pro
matky/otce s dětmi v tísni v Dalově.
Děti z azylového domu si namalují a napíší svá vánoční přáníčka a vloží je do obálek, které budou
viset na vánočním stromě v Expozici času. Tyto obálky jsou barevně rozlišeny dle ceny dárku, který
si děti přejí „žlutá obálka – dárek do 200 korun, červená obálka – dárek do 400 korun“.
Každý, kdo by chtěl děti obdarovat, si bude moci obálku vyzvednout v Expozici času přímo z
vánočního stromu, a to denně od 26. listopadu 2017 v době od 10.00 do 16.00 hodin s výjimkou
pondělka, kdy je v Expozici zavřeno. Zakoupený dárek bude třeba odevzdat nejpozději do 19.
prosince buď zpět do Expozice času, nebo do sídla azylového domu - Dalov 72 anebo do sídla
organizace Sociální služby Šternberk, p. o. - Komenského 40.
Dárky budou dětem slavnostně předány v azylovém domě v Dalově za přítomnosti partnerů projektu.
Z pr avodaj je vydáván pouze pr o i nter ní potřebu or ganiz ace Soci ální sl užby Šternberk, p. o.
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Vánoční jarmark 2017 organizace Sociální služby Šternberk, p.o.
Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 proběhne v prostorách haly v Domě s pečovatelskou službou na
Komenského 40 v pořadí druhý Vánoční jarmark v čase od 9,00 do 17,00 hod. Pozvánku naleznete
na zadní straně zpravodaje.
Setkání představitelů města Šternberka se členy Klubů seniorů I a II.
První společné setkání obou klubů seniorů s představiteli města proběhne ve čtvrtek 30. listopadu
od 14,00 hodin v Restauraci Jakoby (Lentilka). Cílem předvánočního odpoledne je společné setkání
seniorů, výměna informací a zejména možnost naladit se na příjemnou a klidnou vánoční
atmosféru. Nebude chybět drobné občerstvení a živá hudba (kytara, harmonika).
Předvánoční setkání představitelů města Šternberka s obyvateli areálu DPS
Dne 13. prosince 2017 se koná předvánoční setkání obyvatel Domu s pečovatelskou službou s
představiteli města v prostorách haly na Komenského 40. Pro účastníky vánočního setkání bude
nachystané pohoštění v podobě občerstvení a punče. Do vánoční atmosféry všechny přítomné
naladí zpívání a poslech vánočních koled a setkání s přáteli a sousedy.
Předvánoční setkání klientů domova pro seniory s představiteli města Šternberka
V adventním předvánočním čase proběhne tradiční setkání představitelů města Šternberka
s klienty domova pro seniory.
Vánoční posezení v domově pro seniory
V prosinci se klienti v Domově pro seniory ve Šternberku mohou těšit na tradiční společné
posezení u adventního věnce, s cukrovím a vánočními koledami, které navodí mezi klienty
příjemnou vánoční atmosféru a provoní domov vůní jehličí. U této příležitosti si mohou klienti
společně zazpívat a zavzpomínat na vánoční svátky, budou pro ně připraveny aktivity, při kterých
se dozví něco o vánočních tradicích a jednu z nich si také vyzkouší.
Vánoční osvětlení domova pro seniory
Klienti domova se mohou opět těšit na ozdobení budovy domova světelnými vánočními řetězy.
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Prostor před sídlem organizace se stromy a bez nich.

Fotografie z rekonstrukce podkroví Domova pro seniory Šternberk, Na Valech 14 a výměny výtahu.

Fotografie zaměstnanců Ekonomického a provozního střediska (ostatní doplníme v příštím čísle Zpravodaje)
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Mgr. Hana Dvorská

Soňa Sládková, DiS.

Jana Šestáková, DiS.

Ivana Vaňáková

Kateřina Máčalová

Jana Štefková

