
 
      

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
od 30. 8. 2021 Vám nabízíme výběr z 5 druhů jídel denně, věřím, že to přispěje 

k větší spokojenosti se stravováním. Pokud máte nápad, o která jídla obohatit jídelníček, 
jaká Vám chybí, dejte nám, prosím, vědět. Budeme se snažit s firmou, která nám obědy 
dodává, vyjednat jejich zařazení do jídelníčku.  

7. září pořádáme výlet do Botanické zahrady v Teplicích. Výlet je určen pro méně 
pohyblivé klienty, kteří by samostatně výlet nezvládli. Pokud se na některého z Vás v tomto 
termínu nedostalo, budeme podobný výlet pořádat opět na jaře. 
S předstihem Vám oznamuji, že od 1. 1. 2022 dojde k navýšení úhrad za bydlení, a to 
následovně: 

Typ pokojové 
jednotky 

Popis pokoje Úhrada na 
den za osobu 

Úhrada  
za 30 
dnů 

A JEDNOLŮŽKOVÝ 
PRO MANŽELE, 
NEBO 2 MUŽE ČI 2 
ŽENY 

2+1 – 2 samostatně uzamykatelné pokoje 
– každý má svůj pokoj. Kuchyň, předsíň, 
WC a koupelna jsou společné pro oba 
uživatele. 

195,-Kč 5 850,-
Kč 

B DVOULŮŽKOVÝ 
PRO MANŽELE 
NEBO 2 MUŽE ČI 2 
ŽENY 

 
1+1– 1 pokoj, kuchyň, předsíň, WC, 
koupelna 

160,-Kč 4 800,-
Kč 

C JEDNOLŮŽKOVÝ 
PRO 1 OSOBU 

1 pokoj, kuchyň, koupelna s WC, některé 
pokoje mají předsíň 

210,-Kč 6 300,-
Kč 

V průběhu listopadu, prosince Vám sociální pracovnice předají k podpisu 
nový dodatek ke Smlouvě o poskytováni sociální služby. Pokud úhrady za bydlení 
platíte bezhotovostně, nezapomeňte si od 1. 1. 2022 změnit trvalý příkaz k úhradě na 
novou částku. Změnu na účtu můžete provést již nyní, ale s tím, že změna bude 
probíhat až od 1. 1. 2022. 

Od 1. 9. 2021 je dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
povinnost v sociálních službách testovat s frekvencí 1x za 7 dní neočkované 
zaměstnance a klienty. Většina našich klientů je očkována, v současné době není 
očkováno 8 klientů. Jak to bude s třetí očkovací látkou zatím není přesně  známo, 
budeme Vás včas informovat.  

Věřím, že nadcházející podzimní dny zvládneme bez větších 
koronavirových omezeních. Ve vestibulu jsou stále termokamery, které každému při 
vstupu do budovy měří teplotu, vše se ukazuje na obrazovce pracovníkovi vrátnice. U 
vstupu i na poschodích je k dispozici dezinfekce rukou, návštěvy stále musí mít po 
celou dobu pobytu v našem domově respirátor a při vstupu do areálu musí být 
návštěvou doložen doklad o dokončeném očkování nebo o platném testování či o 
prodělání nemoci Covid-19 (nesmí uplynout více než 180 dní). Respirátor musí stále 
nosit ve vnitřních prostorách i všichni zaměstnanci domova.  
I očkovaní klienti mají možnost při pocitu, že mají příznaky onemocnění Covid-19, 
požádat o provedení antigenního testu.  
Připomínám Vám, že pokud Vám není něco jasné, máte pochybnosti, jste s něčím 
nespokojení, chtěli byste něco změnit, máte nápad na zlepšení, přijďte za mnou, ráda 
Vám vše vysvětlím. Můžete vzkázat i po pracovnících přímé péče a já Vás navštívím 

Přeji všem příjemné podzimní dny a věřím, že letošní podzim bude klidnější, 
radostnější, bez stresů a obav ze šíření nemoci Covid-19. 

  Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
 

ERGOTERAP. 

DÍLNA: 

každou středu od 

13:00 na O1, 12. p.  
 

DÍLNA: 

každé pondělí a 

středu od 10:00 a 
úterý od 13:00 na 
O3, 1. p. (není 3. 8.) 
 

SPOLEČNÉ 
CVIČENÍ:  
každé PO a ST od 

9:00 na O1, 12. p.  
- každé ÚT a ČT od 

9:00 na O3 přízemí. 
 

TANEČKY:  
každou středu od 

13:00 na O1, 12. p.  
(nekoná se 1. 9.) 
 

POSLECH VÁŽNÉ 

HUDBY: 
10. 9. od 9:00  
na O3, 1. p. 
 

BINGO:  
3. 9., 17. 9. a 24. 9. 

od 9:00 na O1, 12. 
p. 
 

KLOBOUKY:  

2. 9. od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

ŠŮLE:  

6. 9. od 13:30 h 
na O1, 12. p. 

 

KOULE:  

9. 9. od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

KULIČKY: 

16. 9. od 13:30 hod 
na O1, 12. p. 

 

ŠIPKY:  

20. 9. od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
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V první polovině srpna za námi do 
Domova v Orlické přijel pan 

premiér Andrej Babiš. Přivítali jsme 
ho pohoštěním a každý ze 

zúčastněných klientů obdržel od 
pana premiéra knihu s podpisem. 
Pan premiér byl potěšen, kolik je 

v našem Domově aktivních seniorů, 
kteří mají zájem o veřejně dění a 

ptají se na věci, které je zajímají. 
Pan Andrej Babiš s obyvateli 

našeho Domova komunikoval, 
odpovídal jim na otázky a hovořil 

s nimi i oběžných záležitostech 
všedního dne. Zajímal se o denní 
režim našeho Domova. Celé 

odpoledne, které u nás pan premiér 
strávil bylo příjemné a pohodové. 

Dne 3. 8. v parčíku před 
naším domovem vystoupil 

člen souboru Severočeského 
divadla opery a baletu  pan 
Radek Konař. Pro všechny 

zúčastněné klienty zazpíval 
písně Karla Gotta, Karla 

Zicha, Waldemara Matušky 
a Pavla Nováka.      Bylo to 
velmi milé hudební 

odpoledne. 

Informace pro klienty: 
- Úhrada za stravu a za pobyt pro všechny obyvatele (O1 + O3) 
bude probíhat 15. 9. 2021 na O1 ve 3. p. – p. Netíková (pokladna 
naproti jídelně).  

- Vážení klienti, nevhazujte do záchodových mís zbytky jídel, 
inkontinenční pomůcky ani jiné věci, které toalety ucpávají. 

PAMĚŤ:  

každé úterý 9:45 h 
na O1, 12. p. a na 

O3 v 1. p. v jídelně 
 

DOBRÁ TREFA:  
23. 9. od 13:30  
na O1, 12. p. 
 

HOD NA KUŽEL:  

30. 9. od 13:30  
na O1, 12. p. 
 

KAVÁRNIČKA: 

13. 9.  od 13:30 hod  
na O1, 12. p. 
 

NAROZENINOVÁ 

KAVÁRNIČKA:  
27. 9. od 13:00 hod 
na O1, 12. p.  
 

- Každý všední den 

od 8:00 do 11:30 a 
od 12:00 do 15:30 

probíhají individ. 
aktivity s klienty. 
(SenTable, 

videohovory apod.). 
 

Vystoupení psa 
Maxe: 

1. 9. od 13:00 hod 
před budovou O1 
 

Výlet do Botanické 
zahrady v 

Teplicích: 
7. 9. od 8:30 hod 

- pouze pro 
přihlášené klienty 
 

Prodej oděvů: 
viz plakátek 
 

PARAFÍN: 

- každý pátek od 
8:30 do 11:00 na O3 

v 1. p.; cena: 25,-. 
 

PERLIČKOVÁ 
LÁZEŇ NOHOU: 

- Více informací u 
ergoterapeutek. 
 

Pulsní 
magnetoterapie: 

- objednání u 
ergoterapeutek.

BOHOSLUŽBA:  

17. 9. od 16:00 hod, 
na O1, ve 12. p. 


