
 
      

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 

 
čas plyne jako voda a už zde máme dobu adventu. Náš vánoční strom 

již krásně svítí, venkovní výzdoba je letos obohacená o nový betlém, 

který je umístěn v parku pod pergolou. Je krásně osvícený, kdo jste ho 

ještě neviděl, tak se určitě běžte podívat, myslím, že se Vám bude líbit. 

Pokud jste imobilní a chcete se ven podívat, sdělte to personálu. Nebude 

to možná okamžitě, ale doprovod naplánujeme. Vánoční výstavka se letos 

také vydařila, kdo jste ji viděl, určitě mi dáte za pravdu. Někteří klienti se 

zúčastnili i pečení vánočního cukroví. Všem zaměstnancům, kteří se 

podíleli na vánoční výzdobě, na instalaci vánoční výstavky i na zdobení 

vánočního stromu a instalaci betlému moc děkuji, letos se jim to obzvlášť 

povedlo.  

Předvánoční čas u nás bývá spojen s různými vánočními vystoupeními a 

koncerty. Bohužel vlivem epidemiologických opatření jsme museli některé 

zrušit. Dva koncerty máme ještě plánované, tak snad nám situace dovolí 

je uskutečnit. Informace o nich naleznete v tomto Zpravodaji.  

Během prosince bude přemístěna ošetřovna a kancelář zdravotních 

sester v budově Orlická 3 do 2. poschodí. V 1. poschodí zůstanou 

pouze pečovatelky.  

Výsledky dotazníkového šetření ohledně spokojenosti s poskytovanými 

službami nejsou ještě vyhodnocené. Budeme Vás informovat v dalším čísle 

našeho zpravodaje.  

Některým z Vás se od ledna změní úhrada za bydlení. Pokud máte 

nastaveny platby přes účet, nezapomeňte si změnit včas trvalý příkaz, aby 

Vám byla strhávána správná částka.   

Epidemiologická situace v našem domově je v současné době dobrá. 

Většina klientů je naočkována již třetí dávkou vakcíny proti onemocnění 

COVID-19, což určitě přispívá k tomu, že se v našem domově v současné 

době toto onemocnění nevyskytuje. Kéž tomu tak bude i nadále. Blíží se 

vánoční svátky, kdy mnoho klientů odjíždí či odchází na návštěvu 

k rodinám či známým. Prosím, buďte opatrní, zvažte, zda se budete 

setkávat s neočkovanými osobami, s dětmi. Riziko přenosu stále hrozí, 

onemocnění COVID-19 je v současné době dost rozšířené mezi dětmi a 

mladými lidmi. Obáváme, aby se situace po Vánocích vlivem setkávání 

nezhoršila. Buďte opravdu opatrní. 

Všichni si moc přejeme, abychom se opět mohli pohybovat volně, bez obav 

z možné nákazy, abychom již nemuseli stále nosit respirátory, hlídat si 

odstupy od ostatních, abychom mohli bez obav chodit kamkoliv. Snad nám 

to již v nastávajícím příštím roce vyjde.  

Přeji Vám všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně 

zdraví a spokojenosti.  

  KRÁSNÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE. 

  Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
 

ERGOTERAP. 
DÍLNA: 

každou středu od 
13:00 na O1, 12. p.  
 

DÍLNA RUČNÍCH 
PRACÍ: 

každé pondělí a 
středu od 10:00 a 

úterý od 13:00 na 
O3, 1. p.  
 

SPOLEČNÉ 
CVIČENÍ:  

každé PO; ST a PÁ  
v 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.  
 

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:  

každé úterý 9:30 h 
na O1, 12. p. a na 

O3 v 1. p. v jídelně 
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST: 
každé úterý od 13:30  

na O1, 12. p. 
(nekoná se 7.12. a 

21.12.) 
 

POSLECH VÁŽNÉ 
HUDBY: 

3. 12., 17.12.  
a 31. 12. od 9:00 na 

O3, 1. p. 
 

BINGO:  

10. 12. od 9:00 hod 
na O1, 12. p. 
 

ŠŮLE:  
2. 12. a 15. 11. 

v 13:30 na O1, 12.  
 

KULIČKY: 
9. 12., 20.12., 

30.12. od 13:30 hod 
na O1, 12. p. 
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S nadcházejícím 
adventem naše 

ergoterapeutky a 
aktivizační 

pracovnice 
uspořádaly pro 
klienty různé 

vánoční akce - 
pečení cukroví a 

výroba vánočních 
výrobků.  Cukroví 
se povedlo a bylo 

vynikající. Pro ty 
klienty, kteří 
nemohou chodit, 

přinesly 
pracovnice 

balíčky cukroví 
až na pokoj. 
Vánoční výrobky 

se také moc 
povedly a všichni 

klienti je mohou vidět na vánoční výstavě.  
 

Na konci měsíce listopadu nás přišel 

navštívit pan Mons. Mgr. Jan Baxant 
spolu s panem starostou Jaroslavem 
Šimanovským. Mons. Baxan pozdravil 

všechny přítomné seniory a povídal si 
s nimi o Vánocích. Dále pak i o tom, 

jak se jim v současné době žije a také 
jestli se jim líbí žít v našem Domově. 
Návštěva pana Mons. Mgr. Jana 

Baxanta klienty našeho Domova 
doslova nadchla. Bylo to pro nás 
všechny velice milé setkání. 

 
 

Po první adventní neděli, jsme uspořádali již 
tradiční rozsvícení vánočního stromu v 
parčíku před „Domovem“ v Orlické. Zahrát 

nám přijela kapela "Plechovanka". 
Pohodovou vánoční atmosférou, provoněnou 

svařeným 
vínem, se 
linul zpěv 

koled. A 
tak jsme 
oslavili 

počínající 
adventní 

čas 
společně. 

 

 

Vánoční výstava 
výrobků klientů 
našeho domova: 

- 1. 12. od 9:00 na 
O1 ve 12. p. 
 

NAROZENINOVÁ 
KAVÁRNIČKA:  
6.12 a 27. 12. od 
13:00 na O1, 12. p.  
 

 

VÁNOČNÍ 
PĚVECKÉ 

VYSTOUPENÍ ZUŠ 
NEŠTĚMICE: 

- 13. 12. od 14:00 
na O1 ve 12. p. 
 

Dokument: 
„Staročeské 
Vánoce, zvyky a 
tradice ze skanzenu 
v Kouřimi“ 
- 20. 12. v 13:30 hod 
na O1, ve 12. p. 
- viz plakátek 
 

Vánoční koncert 
Ústeckého 

pěveckého sboru: 
- 21. 12. od 16:00 
na O1 ve 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.). 

 
PARAFÍN: 

- každý pátek od 
8:30 do 11:00 na 
O3 v 1. p.; cena: 

25,-. 
 
Perličková lázeň 

nohou + Pulsní 
magnetoterapie: 

- Více informací u 
ergoterapeutek. 
 

BOHOSLUŽBA:  
17. 12. od 16:00  

na O1, ve 12. p. 


