
 
      

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
 určitě jste si všimli, že v našem parčíku se pohybují dělníci, kteří provádějí 

úpravu cestiček a přístupových ploch. Zatím probíhá příprava pro pokládku 

zámkové dlažby, která bude stejná jako dlažba naproti budově Orlická 3. Mnoho 

z Vás si stěžovalo, že se jim po cestičkách špatně chodí, protože nejsou 

zpevněné, boří se tam kolečka od chodítek a vozíčků. Věříme, že v jarních 

měsících, kdy už bude příznivé počasí se zde budete moci již bez obav procházet.  

 Zakoupili jsme pro Vás také 5 ks sázecích dřevěných stolků na 

kolečkách. Na jaře budou pro klienty, kteří již mají problémy s mobilitou 

k dispozici na různých místech před budovami. V rámci zahradní terapie bude 

možnost osázet tyto stoly různými druhy bylinek a květin. U stolů bude možné 

sedět na židli, chodítku nebo na vozíčku. Organizováním této zahradní terapie 

budou pověřené naše ergoterapeutky, které některé z Vás brzy osloví.   

 V budově Orlická 3 na chodbách u výtahů se brzy dokončí instalace 

kamerového systému. Důvodem této instalace je ochrana našich klientů 

domova pro seniory před možnými krádežemi či nezvanými návštěvami. 

Chceme zajistit co největší bezpečnost a ochranu. Klienti přicházeli se stížnostmi, 

že jim někdo v noci otevřel dveře, že se jim něco ztratilo, že na ně někdo klepe, že 

se jim zdálo, že někdo chodí v jejich pokoji. Každé poschodí bude od výtahů do 

chodeb monitorováno kamerou. V místnosti pečovatelek bude umístěn velký 

monitor, kde bude zobrazeno každé poschodí a bude možné sledovat pohyb na 

chodbě, hlavně v nočních hodinách. V případě ztráty, nebo nezvané návštěvy, je 

třeba vše co nejdříve nahlásit (záznamy se po určité době přehrávají, neuchovávají 

se) a zpětně se dá vyhledat, kdo se tam pohyboval.  

 Od února dojde ke změně systému úklidů v prostorech vestibulu. Úklid 

již nebudou provádět pracovníci vrátnice, ale paní uklízečky. Z těchto 

důvodů Vás žádáme, abyste se v těchto prostorech nezdržovali v době od 

14:00 do 14:30 hodin, kdy zde bude úklid probíhat. Posezení u kávy si 

neplánujte v tomto čase. Úklid bude probíhat i v ranních hodinách, po 7. hodině. 

Moc Vám děkujeme za pochopení.  

 Nezapomínejte hlásit závady či opravy (do Knihy oprav na vrátnici, 

pečovatelkám), které zjistíte ve svých pokojích či na chodbách. Opravy se netýkají 

Vašich osobních věcí, nábytku, spotřebičů apod. Opravy soukromého majetku 

klientů nezajišťujeme. Určitě však klientům, kteří nemají rodinu nebo ji mají 

daleko, rádi pomůžeme opravu zajistit jiným způsobem.  

 Od 1. 3.  2022 bude v platnosti změna vyhlášky 505/2006 Sb., která navýší 

možnost výběru úhrad za bydlení a stravu. V domovech pro seniory bude možnost 

vybírat úhradu za bydlení do výše 250,- Kč na den (nyní je to 210,-Kč) a úhradu 

za celodenní stravování 205,- Kč na den (nyní 170,- Kč). V případě možného 

navýšení úhrad Vás budeme včas informovat. V 1. pololetí navýšení úhrad 

plánováno není. 

 Všichni víte, že v současné době hrozí poměrně velké riziko nákazy 

COVIDEM-19. V současné době i v našem domově máme několik pozitivních 

zaměstnanců, kteří jsou doma v izolaci. Mnohdy se jedná i o zaměstnance se třemi 

dávkami očkování. Několik ostatních zaměstnanců je v pracovní neschopnosti 

s jinými druhy onemocnění. Služby jsou dosud zajišťovány v plné šíři. Pokud by 

ještě došlo k nárůstu onemocnění, karantén a izolací zaměstnanců museli 

bychom přistoupit k omezení některých služeb. Určitě by nedošlo k omezení péče, 

která je pro klienta životně důležitá a nezbytná. Včas byste byli informováni, 

věříme, že taková situace nenastane a vše se brzy změní. Věříme, že brzy budeme 

moci zase pro Vás uvolnit všechny aktivizační programy a budeme se společně 

setkávat. 

 Přeji Vám příjemné a radostné dny. 

Bc. Jarmila Nováková - ředitelka organizace 

 
 

 
 

ERGOTERAP. 
DÍLNA: 

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

- Aktivita probíhá 
v omezeném 

množství klientů. 
 

DÍLNA RUČNÍCH 

PRACÍ: 
- po dohodě 

s aktivizačními 
pracovnicemi, budou 

dílničky probíhat 
individuálně na 

obou budovách O1 a 
O3. 
 

SPOLEČNÉ 
CVIČENÍ:  

- prozatím zrušeno. 
 
 

TANEČKY:  
- prozatím zrušeno. 
 
 

TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:  

- tato aktivita 
probíhá 

individuálně, více 
informací Vám 

podají sociální 
pracovnice. 
 
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST: 
- prozatím zrušeno. 
 

POSLECH VÁŽNÉ 
HUDBY: 

- prozatím zrušeno. 
 
 

BINGO:  
- prozatím zrušeno. 
 
 

NAROZENINOVÁ 
KAVÁRNIČKA:  
- prozatím zrušeno. 
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Na začátku ledna, kdy jsme se mohli 
ještě všichni společně scházet na 

aktivitách, naše aktivizační 
pracovnice promítaly film „Karel“ I. 

část. Tento dokument ukazuje život 
našeho vynikajícího, českého 
zpěváka Karla Gotta. Vzhledem 

k tomu, že účast byla opravdu 
velká, budeme v promítání dalších 

filmů pokračovat. Jen co se rozvolní 
proti epidemiolgická opatření. Na 
budoucí promítání  jste všichni 

zváni, těšíme se na vás. 
 

 

 
Obrovská gratulace patří naší 

klientce, která oslavila na konci 
ledna své 101. narozeniny! 
Tímto ještě jednou moc 

gratulujeme paní Mašitové 
k jejím krásným, neuvěřitelným 

narozeninám!  
Přejeme paní Mašitové hlavně 
hodně zdraví, které je pro nás 

všechny nejdůležitější. 
 
 

 
 

 

Až se opět začneme společně setkávat       

Nejen klientům domova pro seniory, ale i nám zaměstnancům se stýská po 

době, kdy to tu žilo a konaly se různé akce. Zatím nám nezbývá nic jiného než 

vzpomínat a vymýšlet, čím si zpestříme naše žití v DS až to opět půjde. 

U schůdků před Orlickou 1, je malý záhonek, ze kterého bychom přestěhovali 

netřesky a záhonek upravili pro malované kamínky. Už jsme kamínků měli 

docela hodně, ale někdo nám je odnáší, a tak se množství zmenšuje. Občas se 

stane, že nový kamínek přibyde, tímto dárci děkujeme. Již máme plán a nějaké 

kamínky namalované, ale vyčkáme s realizací až nebude hrozit padání sněhu. 

Pokud někdo dodá malovaný kamínek, budeme moc rádi, pokud si kamínek 

bude chtít odnést, tak může, ale výměnou za jiný. Děkujeme za pochopení. 

Dále bychom chtěli uspořádat výstavu kaktusů a výstavku svatebních 

fotografií. Pokud někdo budete ochoten zapůjčit svou svatební fotografii, nebo 

svůj kaktus, můžete se nahlásit aktivizační, nebo sociální pracovnici. Určitě 

se se svými exponáty pochlubí i někdo z řad našich zaměstnanců. 

Pokud někdo máte malou figurku slona, psíka, kočky, sovy apod., kterou už 

nechcete, ale je vám líto jí hodit do popelnice, mohli byste jí dát aktivizačním 

pracovnicím a někdy za hezkého počasí bychom uspořádali venku pod altány 

zajímavou akcičku. 

 Jana Lukášová 

 

 

 

 

- Vážení klienti, 
všechny hromadné 

aktivity a společné 
akce jsou do 

odvolání zrušeny. 
- Jakmile dojde ke 
změně, dáme vám 

v čas vědět. 
- Prozatím budou 
probíhat vybrané 

aktivity s menším 
počtem klientů, 

nebo individuálně. 
- Více informací 
vám poskytnou 

aktivizační a 
sociální prac. 
 
 

- Každý všední 

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

do 15:30 probíhají 
individuální 
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:  
18. 2. od 16:00  

na O1, ve 12. p. 


