SRPEN 2014

Vážení klienti,

Akce

od 1.8. 2014 došlo ke změně dodavatele obědů. Budeteli mít ke stravování připomínky, využívejte sešitů na
připomínky, které jsou na nástěnce u jídelny, nebo vše sdělte
pracovnicím, které vydávají jídlo. Věřím však, že budeme
všichni s nabídkou a chutí jídel spokojeni.
Od 1.8. 2014 dochází ke změně úhrady za bydlení v pokoji
E , což je pokoj určený pro dvojici a v případě nezájmu z řad
dvojice je obsazován jednotlivcem, pokud ten projeví o tento
typ bydlení zájem. Dříve byl označován jako nadstandard.
Protože pokoj je opravdu prostorný, je za něj stanovena cena
210,-Kč/den, což je cena maximální, kterou nám umožňuje
Vyhláška 505/2006 Sb., aktualizovaná od 1.1. 2014, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Ceny ostatních typů pokojů zůstávají nezměněné.
4. září se uskuteční již 12. sportovní hry našeho domova.
Uspořádáme je obdobně jako v loňském roce, budou soutěžit
družstva, jejichž vedoucím bude někdo z našich zaměstnanců.
Myslím, že tento systém se loni osvědčil, vše proběhlo hladce a
byla i legrace. Občerstvení a hudba (je zajištěna zcela nová
sestava hudebníků, kteří u nás ještě nikdy nevystupovali) je
zajištěna. Bližší informace naleznete na plakátkách. Budeme
rádi, pokud se zúčastníte, všechny Vás srdečně zveme.
Soutěžní disciplíny nebudou těžké, zvládne je každý.
V současné době probíhá výběrové řízení na modernizaci
obou nákladních výtahů. Dále chystáme výběrové řízení na
dodávku předsíňových a spižních skříní v pokojích, ve kterých
jsou ještě staré, dosluhující. Před zahájením topné sezóny by
měla být také provedena výměna stávajících termostatických
hlavic a ventilů. Výběrové řízení probíhá.
Zřejmě ke konci září Vás pozvu na schůzi obyvatel, kde
Vám podám podrobnější informace o chystaných akcích
v domově. Přesný termín schůzky naleznete během měsíce září
na nástěnkách.
Přeji všem klidný a příjemný zbytek léta a hlavně hodně
zdraví a spokojenosti s našimi službami.
Jarmila Nováková, ředitelka

srpen
Výprodej oděvů,
obuvi,
povlečení:
19.8. od 13:30h.
Jídelna na O1
nebo venku před
budovou
Orlický žolík:
28.8. od 9:00h.
12. patro na O1
KLOBOUKY:

4.8. od 13:30h.,
12. patro na O1
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI:

každé úterý
od 9:00h.,
12. patro na O1
TANEČKY:

každou středu
od 10:00h.,
12. patro na O1
DÍLNA:

každou středu
od 13:00h.,
1. patro na O3
HÁDEJ?:

každý pátek
od 13:30h.,
12. patro na O1

Žádost pro obyvatele:
V souvislosti se změnami úhrad za ubytování a stravné (cena
oběda se snížila na 58,- Kč) bylo třeba vytvořit všem nové
přílohy ke smlouvám, které byly ve dvou vyhotoveních uloženy
ve vrátnicích. Prosíme tímto všechny klienty, aby jeden výtisk
podepsali a druhý si ponechali pro sebe. Děkujeme.
Pozvánka:
V úterý, 2. září 2014, se od 14:00 hodin uskuteční další
vystoupení sdružení Šance žít. Tentokrát představí pořad
s názvem ,,Noční motýl“. Bližší informace budou zveřejněny na
nástěnkách.
Událo se:
Tradiční
letní
slavnost
DS Orlická
proběhla
v úterý
22.
července.
Hudební
doprovod
zajišťoval
již od 12:30h. Mikeš band a slavnostní zahájení v 13:00 hodin
odstartovaly svým vystoupením děti z azylového domu. Dalším
účinkujícím byl rovněž žonglér – bavič. Do závěru nás pak
dovedlo oblíbené, klientům dobře známé Trio Jazzvitamin. Jako
hosté přijali pozvání také starosta ÚMO Severní Terasa, pan
Josef Macík, a pan Jaroslav Doubrava, senátor. Krásné počasí
akci přálo, a přispělo tak k milé atmosféře příjemně stráveného
odpoledne.

SPOLEČENSKÉ
HRY:

Každý pátek
9:00 – 11:00h.
Jídelna na O3
BINGO

7.8. a 21.8.
od 10:00h.,
12. patro na O1
ŠIPKY:

7.8 . od 13:30h.,
12. patro na O1
KAVÁRNA:

11.8. a 25.8.
od 13:30h
12. patro na O1
KUŽELKY:

14.8. od 13:30h.,
12. patro na O1
!Pozor!
V případě hezkého
počasí možnost
změny termínu
konání aktivity a
hry ruských
kuželek v parku
před budovou
FLORBAL:

18.8. od 13:30h.,
12. patro na O1
ŠŮLE:

21.8. od 13:30h.,
12. patro na O1
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace
Orlická 1, 400 11 Ústí nad Labem
Tel./fax: 47 277 42 30
e-mail: info@orlicka.cz, www.orlicka.cz

Tyto a další
informace naleznete
také na nástěnkách

