
  
 
Noční motýl: 
2.9. od 14:00h. 
12. patro na O1 

Sportovní hry: 
4.9. od 14:00h. 
venku, případně 

12. patro na O1 
Prodej 

potravinářského 
zboží 

z Německa: 
12.9. od 13:30h. 
Jídelna na O1 
Městské divadlo 
pro přihlášené: 
Kvarteto: 
4.9. od 19:00h. 
Hraběnka Marica 
8.9. od 19:00h. 
Kdes to byla 
v noci? 
13.9. od 19:00h. 
Nabucco: 
16.9. od 19:00h. 
 
KLOBOUKY:  

 1.9. od 10:00h.,  
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 
 

 

 

AAkkccee  ZZÁÁŘŘÍÍ   

 

   
 
 

Vážení klienti, 
 
výběrové řízení na akci „Výměna výtahových dílů nákladních 
výtahů“ již bylo uzavřeno. Ve výběrovém řízení zvítězila firma 
RST VÝTAHY v.o.s., Masarykova ulice, Ústí nad Labem. Firma 
KONE, a.s., která nám zajišťuje nyní servis výtahů, nesplnila 
zadávací podmínky. Práce na výměně výtahových dílů budou 
zahájeny pravděpodobně 15.10.2014. Podrobnější informace 
k této akci Vám podám na schůzi obyvatel 24.9.2014. Protože 
se jedná o záležitost, která se dotkne nás všech, 
předpokládám, že této schůze využijete k získání podrobných 
informací. 
 Rovněž bylo již dokončeno výběrové řízení na zhotovitele 
výměny stávajících termoregulačních ventilů včetně hlavic za 
nové a vyregulování topné soustavy. Termín zahájení prací je 
stanoven na 15.září a ukončení do 30.září. Smlouva o dílo na 
tuto akci je sepsána se zhotovitelem Koncept FAST, s.r.o., který 
zvítězil ve výběrovém řízení. Předpokládám, že touto akcí 
budou vyřešeny problémy s topením a všem nám bude v zimě 
příjemně. 
 Výběrové řízení na zhotovitele předsíňových a spížových 
skříní ještě probíhá, zhotovitel tedy není ještě vybrán. Výměna 
skříní by však měla proběhnout do 15.10.2014. 
 S dalšími plánovanými akcemi Vás seznámím na schůzi 
obyvatel a v dalším čísle našeho zpravodaje.  
 Na září je pro Vás připraveno mnoho divadelních zážitků, 
věřím, že této nabídky využijete a příjemně se pobavíte.  
 Srdečně Vás zvu i na všechny akce a aktivity, které 
pořádáme u nás v domově. Tyto aktivity Vám umožňují 
rozptýlení, zábavu a poznávání ostatních našich klientů. 
Vyberte si a přijďte se podívat, když Vás program nezaujme, 
nemusíte se dále zúčastňovat. Ale zkusit se má všechno. 
Přesné informace k plánovaným akcím a aktivitám Vám podají 
naše sociální pracovnice. 
 Buďte všichni v pohodě a spokojení. Těším se na setkání 
s Vámi. 
 
     Jarmila Nováková, ředitelka 

ZÁŘÍ 2014 

 



Ve středu, 24.9., se uskuteční schůze obyvatel. Jako vždy bude 
probíhat v prostorách společenské místnosti ve 12. patře na 
Orlické 1. Bližší informace budou upřesněny v letácích na 
nástěnkách a ve výtazích.  

Srdečně Vás zveme na Svátek seniorů, který se uskuteční dne 
12. září, a to od 14:00 do 17:00 hodin, na Lidickém náměstí. 
Akci pořádají Magistrát města Ústí nad Labem, Rada seniorů 
v ČR a Senior pasy. Více informací naleznete na nástěnkách. 

Ve dnech od 16.9. do 10.10. budou také probíhat tradiční 
Týdny pro duševní zdraví. Součástí je také veletrh sociálních 
služeb, kde se bude prezentovat mj. i naše zařízení, a to 16.9. 
od 10:00 do 17:00h. 

 
 

Událo se: 

Ve čtvrtek, 28. 

srpna, se 

uskutečnil 

historicky 

první karetní 

turnaj našeho 

zařízení pod 

názvem 

Orlický žolík. 

Zúčastnili se 

také klienti 

ostatních domovů pro seniory, avšak proti sestavě našich 

reprezentantů jim nestačily síly. Z finálové pětice, která mezi 

sebou soupeřila o ,,medailové‘‘ příčky, se podařilo zvítězit naší 

klientce, paní Zdence Matouškové. Třetí místo pak obsadila 

další naše obyvatelka, paní Božena Urbánková. Všem 

zúčastněným gratulujeme. 

 

 
 

 
DÍLNA: 

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

HÁDEJ?:  

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

SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

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

11.9. a 25.9. 
 od 10:00h.,   
12. patro na O1  

ŠIPKY:  

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

8.9. a 22.9. 
od 13:30h 
12. patro na O1 
DOBRÁ TREFA: 
11.9. od 13:30h., 
12. patro na O1 
FLORBAL/KUŽELKY:   

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

29.9. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
Cvičení s Jarkou: 

8.9. od 14:00h. 
26.9. od 14:00h. 
Cvičení s Natálkou: 

5.9. od 14:00h. 
16.9. od 14:00h. 
23.9. od 14:00h. 
30.9. od 14:00h. 
Jídelna na O3 
 

 

 
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 


