
  
 
 

Hudební pořad 
Muzikoterapie: 
7.10. od 14:00h. 
12. patro na O1 

Den otevřených 
dveří DS: 
8.10. 8:00 – 15:30h. 

Komunální 
volby: 
10.10. odpoledne 
Jídelna na O1 

Prodej 
potravinářského 

zboží 
z Německa: 
14.10. od 13:30h. 
Jídelna na O1 

Harmonikář na 

kavárničce pro 
seniory 27.10. 
12. patro na O1 
TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI:   

14.10. a 21.10.   
od 9:00h. + 6.10.  
od 10:00h.  
12. patro na O1 
TANEČKY:   

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

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

 
  

 

 

AAkkccee  ŘŘÍÍJJEENN   

 

   
 
 

Vážení klienti, 
 

určitě jste zaznamenali, že náš obchůdek je po dlouhých letech uzavřen. 
Je nám to moc líto, ale současná nájemkyně již neměla o provozování 
obchůdku zájem. Bohužel se zatím nepodařilo najít náhradu. V blízkém 
okolí je naštěstí možnost nákupu základních potravin, kam lze po rovině 
v klidu dojít. Zdatnější z Vás využívají nákupní centrum Albert. Projeví-li 
někdo o provozování obchůdku zájem, bude obchůdek znovu 
zprovozněn.  
V měsíci říjnu (přesně 15.10.) nás čeká zahájení prací na výměně 
výtahových dílů nákladních výtahů. Všichni jste byli o této akci 
informováni na schůzi obyvatel. Bude to pro nás všechny velmi náročná 
akce, bude třeba velké dávky trpělivosti, ohleduplnosti a opatrnosti. 
Prosím, počítejte s časovou ztrátou při čekání na výtah, vždyť bude 
v provozu pouze výtah osobní. Zde dodržujte vždy předepsaný počet 
osob na přepravu. Nové nákladní výtahy by měly být dány do provozu do 
15.12.2014.  
Od 6.10.2014 začne probíhat výměna šatních (předsíňových) a spížních 
skříní u klientů, kteří mají ještě původní skříně. O přesném termínu 
výměny Vás budeme předem informovat, protože je nutné starou skříň 
vyklidit.  
V celém objektu domova byly vyměněny termoregulační ventily a hlavice 
u topení. Práce byly již skončeny, neměly by nastat problémy s topením. 
Je třeba si uvědomit, že pokud dosáhne venkovní teplota vyšších hodnot 
(je teplo), topení se automaticky reguluje a netopí, či topí málo. Není to 
tedy závadou topení, ale tím, že je venku teplo. Tuto regulaci neovlivňuje 
Domov pro seniory, ale Tepelné hospodářství. 
Ve dnech 10. - 11.10.2014 se uskuteční komunální volby. Jako každý rok 
přijde volební komise i do našeho domova. Kdo bude mít zájem, bude mít 
možnost volit přímo u nás, v budově Orlická 1, ve 3. poschodí na jídelně. 
Samozřejmě, že tato informace se týká pouze klientů, kteří mají trvalé 
bydliště v našem domově. Volební komise přijde v pátek 10.října, kolem 
15.hodiny. Přítomnost volební komise bude upřesněna místním 
rozhlasem, protože přesný čas nelze předem stanovit. V těchto dnech se 
koná i místní referendum k provozování hracích automatů ve městě Ústí 
nad Labem. V současné době máme informaci, že místem konání tohoto 
referenda je pro naši ulici Základní škola, Stříbrnická 4, hlasovací okrsek 
3009 (48). Hlasovací lístek k referendu každý obdrží v hlasovací místnosti. 
Je možné, že i referendum bude možné uskutečnit přímo v našem 
domově, ale zatím o tom nemáme informace. Jakékoliv změny Vám 
budou oznámeny na nástěnkách a pomocí rozhlasu. 
Přeji Vám příjemné podzimní dny a pevné zdraví. 

        
Jarmila Nováková, ředitelka 

ŘÍJEN 2014 

 



Další pořad projektu Šance žít 
s názvem Noční motýl proběhl 
2.9. Zazněly zde nejen písně 
stejnojmenného filmu, ale také 
vyprávění o životě a působení 
jedné z jeho protagonistek, 
Hany Vítové. 

 

Ve čtvrtek 4.9. se uskutečnily 
již 12. sportovní hry našeho 
DS. Účastníci měli jako vždy 
připravenu škálu soutěžních 
disciplín. Počasí přálo i 
posezení s občerstvením 
v parku před budovou, kde 
nově zahrála také kapela 
JETHRO@paušal. 

 
 

Tradiční dobětické Halali se 

konalo 10.9. Za náš domov se 

vydaly bojovat paní Věra 

Inderholzová, paní Marie 

Jandová a paní Julia 

Smetanová, kterým tímto 

děkujeme za reprezentaci. 

 
V září proběhl také další 

z pravidelných turnajů – 

Bukovská višeň. Tentokrát 

naše zařízení hájily paní 

Zdenka Honomichlová, 

paní Emílie Míčková a paní 

Emílie Nožičková. 

Zúčastněným rovněž děkujeme. 

 

SPOLEČENSKÉ 
HRY: 

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

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

BINGO  

2.10. a 16.10. 
od 10:00h.,   
12. patro na O1  

ŠIPKY:  

2.10. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
KLOBOUKY:  

 6.10. od 13:30h.,  
12. patro na O1 
DOBRÁ TREFA: 
9.10. od 13:30h., 
12. patro na O1 
KAVÁRNA: 

13.10. a 27.10. 
od 13:30h 
12. patro na O1 
FLORBAL   

20.10. od 13:30h.,   
12. patro na O1 
KUŽELKY: 
23.10. od 13:30h. 
12. patro na O1  
ŠŮLE:   

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

20.10. od 14:00h. 
Cvičení s Natálkou: 

10.10. od 14:00h. 
13.10. od 14:00h. 
28.10. od 14:00h. 
Jídelna na O3 
 
Více na nástěnkách 

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 


