LISTOPAD 2014

Vážení klienti,
konec roku v našem domově bude ve znamení oprav, ale to jste již
zaznamenali. Práce na vybudování nových nákladních výtahů jsou již
v plném proudu. Děkuji Vám všem za velkou trpělivost při čekání na
osobní výtah a za toleranci při zvýšené hlučnosti a prašnosti. Zatím to
zvládáme dobře, snad tomu tak bude i nadále. Vzhledem k velké
vytíženosti osobních výtahů bude v tomto měsíci probíhat výběr úhrady
za bydlení dva dny a v prodlouženém čase (od 7:30 do 11:00 hodin).
Termíny najdete v tomto Zpravodaji a na nástěnkách.
Byla dokončena výměna spížních a předsíňových skříní. V některých
pokojích bude ještě nutné provést začištění zdi v kuchyni u spížní skříně
a opravu lina u skříně. Toto vše by se mělo uskutečnit v následujících
týdnech.
31.10. proběhlo předání prostor obchůdku od bývalé nájemkyně.
Zatím není žádný nový zájemce, proto je obchůdek uzavřen. Zájemci o
obchůdek byli, ale všichni zatím odmítli z důvodu malého prostoru. Stále
hledáme nového nájemce, přestože se zatím nedaří.
Stále přetrvávají v některých pokojích problémy s topením.
Žádám Vás, pokud máte problémy s topením, abyste mne o této
skutečnosti informovali. Ještě jednou však upozorňuji, že není závadou,
pokud nemáte horký radiátor od shora dolů. Záleží, jakou máte teplotu
v pokoji, předepsaná teplota v obývacím pokoji je 20 až 23 stupňů.
Během listopadu se uskuteční výměna všech chodbových dveří
(jedná se o dveře z chodby na schodiště). Věřím, že tato obměna
přispěje k lepšímu vzhledu našeho domova. Bohužel i tyto práce budou
spojené s hlukem a prachem, termín dokončení je do 30.11.2014. I zde
Vám děkuji za trpělivost. Výměna těchto dveří bude probíhat od shora
dolů. Dělníci budou potřebovat ke své práci i elektrický proud. Je
domluveno, že připojení na proud bude k dispozici v pokojích
(předsíních) klientů, kteří bydlí v pokoji hned u dveří.
V současné době se dokončuje oprava vozovky před naším
domovem, dokončena bude začátkem listopadu.
Adventní čas se blíží, a proto Vás všechny srdečně zvu na
Rozsvícení vánočního stromu v našem parčíku, které se bude konat
v pondělí 1.prosince, od 17:30 hodin. O zpestření této akce se postará
asi 5členná dechová kapela Plechovanka, s půlhodinovým programem
vánočních koled. Vánoční čas přivítáme zpěvem, dobrým svařeným
vínem a snad i dobrou náladou. O dalších akcích, které proběhnou do
konce roku, Vás budeme informovat v prosincovém čísle našeho
Zpravodaje.
Přeji Vám pěkné listopadové dny a hodně dobré nálady.
Jarmila Nováková, ředitelka

Akce
listopad

Zpíváme si pro
radost:
4.11. od 13:30h.
12. patro na O1

Svoz objemného
odpadu:
11.11. od 6:00h.

!Nájemné O1!:
12.11.
7:30 - 11:00h.

!Nájemné O3!:
13.11.
7:30 – 11:00h.

Prodej
potravinářského
zboží
z Německa:
24.11. od 13:30h.
Jídelna na O1
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI:

každé úterý
od 09:00h.
12. patro na O1
TANEČKY:

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

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

SPOLEČENSKÉ
HRY:

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

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

3.11. od 13:30h.,
12. patro na O1
Dne 16.10. proběhl tradiční turnaj v kuželkách pořádaný
Domovem pro seniory Libochovice, kam vyrazili pan Leon
Tomev, pan Jiří Centner a pan Vladimír Srbek. Panu Tomevovi
se podařilo vybojovat krásné třetí místo. Tímto děkujeme
zúčastněným za reprezentaci a gratulujeme k úspěchu.

BINGO

6.11. a 20.11.
od 10:00h.,
12. patro na O1
ŠIPKY:

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

Naše pravidlená Kavárna pro seniory dne 27.10. uvítala
speciálního hosta – harmonikáře pana Pilaře, který zde zahrál
spoustu oblíbených melodií lidových písní i dechovek, a jistě tak
potěšil mnoho našich klientů.

10.11. a 24.11.
od 13:30h
12. patro na O1

KUŽELKY:
13.11. od 13:30h.
12. patro na O1
FLORBAL

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

27.11. od 13:30h.,
12. patro na O1
Cvičení s Jarkou:
3.11. od 14:00h.
13.11. od 14:00h.
24.11. od 14:00h.

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

Cvičení s Natálkou:
18.11. od 14:00h.
25.11. od 14:00h.
Jídelna na O3

Více na nástěnkách

