Leden 2015

Vážení klienti,
od 1.1.2015 budete hradit úhradu za bydlení v našem domově
každý měsíc stejnou, tj. budete hradit stále platbu za 30 dní.
Věřím, že tento způsob měsíční úhrady uvítáte, protože bude pro
Vás výhodný. Jednodušší bude i úhrada přes účet, částka bude
stále stejná, lze zadat bez problémů trvalý příkaz k úhradě. Denní
úhrada se nemění, v platnosti zůstává ceník úhrad za bydlení od
1.8.2014.
26.ledna 2015 se uskuteční první schůzka všech našich
uživatelů s vedením domova v roce 2015. Od 8:30 hodin bude
pro uživatele z Orlické 1 a od 10:00 hodin z Orlické 3. Z důvodu
malé kapacity naší společenské místnosti ve 12. poschodí je
nutné vždy schůzky konat na 2 etapy, ale to všichni už znáte.
Tradiční, již 14. ples našeho domova, se bude konat
v únoru, informace budou k dispozici na nástěnkách.
V roce 2015 máme v plánu přestavit alespoň jeden pokoj
2+1 na dva samostatné pokoje, vytvořit v každé budově jednu
zcela bezbariérovou koupelnu, provést nátěry topení. O dalších
činnostech a opravách v našem domově Vás budeme vždy
předem informovat.
Dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců našeho domova
popřála, aby nový rok 2015 byl pro nás všechny rokem šťastným
a radostným.
Jarmila Nováková,
ředitelka

Akce
leden
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI:

každé úterý
od 09:00h.
12. patro na O1
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:

každé úterý
od 13:30h.
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:

Prosíme všechny naše klienty, aby dle svých možností co
nejdříve nosili či posílali po personálu nové důchodové výměry
na rok 2015. Dále Vám byly vhozeny do schránek dotazníky
hodnocení spokojenosti s poskytovanými službami. Prosíme
proto o jejich vyplnění a vrácení do schránek důvěry do konce
ledna. V souvislosti se změnou úhrad Vás prosíme také o
podpisy nových příloh k Vašim smlouvám, které budou uloženy
ve vrátnicích. Děkujeme.

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

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

Událo se:
V pondělí 1. prosince jsme slavnostně rozsvítili náš vánoční
strom v parčíku. K příjemné atmosféře přispěla vůně
podávaného svařeného vína a také vystoupení kapely
Plechovanka, která zahrála spoustu známých koled.
Ve čtvrtek následovalo vystoupení ženského pěveckého
sboru – Lindušek, které svým vystoupením také přispěly
předvánoční pohodě.
Výstavka ručních prací našich klientek proběhla 10. prosince,
stejně jako akce s názvem Česko zpívá koledy. Za klávesového
doprovodu jsme si tak venku u stromečku zazpívali a
připomněli krásné melodie tradičních koled.
Koncert operetních melodií se uskutečnil 11. prosince. I zde
zaznělo v podání zpěváků několik známých písní. Příspěvek na
občerstvení poskytl ÚMO Severní Terasa.
Netradiční vánoční večírek klientů DS Orlická proběhl letos 17.
prosince. K tanci a poslechu jako vždy zahrál Mikeš Band,
nechyběl ani bramborový salát a řízek jako upomínka blížících
se Vánoc.
O završení prosincových kulturních akcí se pak postaralo již
také dobře známé Trio Jazzvitamin svým vánočním koncertem
v duchu jazzového rytmu.
Výběr fotografií z akcí naleznete na nástěnkách
Výroční zpráva knihovny za rok 2014
Aktuálně přihlášených čtenářů: 41
Pravidelně dochází: 24
Celkem vypůjčených titulů: 1188
Za vypracování statistiky děkujeme pracovnicím knihovny paní Aloisii Bejblové, Věře Inderholzové a Julii Smetanové
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

KAVÁRNA:

5.1. a 26.1.
od 13:30h
12. patro na O1
BINGO

8.1. a 22.1.
od 10:00h.,
12. patro na O1
ŠIPKY:

8.1. od 13:30h.,
12. patro na O1
KUŽELKY:
15.1. od 13:30h.
12. patro na O1
FLORBAL:

19.1. od 13:30h.,
12. patro na O1
DOBRÁ TREFA:

22.1. od 13:30h.
12. patro na O1
ŠŮLE:

29.1. od 13:30h.,
12. patro na O1
Cvičení s Jarkou:
24.1. od 14:00h.
Cvičení s Natálkou:
9.1. od 14:00h.
15.1. od 14:00h.
30.1. od 14:00h.
Jídelna na O3

Více na nástěnkách

