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Vážení klienti,
potřebujete-li zajistit dietní stravování, nahlaste tento
požadavek vedoucí sestře p. Součkové. Náš domov Vám
zprostředkuje dovoz dietní stravy od jiného dodavatele
prostřednictvím Pečovatelské služby města Ústí nad Labem.
Oběd by byl dovážen Pečovatelskou službou zřejmě z Domova
pro seniory V Klidu. Cena oběda by činila 69,-Kč. Dovoz dietní
stravy by byl pouze ve všedních dnech. Zajišťováno je pouze
jedno jídlo, není výběr. Dietní stravu nemusíte odebírat denně,
můžete si vybrat dny.
V předchozích dnech proběhla oprava místního rozhlasu,
v některých poschodích byly vyměněny reproduktory za nové. U
nových reproduktorů je možné snížit hlasitost. Pokud bude
v některém poschodí místní rozhlas nastaven příliš nahlas, je
možné po domluvě s pracovníky údržby, hlasitost snížit.
V žádném případě nemanipulujte s rozhlasovými reproduktory
sami. Rovněž Vás žádáme, abyste žádným způsobem
nezasahovali do oprav elektrického zařízení – např. zvonky, čidla
na chodbách apod. Místní rozhlas by v současné době měl být
slyšet bez problémů ve všech poschodích. Vyskytne-li se někde
problém, přijďte jej nahlásit.
Rovněž proběhla oprava zvonků a v budově Orlická 3 bylo
vyměněno celé zvonkové tablo. Pro firmu, která opravu
zajišťovala, to byl skutečně oříšek. Doufám, že zvonky zvoní již u
všech pokojů.
Všechny Vás srdečně zvu, na již 14. ples našeho domova, který se
bude konat 19. února od 14:30 hodin v naší kulturní místnosti.
Zajištěna bude opravdu bohatá tombola, dvě kulturní
vystoupení, točené pivo i dobré občerstvení. K tanci a poslechu
bude hrát kapela (pan Barva se zpěvačkou), která u nás zatím
nevystupovala, věřím, že se nám všem bude líbit.
Přeji Vám všem příjemné únorové dny, bez chřipky a jiných
nepříjemných onemocnění.
Jarmila Nováková,
ředitelka

14. PLES DS
ORLICKÁ
19. 2. od 14:30h.
12. patro na O1
vstupné: 130Kč
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:

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

Důležité upozornění: Klienti, kteří mají zájem o očkování
Pneumo23 (pro klienty v DS povinné), se mohou obrátit na
svého praktického lékaře či na vrchní sestru, pí. Součkovou.
Odmítnutí očkování je na vlastní riziko, a klient proto musí
osobně podepsat na sesterně, že jej odmítá. Více informací
získáte u zdravotnického personálu.

Stejně jako loni Vám nabízíme možnost účastnit se projektu
Asociace poskytovatelů sociálních služeb s názvem Plníme
přání seniorům. Máte-li zajímavý nápad na přání, který se týká
aktivního stylu života, můžete se přihlásit u soc. pracovnice do
konce února. Vaše tipy a nápady budou odeslány pořadatelům,
kteří je vyhodnotí a ty nejzajímavější vyberou. Projekt je
celorepublikový.

HÁDEJ?:

každý pátek
od 13:30h.,
12. patro na O1
KLOBOUKY:
2. 2. od 13:00h.
12. patro na O1
BINGO

5. 2. od 10:00h.,
12. patro na O1
ŠIPKY:

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

V souvislosti s pořádáním vernisáže našeho klienta, pana
Brabce, budou koncem února a počátkem března omezeny
volnočasové aktivity – viz rozpis na nástěnkách. Výstava jeho
obrazů bude probíhat od 2. března do 6. března ve 12. patře na
Orlické 1. Informaci naleznete také v Ústeckých přehledech.

Nabízíme Vám možnost vyzkoušet si canisterapii - speciální
druh terapie, která spočívá v léčebném kontaktu klienta se
psem. Máte-li rádi čtyřnohou společnost a měli byste zájem,
aby Vás pejsci i s profesionální cvičitelkou navštívili, hlaste se u
soc. pracovnice.

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

9. 2. a 23. 2.
od 13:30h
12. patro na O1
KUŽELKY:
12. 2. od 10:00h.
12. patro na O1

Rozpisy cvičení
s Jarkou a
Natálkou
v tělocvičně na
Orlické 3
naleznete na
nástěnkách

