listopad 2015

Vážení klienti,
na měsíc listopad jsme pro Vás připravili řadu zajímavých
akcí, jejichž seznam najdete v tomto Orlickém zpravodaji. Ráda bych
Vás upozornila, že na Kavárničku seniorů, která se koná 9. listopadu,
zavítá harmonikář pan Jaromír Pilař a bude Vám k dobré náladě hrát
oblíbené písničky, které si můžete spolu s ním zazpívat. Dne 19. 11.
od 18:00 hodin se uskuteční koncert na téma: „Večer slavných
melodií“, kterým Vás bude provázet Trio Jazzvitamin, určitě se bude
jednat o hodnotný kulturní zážitek. Čeká na Vás i nová zajímavá
aktivita s názvem „Památníček“, která bude takovou vzpomínkovou
terapií, určitě se přijďte podívat. Dne 21. 11. bude v nákupním
centru ALBERT probíhat po celý den „Národní potravinová sbírka“.
Tato sbírka má pomoci lidem, kteří se ocitli v životní krizi a jsou bez
finančních prostředků. Naše organizace se této Národní potravinové
sbírky zúčastní. Takto získané trvanlivé potraviny budou sloužit
maminkám a dětem z našeho Azylového domu pro matky s dětmi.
Práce na nových osobních výtazích byly zahájeny, potrvají
zřejmě až do února příštího roku. K dispozici bude pouze výtah
nákladní, takže Vás prosíme o trpělivost při čekání na příjezd
výtahu. Věřím, že to všichni zvládneme bez problémů a v klidu.
V nejbližších dnech se bude uvnitř výtahové šachty vyzdívat
protipožární přepážka, aby v budoucnu mohly být výtahy evakuační.
Prosíme Vás, abyste důsledně dodržovali předepsaný počet osob,
které může výtah přepravit.
Náš domov plánuje nákup 15 polohovatelných
pečovatelských lůžek. V budoucnu bychom chtěli těmito lůžky
vybavit postupně většinu pokojů.
Byly dokončeny práce na přestavbě pokoje v 11. poschodí
v budově Orlická 1, po kolaudaci se tam nastěhují noví klienti. Také
byly dokončeny stavební úpravy bezbariérové koupelny a pokoje se
zvýšenou ošetřovatelskou péčí ve 2. poschodí, po kolaudaci bude
tento pokoj připraven k užívání.
Do konce roku by měly být natřeny všechny prosklené
chodbové dveře, vymalovány některé chodbové prostory, opraveny
některé nátěry a vyměněna některá lina.
Přeji Vám všem hodně spokojenosti, zdraví a zároveň Vám
děkuji za trpělivost, opatrnost a ohleduplnost při zvládání
chystaných provozně stavebních pracích.
Jarmila Nováková, ředitelka

Přednáška s besedou
na téma „Izrael“:
4. 11. od 14:00 hod na
O1, 12. p.; vstup: 20,„Marlene Dietrich“:
6. 11. od 19:00 hod
Činoh. stud. - Střekov
(vstup - viz plakát)
Muzikál „Cikáni jdou
do nebe“:
11. 11. od 19:00 hod
Divadlo v Ústí n. L.
vstup: 50,- Kč
„Zkrocení zlé ženy“:
16. 11. od 19:00 hod
Činoh. stud. - Střekov
(vstup - viz plakát)
Koncert „Jazz
vitamin trio“:
19. 11. od 18:00 hod
na O1, 12. patro
(vstup: 50,- Kč)
Opera „Tosca“:
21. 11. od 17:00 hod
Divadlo v Ústí n. L.
vstup: 50,- Kč
„Sen noci
svatojánské“:
24. 11. od 19:00 hod
Divadlo v Ústí n. L.
vstup: 50,- Kč
„Lovci perel“:
25. 11. od 19:00 hod
Divadlo v Ústí n. L.
vstup: 50,- Kč
KONDIČNÍ CVIČENÍ:
každé pondělí od 9:30
na O1, 12. patro

V úterý 13. 10. 2015 se v DD
Libochovice konal již 16. turnaj
seniorů v kuželkách.
Letošního ročníku se zúčastnilo 16
družstev ze šestnácti různých
zařízení.
Každý hráč měl možnost dvou
hodů v pěti kolech. Ačkoliv se
členové našeho týmu DS Orlická
hodně snažili, umístili se přesně
v polovině - na krásném 8. místě.
Pro zajímavost: 1. místo - domácí družstvo DD Libochovice, 2. místo - DD
Bystřany a 3. místo - senioři z Mostu.
Při zahájení se předvedly místní mažoretky a během doby, než všechna
družstva předvedla své zkušenosti a štěstí, zpříjemňovala soutěžní
atmosféru kapela Křešičanka – Pustajka.

Ve čtvrtek dne 22. 10. 2015 se
konala tzv. „Bukovská višeň“
v DS Bukov. Tradičního turnaje v
„Člověče
nezlob
se!“
se
zúčastnilo 6 družstev z různých
domovů pro seniory. Z každého
domova soutěžili tři hráči.
Družstvo DS Orlická se sice
neumístilo
na
vítězných
příčkách, ale i tak si hráčky
z našeho Domova Orlická řádně
zasoutěžily a strávily příjemnou část dne ve společnosti svých vrstevníků
z jiných domovů.

Informace:
- Dne 9. 11. v „Kavárničce pro seniory“ vystoupí harmonikář pan
Pilař.
- Svoz objemného odpadu v ulici Orlická se bude konat 11. 11. 2015.
- Dne 12. 11. od 9:30 hod začíná v našem Domově nová aktivita,
která se jmenuje „Památníček“. Jedná se o vzpomínání na události,
chvíle, místa a další věci i lidi milé našemu srdci. „Památníček“ se
bude konat tento měsíc ve dnech 12. 11. a 26. 11. od 9:30 hod na
Orlické 3, v 1. patře (jídelna).
- Dne 17. 11. je státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii),
proto se v tento den nekonají tyto aktivity: „Paměť“ a „Zpívánky“.
- Ve čtvrtek 19. 11. se koná prodej cukrovinek na O1, 3. patro
v jídelně.
- V pátek 20. 11. se koná od 16:00 hod (v „Meditační místnosti“ na
Orlické 1, ve 12. patře) Bohoslužba s panem farářem.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
každé úterý
od 09:00 na O1, 12. p.
(nekoná se 17. 11.)
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
každé úterý
od 13:30 na O1, 12. p.
(nekoná se 17. 11.)
TANEČKY:
každou středu
od 10:00 na O1, 12. p.
DÍLNA:
každou středu
od 13:00 na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
každý pátek
9:00 – 11:00 hod
na O3, 1. p. jídelna
HÁDEJ?:
každý pátek
od 13:30 na O1, 12. p.
OBRUČE:
2. 11. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
5. 11. a 19. 11.
od 10:00 na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
9. 11. a 23. 11.
od 13:30 na O1, 12. p.
ŠIPKY:
5. 11. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KUŽELKY:
12. 11. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
FLORBAL:
16. 11. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
ŠŮLE:
26. 11. od 13:30 hod
12. patro na O1
DOBRÁ TREFA:
13. 11. od 13:30 hod
na O1, 12. p.

