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Vážení klienti,

během měsíce června bude ve Vašich pokojích probíhat
postupně revize Vašich vlastních elektrospotřebičů. Postupně Vás
navštíví revizní technik, který má platné osvědčení. Máte-li
známého revizního technika, který Vám revizi elektrospotřebičů
zajistí, domluvte se s ním a sociální pracovnici předložte pouze
karty o provedené revizi. Karty si okopírujeme a zase Vám je
vrátíme. Dle Domácího řádu jste povinni žádat domov o povolení
k možnosti využívat vlastní elektrické spotřebiče a přihlásit je na
předepsaném tiskopise. Další informace a záležitosti k tomuto
tématu jsou řešeny ve Směrnici – Domácí řád, Čl. 2, bod č. 7. Máteli někdo k revizím elektrospotřebičů dotazy, obracejte se na sociální
pracovnice.
Na měsíc červen je přichystána řada různých akcí. Ráda bych
Vás všechny pozvala na Letní slavnost, která se bude konat 22.
6. od 14:00 hodin v našem parku. Doufám, že v tento den bude
pěkné letní počasí. Slavnost bude tematicky zaměřena na léto, tzn.
vítáno je skutečně letní oblečení a doplňky (klobouky, námořnická
trika, barevné šaty, šátky, plavky, plavací kruhy, nafukovací
balóny apod.). Fantazii a legraci se meze nekladou. Podrobné
informace naleznete na plakátcích.
Hned druhý den po Letní slavnosti na Vás venku v parčíku
čeká Večerní koncert melodií vážné hudby, který pro Vás
připravují učitelé a žáci ze ZUŠ Evy Randové ve spolupráci s panem
Martinem Říhovským. Koncert se bude konat až ve večerních
hodinách, od 19:00 hodin do 20:00 hodin. Pro zpříjemnění
prožitku si budete moci zakoupit dobré vínko. Na tento koncert
můžete pozvat i své známé či rodinné příslušníky.
Rádi bychom, aby altán před budovou Orlická 3 byl postaven
do konání Letní slavnosti a mohli ho při této příležitosti všichni
slavnostně otevřít.
Připomínám, že můžete využívat zcela nový počítač s přístupem
na internet a to na jídelnách v budově Orlická 1 i v budově Orlická
3. O pomoc s manipulací s tímto počítačem se obraťte na sociální
pracovnice nebo pečovatelky. Máte-li přístup na internet či Vaši
rodinní příslušníci, můžete sledovat informace o našem domově na
našich webových stránkách: www.orlicka.cz.
Přeji Vám všem příjemné letní dny, hodně radosti a pohody a
těším se na setkání s Vámi na některé z letních akcí.

CVIČENÍ:
každé pondělí od 9:30 h
na O1, 12. patro
(nekoná se 20. 6.)
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
každé úterý od 9:00 h
na O1, 12. p.
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
každé úterý od 13:30 h
na O1, 12. p.
TANEČKY:
každou středu od 10:00
(nekoná se 22. 6.)
na O1, 12. p.
DÍLNA:
každou středu od 13:00
(nekoná se 22. 6.)
na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
každý pátek od 9:00 h
na O3, 1. p. - jídelna
HÁDEJ?:
každý pátek od 13:30 h
(nekoná se 24. 6.)
na O1, 12. p.
ŠIPKY:
2. 6. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
9. 6. a 23. 6. od10:00 h
na O1, 12. p.
KULIČKY:
9. 6. od 13:30 h
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
13. 6. a 27. 6. od 13:30
na O1, 12. p.

Jarmila Nováková, ředitelka

KUŽELKY:
16. 6. od 13:30
parčík DS (hezké počasí)
nebo na O1, 12. p.

Dne 11. 5. 2016 se někteří z nás
zúčastnili
komponovaného
pořadu slovy a hudbou o R.
Cortézovi.
Všichni zúčastnění si poslechli
mnoho hezkých písniček R.
Cortéze (např. „Čert ví proč“;
„Dobrou noc“; „Až budeš má“) a
dozvěděli se zajímavosti z jeho
života.

Domov pro seniory Orlická se
zúčastnil dne 19. 5. 2016
sportovního turnaje "Hrátky v
Klidu".
Z deseti družstev jsme se umístili
na třetím - bronzovém - místě a
odnesli
jsme
si
sladkou
odměnu...
Účastníci
tohoto
turnaje, za DS Orlická, byli: paní
Smetanová, paní Inderholzová,
paní Matoušková, pan Centner a pan Tomev. GRATULUJEME!

Konec května nám v Domově v
Orlické zpestřila tisková mluvčí
(kontakt pro média) ZOO v Ústí
nad
Labem
Ing.
Věra
Vrabcová.
Paní Vrabcová poutavě hovořila
o životě zvířat v ZOO, o
zvláštnostech jejich chovu a na
závěr nám ukázala zvířecího
zástupce ústecké ZOO...

INFORMACE:
- Dne 6. 6. od 13:00 hod (na O1 ve 12. p.) bude probíhat beseda,
kterou pořádá „Vaše zubní centrum“. Tato beseda je zaměřena na
seniory a ústní hygienu. Zájemci se mohou přihlásit u sociální
pracovnice.
- Dne 30. 6. od 9:00 hod přijedou slečny pedikérky z Mostu.
Zájemci se mohou přihlásit na vrátnicích O1 a O3.
- DŮLEŽITÉ: Prosíme všechny obyvatele, kteří pobírají
příspěvek na mobilitu, aby se přihlásili co nejdříve u sociální
pracovnice Bc. M. Vlček Rybanské. Děkujeme.

ŠŮLE:
23. 6. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
Čtení pro radost:
- každé pondělí od 17:30
na O1 ve 12. p.
v meditační místnosti
Bohoslužba:
17. 6. od 16:00 hod
na O1 ve 12. p.
v meditační místnosti
Letní slavnost:
22. 6. 2016 od 14:00 h
- živá hudba,
občerstvení, mažoretky,
fakír Zdeněk Zahrádka
- vstupné: 70,- Kč
- rezervace u soc. prac.
- viz plakátek
Večerní koncert:
23. 6. 2016 od 19:00 h
- učitelé a žáci ZUŠ E.
Randové
- prodej vína
- v parčíku před DS
- rezervace u soc. prac.
Turnaj v „Člověče,
nezlob se!“:
24. 6. od 13:00 hod
- na O1 ve 12. p.
Opereta „Krásná
Helena“:
7. 6. 2016 od 19:00 h
- Divadlo v Ústí n. L.
- vstup: 50,- Kč;
rezervace u soc. prac.
Opera „Lovci perel“:
21. 6. 2016 od 19:00 h
- Divadlo v Ústí n. L.
- vstup: 50,- Kč;
rezervace u soc. prac.
Prodej oděvů, obuvi:
6. 6. 2016 od 13:30 h
- v případě hezkého
počasí před Orlickou 1
- jinak na O1 ve 3. p.
Prodej cukrovinek:
- z technických důvodů
je prodej pozastaven
min. na 4 měsíce

