červenec 2016

CVIČENÍ:
18. 7. a 25. 7. od 9:30 h
na O1, 12. patro

Vážení uživatelé,
nastává období dovolených a prázdnin. V tento letní čas si
vybírají svou dovolenou i pracovníci našeho domova. Z těchto
důvodů může dojít k omezení některých volnočasových aktivit,
nebo k úpravě a změně termínů při poskytování pečovatelských
úkonů. Prosíme tedy o tolerantnost a shovívavost.
Začátkem června, konkrétně 10. 6., vyrostl, před budovou
Orlická 3, zcela nový altánek. Je určen pro všechny uživatele
našeho domova. Budeme moc rádi, pokud v něm naleznete
ochranu před slunečním žárem a prostor pro setkávání a
popovídání s ostatními obyvateli našeho domova, nebo posezení
s Vašimi rodinnými příslušníky či známými. Zdůrazňuji, že
altánek je určen pro všechny, nejen obyvatele Orlické 3. Snad
Vám zpříjemní pobyt venku, na čerstvém vzduchu.
V červnu proběhla v suterénu obou budov domova oprava
ležatých rozvodů ústředního topení. Touto opravou by mělo
dojít k rovnoměrnému vytápění všech stoupaček v zimních
měsících.
Od 1. července do našeho domova nastoupily tři nové
pracovnice v sociálních službách – pečovatelky. Věřím, že se
brzy zapracují a budou Vám poskytovat kvalitní služby a péči.
Nezapomínejte, že pokud nejste s poskytovanými službami
v našem domově spokojeni, nebo máte-li nějaké připomínky, je
třeba tyto informace sdělit vedoucím pracovníkům domova
(ředitelce, vedoucím jednotlivých úseků). Jen tak budou Vaše
připomínky vyslyšeny.
Přeji Vám klidné a pohodové prožití letních dnů, příjemné letní
počasí, hodně zdraví a úsměvů.

Jarmila Nováková, ředitelka

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:
19. 7. a 26. 7. od 9:00 h
na O1, 12. p.
ZPÍVÁME SI PRO
RADOST:
12. 7. a 19. 7.
od 13:30 hod
na O1, 12. p.
TANEČKY:
20. 7. od 10:00 hod
na O1, 12. p.
DÍLNA:
20. 7. od 13:00 hod
na O3, 1. p.
BINGO:
21. 7. a 28. 7. od10:00 h
na O1, 12. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
15. 7., 22. 7. a 29. 7.
od 9:00 hod
na O3, 1. p. - jídelna
KAVÁRNA:
11. 7. a 18. 7.
od 13:30 hod
na O1, 12. p.
HÁDEJ?:
29. 7. od 13:30 hod
(nekoná se 24. 6.)
na O1, 12. p.
ŠIPKY:
21. 7. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KULIČKY:
25. 7. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KUŽELKY:
28. 7. od 13:30 hod
parčík DS (hezké počasí)
nebo na O1, 12. p.

Na konci měsíce června jsme
uspořádali
tradiční
„Letní
slavnosti“.
Program
byl
opravdu bohatý, plný hudby,
zpěvu, tance, dobrého jídla i
pití,
milého
setkání
a
popovídání si navzájem mezi
sebou a s těmi, kteří nám jsou
blízcí. K poslechu a tanci nám
zazpíval a zahrál „Mikeš Band“,
své fakírské umění předvedl pan
Zdeněk Zahrádka, břišní tance
nám předvedly dámy ze studia „Karima“ a dále nám zatančily
malé i větší mažoretky ze ZŠ a ZUŠ Husova v Ústí nad Labem a
Internátní MŠ Čajkovského v Ústí nad Labem.
Letní slavnost byla uspořádána na téma: „Vítání léta“. Mnozí z
nás si toto vzali opravdu za své a vážně-nevážně se oblékli do
stylového „outfitu“. Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni užili
příjemnou, letní atmosféru nadcházejících prázdninových měsíců.
Do Domova v Orlické přijel
zahrát Jiří Straněk Trio
s teplickou
šansoniérkou
Marcelou (kytkou) Novákovou.
Hudebním
večerem
zazněl
světový repertoár populární,
filmové a jazzové hudby...

Bohoslužba:
15. 7. od 16:00 hod
na O1 ve 12. p.
v meditační místnosti
Turnaj v dámě:
22. 7. 2016
od 13:00 hod
na O1 ve 12. p.
- viz plakátek
Výstava výrobků
kroužku ručních prací:
27. 7. 2016
od 9:00 do 14:00 hod
na O1 ve 12. p.
- Přijďte se podívat na
krásné výrobky, které
vytvořili vaši kolegové.
Prodej oděvů, obuvi:
21. 7. 2016 od 13:30 h
- V případě hezkého
počasí před Orlickou 1,
- jinak na O1 ve 3. p.
Pedikúra:
28. 7. 2016 od 9:00 hod
- objednávky na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
- z technických důvodů
je prodej pozastaven
min. na 4 měsíce

Všichni zúčastnění posluchači
si
zpříjemnili
letní
večer
krásnou hudbou a sklenkou
vína.
Atmosféra
večerního
koncertu byla úžasná…
Dne 28. 6. jsme se účastnili
"Mezigeneračních sportovních
her",
které
pořádaly
Podkrušnohorské domovy soc.
služeb v Dubí. Hry se nesly v
duchu doby panovníka Karla
IV. a byly vskutku originální.
Naše družstvo se umístilo na
výsledkové tabulce uprostřed z deseti soutěžících družstev.
V těchto hrách nás reprezentovaly tyto dámy: paní Heřmanová,
paní Nožičková a paní Žáková. Děkujeme.

INFORMACE:
- Dne 28. 7. od 9:00 hod přijedou slečny pedikérky z Mostu.
Zájemci se mohou přihlásit na vrátnicích O1 a O3.

„Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a
Metoděje“:
- státní svátek (úterý)
„Den upálení mistra
Jana Husa“:
- státní svátek (středa)
Úhrada za stravné:
- dne 12. 7. 2016
od 7:30 do 9:30 hod
na O1 ve 3. p. naproti
jídelně u pí Emingerové
(neplatí pro ty, co hradí
stravné bankovním
převodem)
Úhrada za pobyt:
- dne 13. 7. 2016
na O1 ve 3. p. naproti
jídelně u pí Emingerové
(neplatí pro ty, co hradí
stravování bank. přev.)

