Duben 2017

Vážení a milí klienti,
po pár krásných slunečních, březnových dnech nastalo ochlazení a
deštivé dny. Ale vždyť je duben, a k němu chladné, deštivé i aprílové dny
patří. Budeme doufat, že na konci dubna, kdy nás čeká Pálení čarodějnic,
se oteplí, my přivítáme jaro a první letošní akci v našem parčíku s dobrou
náladou i v příjemném jarním počasí.
5. dubna k nám zavítají studenti Vyšší odborné zdravotnické školy
v Ústí nad Labem, obor dentální hygienista, spolu se svými pedagogy.
Připravili si pro Vás zajímavou přednášku o péči o hygienu ústní dutiny
a potom Vám v praxi individuálně ukáží, jak správně pečovat o svůj chrup či
zubní náhradu. Přinesou pro Vás i malý dárek.
Na střechu budovy Orlická 1 byla umístěna odchytová klec na holuby.
Bude zde instalována pár měsíců a je předpoklad, že každý týden by mohlo
dojít k odchytu v průměru 12 holubů. Doufám, že nám to pomůže na čas
vyřešit alespoň částečně problém s nadměrným výskytem holubů a jejich
obtěžováním.
Během dubna bude všem klientům, kteří se u nás stravují rozdán
dotazník ohledně průzkumu spokojenosti s dováženou stravou. Dotazník
bude pouze pro klienty, kteří odebírají obědy od námi
nasmlouvaného dodavatele, tj. firmy J+V Freshfood. Naším cílem je
zjistit objektivně spokojenost s dováženými obědy. Proto Vás prosíme,
vyplňte nám tento dotazník a napište opravdu pravdu.
Klienti, kteří si
sami zajišťují odběr obědů od jiných dodavatelů, se k tomuto dotazníku
vyjadřovat nebudou. Bohužel, právě někteří z těchto klientů šíří mezi rodinné
příslušníky a další naše klienty poplašné zprávy o „nechutných obědech,
které se nedají jíst“. Já i většina našich zaměstnanců jíme tyto obědy denně
a nic tak strašně nechutného nezaznamenáváme. Ano, občas se stane, že je
jídlo méně chutné. Ale to se stává i doma. Je třeba vzít v úvahu i cenu jídla –
60,-Kč (polévka, hlavní jídlo, čaj). Za tuto cenu nemůžeme v dnešní době
očekávat velké kusy masa apod. Po vyhodnocení dotazníku se rozhodneme,
zda podnikneme kroky k hledání jiného dodavatele či ne, se závěrem Vás
seznámím v příštím Orlickém zpravodaji.
Prosím všechny klienty, kteří chodí platit úhradu za pobyt do
pokladny našeho domova, aby se pokusili finanční částky hradit
přesně v té výši, která je požadována. Pokud většina přichází s velkými
bankovkami, není v našich silách zajistit v daný okamžik přesné částky
nazpět. Nejsme obchod, nějaké drobné mince paní pokladní připravené má,
ale ne velké množství. Děkujeme Vám za pochopení. Připomínám také
možnost placení úhrady za pobyt i za stravu bankovním převodem na
náš účet: 378 342 0207/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést rodné
číslo před lomítkem a zprávu pro příjemce – příjmení uživatele. Tento způsob
platby upřednostňujeme, ale samozřejmě, záleží na Vašem přání a
možnostech.
Přeji Vám všem voňavé a teplé jaro, krásné a veselé VELIKONOCE,
spoustu sluníčka, bohatou pomlázku, radost, smích a malovaná
vajíčka.

Bc. Jarmila Nováková - ředitelka DS a AD

KONDIČNÍ CVIČENÍ O1:
každé pondělí od 9:30 h
(nekoná se 17. 4.)
na O1, 12. patro
KONDIČNÍ CVIČENÍ O3:
každý čtvrtek od 9:00 h
(nekoná se 13. 4.)
na O3, 1. patro
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
(nekonají se 26. 4.)
na O1, 12. p.
DÍLNA:
každou středu od 13:00
(nekoná se 5. 4. a 26. 4.)
na O3, 1. p.
SPOLEČENSKÉ HRY:
každý pátek od 9:00 h
(nekonají se 14. 4.)
na O3, 1. p. - jídelna
HÁDEJ?:
21. 4. od 13:30 h
na O1, 12. p.
KULIČKY:
3. 4. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
6. 4. a 20. 4. od 10:00 h
na O1, 12. p
ŠIPKY:
6. 4. od 13:30 hod
na O1, 12. p.

Dubnové akce v DS Orlická:
5. 4. 2017 - Beseda na téma „Povídání o hygieně dutiny
ústní a poradenství v této oblasti“:
- každý dostane malý dáreček; od 13:00 hod na O 1, 12. p.
7. 4. 2017 - Koncert smyčcového kvarteta členů Severočeské
filharmonie:
- na programu budou známé skladby, jako např. Malá noční
hudba, Humoreska, Uherský tanec, ragtime apod.;
- od 14:30 hod na Orlické 1;
- vstupné je zdarma.
11. 4. 2017 - Velikonoční zpívánky:
- přijďte si zapívat známé písničky při kávě a vínečku se svými
přáteli;
- příjemné posezení bude hudebně doprovázet paní Jitka
Hypiusová na el. klávesy;
- od 13:30 hod na Orlické 1;
- vstupné je zdarma.
13. 4. a 17. 4. 2017 - Státní svátky = Velký pátek a Pondělí
velikonoční:
- tyto dny nejsou jen státními svátky, ale jsou to dny, ve kterých
se slaví nejvýznamnější, křesťanský svátek v roce.
26. 4. 2017 - Pálení čarodějnic:
- přijďte se pobavit s přáteli při dobrém občerstvení (klobása
s chlebem a hořčicí), zazpívat si při reprodukované hudbě,
popovídat si se svými známými a podívat se na vystoupení dětí
z Azylového domu;
- od 14:00 hod (místo konání dle počasí);
- vstupné 30,- Kč, pivo v plechu na místě za 15,- Kč;
- zájemci se mohou přihlásit do 24. 4. 2017.
28. 4. 2017 - Turnaj v žolíkách:
- přijďte si zasoutěžit v zábavném, pátečním odpoledni při turnaji
v karetní hře „Žolíky“;
- od 13:00 hod na Orlické 1 ve 12. patře;
- vstupné je zdarma;
- zájemci se mohou přihlásit do 26. 4. 2017 u pí Filové.

FLORBAL:
10. 4. od 13:00 hod
na O1, 12. p.
KUŽELKY:
20. 4. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
24. 4. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
ŠŮLE:
27. 4. od 10:00 hod
na O1, 12. p.
BOHOSLUŽBA:
21. 4. od 16:00 hod
na O1, 12. p., medit. m.
Beseda na téma zubní
hygieny:
5. 4. od 13:00 hod
na O1, 12. p.
- individuální
poradenství
- vstup zdarma
Koncert smyčcového
kvarteta:
7. 4. od 14:30 hod
na O1, 12. p.
Velikonoční zpívánky:
11. 4. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
- káva, víno
- vstup zdarma
Pálení čarodějnic:
26. 4. od 14:00 hod
- občerstvení (klobása);
- vstupné 30,- Kč;
- přihlášky do 24. 4.
Turnaj v žolíkách:
28. 4. od 13:00 hod
na O1, 12. p.
- přihlášky do 26. 4.
PEDIKÚRA:
- O1 a O3 dopoledne
- dle objednávek na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
28. 4. od 14:00 hod
na O1 ve 3. patře (v
jídelně)
Prodej oděvů, obuvi:
21. 4. od 13:30 do 15:00
před budovou O1

