
 

      
 

Vážení a milí klienti, 

 
možná jste již zaznamenali, že z prostor, kde se dříve 

nacházel malý obchůdek, se stala prozatím klubovna. Prostor to 
sice není velký, ale může zde posedět 12 až 15 lidí. Je zde teplo, 
světlo, umyvadlo, stolečky a židle. Klíče od této klubovny jsou 

k dispozici u pana vrátného v budově Orlická 3. Prostor 
můžete využívat všichni, tzn. z Orlické 1 i z Orlické 3. 

14.11. se uskuteční svoz velkoobjemného odpadu pro 
naši ulici. Věci je třeba odnést na místo (u hlavní brány) o den 
dříve. Máte-li doma nepotřebný nábytek apod., využijte této 

možnosti a domluvte se s rodinnými příslušníky na likvidaci 
věcí. 

Na azylovém domě se vyskytl případ žloutenky typu A 

(virová hepatitida typu A). Karanténní opatření (pouze pro 
klienty azylového domu) – lékařský dohled je stanoven do 

21.11.2017.Jak víte, tento typ onemocnění je v současné době 
na území našeho města docela rozšířen. Krajskou hygienickou 
stanicí nám nebyla stanovena ohledně seniorů žádná opatření. 

Je velmi důležité dodržovat po příchodu domů z autobusu, 
z obchodu, ze společných prostor, důkladné mytí rukou. Naši 

pracovníci provádí dezinfekci podlah, dveřních klik, výtahů. Jiná 
opatření nejsou potřeba. 

V nedávné době došlo v kuchyňce jedné z našich klientek 

ke vznícení její rychlovarné konvice. Konvice byla rok stará, měla 
platnou revizi …, přesto došlo k této události. Naštěstí klientka 
se pohybovala v blízkosti konvice, takže ihned zasáhla a 

k požáru nedošlo. Prosím, dávejte při ohřívání vody 
v rychlovarných konvicích raději pozor, neodcházejte 

z místnosti. Rovněž tak při vaření na vařiči, buďte stále 
přítomni a sledujte ohřívání. Po ukončení vaření se vždy 
přesvědčte, zda je vše vypnuto. Nenechávejte spotřebiče 

v zásuvkách. 
Nezapomeňte, že již 30.listopadu se v našem parčíku 

bude konat Rozsvícení vánočního stromu. Přijďte si zazpívat 
vánoční koledy a popít pohár svařeného vína na zahřátí. 

Výběrové řízení na koupi polohovacích pečovatelských 

lůžek není zatím zřizovatelem odsouhlaseno a tudíž nemůže 
být zatím vyhlášeno na Portále veřejných zakázek. O tom zda se 
uskuteční ještě v tomto roce,Vás budeme včas informovat. 

 
Přeji Vám v nadcházejících nevlídných měsících 

hodně zdraví a optimismu.  
 

 

 
                     Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 

 
 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O1:  
Každé pondělí  
od 9:30 hod. 
na O1, 12. patro 
  

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O3:  

Každý čtvrtek 
od 9:00 hod. 
na O3, 1. patro 
  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  
Každé úterý  
od 9:00 hod. 
na O1, 12. p.  
 

ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST:  
Každé úterý  

od 13:30 hod. 
na O1, 12. p.  
 

TANEČKY:  
Každou středu 
od 10:00 hod 
na O1, 12. p.  
 

DÍLNA:  
Každou středu 
od 13:00 hod. 
na O3, 1. p.  
 

SPOLEČENSKÉ HRY:  

Každý pátek  
od 9:00 h 
na O3, 1. p. - jídelna  
 

KULIČKY:  

Listopad 2017 

 

 



 
 V úterý 17.10. 

2017 ve 14 hodin 

nás navštívila 
slavná zpěvačka 
Yvetta Simonová, 

zazpívala nám své 
krásné písně a 
zpříjemnila nám tím 
celé odpoledne. 
Dodala i několik 
svých historek 

z natáčení.  
 

Ve středu 25.10. 

2017 se konala akce 
s názvem ,, Dubský 

koláč“. Za naše 

družstvo hrála paní 
Jandová, paní 
Honomichlová a 
paní Smetanová. 
Nakonec po sečtení 
všech bodů se 

umístilo naše 
družstvo z dvanácti 

na krásném 1. místě. Všem moc děkujeme a gratulujeme 
k úspěchu. 

 

V úterý 31.10. 2017    

se konala v DS 

Bukov 

akces názvem                

,,BUKOVSKÁ 

VIŠEŇ“. Zučastnili 
jsme se turnaje 

,,Člověče nezlob se“ a 
naše obyvatelka paní 

Alena Čmejlová se 
umístila na krásném  1. místě. Dostala pohár a na památku 
deskovou hru a křížovky.       Moc děkujeme a gratulujeme.  
 

Informace: 

Ve čtvrtek 30.11. 2017 v 18 hodin se uskuteční slavnostní 
rozsvícení vánočního stromku v parčíku DS Orlická, 
společně si zazpíváme koledy a zahájíme adventní čas. 
Dne 14.11.2017 bude Svoz objemného odpadu v ulici 
Orlická. 
17. listopadu je Státní svátek – Den boje za svobodu a 

demokracii (1939,1989). 

ŠŮLE:  
23.11. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  

KAVÁRNA:  
13.11. a 27.11          
od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

BINGO:  
2.11. a 16.11.           
od 10:00 hod  
na O1, 12. p 
 

KUŽELKY:  
16.11. od 13:30 hod  

na O1, 12. p. 
KULIČKY: 

6.11. od 13,30 hod. 
na O1, 12. p. 
FLORBALL: 

20.11. od 13,30 hod. 

na O1, 12.p. 
HOD OBRUČÍ: 

30.11. od 13,30 hod 
na O1, 12. p. 
 

BOHOSLUŽBA: 

Každý třetí pátek v 
měsíci od 16:00 hod 
na O1, 12. p.,  

v meditační místnosti 
 

PEDIKÚRA:  

- O1 a O3 dopoledne 
- dle objednávek na 
vrátnicích  
 

Prodej cukrovinek:  

29.11. od 14 hod na 
O1, 3.p. jídelna 
 

Prodej oděvů, obuvi:  

Viz. Plakátek na 
nástěnce 
 
30.11. v 18 hod se 
uskuteční rozsvícení 
vánočního stromku 

v parčíku DS 
 
 

 

 


