
 

      
 

Vážení přátelé, 
 
9.5.můžete odnést za bránu našeho domova na hromadu 

zbytečné objemné věci, které již nepotřebujete. 10.5. v ranních 
hodinách se uskuteční svoz objemného odpadu. Využijte 

tohoto termínu a zbavte se objemných věcí, které Vám jen překáží 
a již je nevyužíváte. Požádejte rodinné příslušníky, ať Vám tyto 
věci odnesou z pokoje. Nemáte-li žádné příbuzné, můžete požádat 

naše údržbáře, kteří Vám pomohou věci odnést. Tento svoz však 
není určen k likvidaci elektro výrobků. 

Druhou květnovou neděli se v naší zemi (tak jako i jinde na 

světě) slaví Den matek. Den matek je den, kdy se vzdává pocta 
matkám a mateřství. I u nás v domově tento den oslavíme a to 

ve středu 9.5. od 14:00 hodin. Přijdou mezi nás děti z Mateřské 
školky Stříbrnická a vystoupí s krátkým pásmem písniček. 
Každá maminka dostane malý dárek, všechny Vás srdečně zveme.  

Minulý týden bylo provedeno zasíťování společných 
balkonů na chodbách. Síť působí velmi nenápadně, slétání 
holubů na tyto balkóny je znemožněno. 

Do konce června budou provedeny nátěry balkonů u 
pokojů klientů v budově Orlická 3. Přesný termín Vám včas 

sdělíme. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Albrechtové, 

která se vzorně stará o květinový záhon před budovou Orlická 

3. Pohled na tento rozkvetlý záhonek je vždy příjemný, pohladí po 
duši a je určitě dobrou vizitkou při vstupu do našeho domova. 

Nesmím zapomenout poděkovat i paní Pavlíkové, která zase 
pečuje o záhony před budovou Orlická 1 a které také udržuje 
ve vzorném pořádku. Opravdu moc děkujeme. 

Vám všem přeji příjemné prožití jarních dnů a stále dobrou 
náladu. 

     

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
3.5. 2018 AKCE ,, PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ 

O1:  
Každé pondělí  
od 9:00 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 O3, 1. p. jídelna 
ZPÍVÁME SI PRO 

RADOST:  
Úterý 
od 13:30 hod. 
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.  
nekoná se18.4. 

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

ŠIPKY:  
17.5. od 13:30 hod  
na O1, 12. p.  
POSLECH HUDBY: 

18.5. v 9 h.  
 

Květen 2018 

 

 



Pálení čarodějnic 3.5.2018 
Počasí nám letos nepřálo, jako v loni, ale i přes to, se 

letošní „čarodějnická“ akce zdařila a opečenými klobásami na 

ohýnku jsme zahájili „parčíkovou“ sezónu  v našem DS. 
Kdo to zvládl opekl si klobásu sám, kdo potřeboval pomoc, 

opekl mu klobásu ochotný personál, či přítomné čarodějnice. 

 
 

Dům pokojného 
stáří sv. Ludmily 

v Chabařovicích 

pořádal 10.4.2018 
Turnaj v kuželkách a na 

jejich pozvání si odjelo 
zasoutěžit i naše malé 
sportovní družstvo (paní 

Pražáková a paní 
Nováková) v doprovodu 
aktivizační pracovnice 

paní Horké. Celkem se 
zúčastnilo her pět družstev a náš tým se umístil na 4.místě. 

Příjemně strávené odpoledne, plného sportu a fandění, doplnilo i 
malé občerstení a prohlídka zařízení. 

 

 
Dne 18.4.2018 se konal 

1.ročník turnaje 
v ruských kuželkách 
v Domově pro seniory 

v Libochovicích. 
Celkem se her zúčastnilo 
11.družstev z různých 

zařízení a náš tým (paní 
Mansfeldová, Smetanová 

a Nožičková) obsadil 
krásné 2.místo. V soutěži 
doprovodů paní Horká 

obsadila 3.místo. Všem za příkladnou reprezentaci děkujeme a 
gratulujeme. Turnaj se konal v dopoledních i odpoledních 

hodinách a čekání na výsledky zpříjemňovala živá hudba, určená 
nejen k poslechu, ale i  k tanci. 

 
INFORMACE: 
Žádáme všechny klienty DS Orlická, aby si překontrolovali 

platnost OP a nahlásili změnu trvalého bydliště. DĚKUJEME. 
Od 1.1.2018 se ruší dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, 
účinné od 1.1.2018 poplatek za komunální odpad pro všechny 

občany města Ústí nad Labem.                                         

Svoz velkoobjemového odpadu bude ve čtvrtek 10.5. 2018 

9.5. 2018 se bude konat oslava DNE MATEK ve 14 hodin na O1 

ve 12. patře v klubovně. 

1.5. 2018 SVÁTEK PRÁCE, 8.5. 2018 DEN VÍTĚZSTVÍ 

ŠŮLE: 

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

 21.5.  
od 13:30 hod 

na O1, 12. p.  
BINGO:  
11.5. a 25.5.       
od 10:00 hod  
na O1, 12. p 
KUŽELKY:  

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

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

24.5. od 13,30 hod. 
na O1, 12.p. 
DOBRÁ TREFA: 

------ 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 
KLOBOUKY: 

 od 13,30 hod.  

na O1, ve 12. p. 
RELAXACE: 

každý čtvrtek od 9,30 
hod. na O3, 1. p.  
PEDIKÚRA:  
- O1 a O3 dopoledne 

- dle objednávek na 
vrátnicích  

Prodej cukrovinek:  
25.5. od 14 hod. na 
O1, ve 3.p. v jídelně 

Prodej oděvů a obuvi:  
16.5. od 14 hod. na 
O1, ve 3.p. v jídelně 
 
 

 


