Prosinec 2018

Vážení obyvatelé našeho domova,
v současné době dochází do našeho domova nová
praktická lékařka MUDr. Mária Nejedlá. Nahradila
MUDr. Otto Louckého, i ona za Vámi bude docházet přímo
do Vašich pokojů. Věřím, že s poskytováním zdravotní péče
budete spokojeni.
Několikrát jsme zaznamenali, že došlo k vypnutí našeho
místního rozhlasu na chodbě. Prosíme Vás, abyste přístroj
místního rozhlasu na chodbách nevypínali (ani Vaši
příbuzní), je to součást požárního systému a v případě
nouze slouží k oznámení evakuace a jiných možných
ohrožení. Místní rozhlas musíme udržovat stále v chodu,
opravovat a provádět na něm pravidelné revize. Děkujeme,
že nebudete měnit nastavení místního rozhlasu.
Během listopadu Vám byly rozdány dotazníky, které se
týkaly kvality poskytovaných služeb v našem domově. Všem,
kteří jste dotazníky vyplnili, moc děkujeme za poskytnutí
zpětné vazby. Vyhodnocení dotazníků máte k dispozici na
nástěnce v přízemí nebo můžete požádat sociální
pracovnice o seznámení s výsledky hodnocení.
Jako každý rok, i v letošním roce jsme pro Vás během
adventního času připravili různá představení a setkání.
O všech vánočních akcích Vás informujeme v tomto
zpravodaji a na nástěnkách. Věřím, že si uděláte čas a
některou z akcí navštívíte. Již tradičně jsme se zapojili do
akce Ústeckého deníku s názvem Česko zpívá koledy,
která se oficiálně koná 12.12. od 18:00 hodin a to již
poosmé. U nás si tyto koledy zazpíváme letos o den
dříve,11.12. od 14:00 hodin, kdy se koná Vánoční
koncert dětí ze ZUŠ Neštěmice. Budeme se těšit, že
přijdete mezi nás.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát krásné a klidné
Vánoce a mnoho štěstí a zdraví po celý nový rok 2019.

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická

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:
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
ŠIPKY:
----- od 13:30 hod
na O1, 12. p.
PLECHOVKY:
----- od 13:30 hod
na O1, 12. p.

Loutkové představení Přeučila a Hruškové
V pátek 2.11. ve 13,30
hodin nás v klubovně
navštívil
se
svým
loutkovým
představením
známý
herec Jan Přeučil se
svou partnerkou Evou
Hruškovou.
Naše
obyvatelé
provedl
historií Starých pověstí
českých od A. Jiráska.
V představení nechyběla
řada písní s hudebním doprovodem, které si všichni s chutí
zazpívali.

100 letá paní Republika
Ve středu 14.11. 2018
ve 14 hodin se konal
zajímavý
hodinový
pořad z projektu Šance
žít k výročí 100leté
Republiky.
Během
programu jsme společně
prošli zajímavé mezníky
v historickém,
politickém a kulturním
vývoji naší republiky.
Mluvené slovo bylo jako
vždy doplněno řadou
krásných hudebních nahrávek z ruzných hudebních žánrů.

Informace:
3.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V 17 HODIN
S KAPELOU PLECHOVANKA, PARČÍK DS
11.12. VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ ZUŠ NEŠTĚMICE VE
14 HODIN, KLUBOVNA O1, 12.PATRO
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2018
18.12. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ STŘÍBRNICKÁ
VE 13 HODIN, KLUBOVNA 01, 12.PATRO
20.12. VÁNOČNÍ POSEZENÍ S KOLEDAMI VE 14 HODIN
KLUBOVNA 01, 12.PATRO
21.12. VÁNOČNÍ KONCERT - M. ŘÍHOVSKÝ VE 14 HODIN
KLUBOVNA O1, 12.PATRO

ŠŮLE:
10.12. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KAVÁRNA:
3.12. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
BINGO:
7.12. a 21.12.
od 9:00 hod
na O1, 12. p
KOŠÍKOVÁ:
----- od 13:30 hod
na O1, 12. p.
KULIČKY:
17.12. od 13,30 hod.
na O1, 12. p.
KLOBOUKY:
13.12. od 13,30 hod.
na O1, 12.p.
DOBRÁ TREFA:
6.12. 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
POSLECH HUDBY:
14.12. od 9 hod.
na O3, v 1. p.
RELAXACE:
každý čtvrtek od 9,30 h.
na O3, 1. p.
PEDIKÚRA:
- O1 a O3 dopoledne
- dle objednávek na
vrátnicích
Prodej cukrovinek:
od 14 h. na O1,
ve 3.p. v jídelně
Prodej oděvů, obuvi:
od 14 hod.na O1,
ve 3.p. v jídelně

Rehabilitace:
Každé pondělí a
středa od 9h. O3
Každé úterý a čtvrtek
od 9h.

