
 

      
 

 
 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
 

projekt „Stavební úpravy vstupních prostor v budově Orlická 
1“, se bude s největší pravděpodobností realizovat v prosinci 
tohoto roku. Stavební práce by měly pokračovat ještě i v roce 
příštím, zřejmě do února 2020. Dojde k přemístění prostoru 

pro zaměstnance vrátnice, k propojení místnosti sušárny 
s vestibulem a zde k vybudování WC pro návštěvy, 
k vybudování malého zázemí pro sezení a také by zde měl být 
přemístěn nápojový automat. V současné době probíhá 

výběrové řízení, o přesném termínu zahájení prací Vás budu včas 
informovat. Tyto stavební úpravy budou probíhat za provozu, 
určitě budou spojené s prachem a hlukem. Vím, že 

v předvánočním čase to nebude ideální, ale budeme to muset 
všichni vydržet a těšit se, že odměnou nám bude pěkný vstupní 
prostor.  
 

Montáž automatických vchodových dveří ve vstupních prostorách 
budeme realizovat začátkem příštího roku. 
 
V současné době probíhá montáž klimatizační jednotky do 

kulturní místnosti ve 12. poschodí. Budou-li nás i v příštím 
roce čekat velká vedra, budeme připraveni a v naší kulturní 
místnosti nám bude příjemně. 

 
Ke konci listopadu se můžete těšit na koncert pěveckého 
sboru Lindušky, který u nás již několikrát vystupoval. Určitě i 
tentokrát se bude jednat o příjemný zážitek. 

 
V pondělí 2.prosince od 17:00 hodin se u nás uskuteční již 
tradiční „Rozsvícení vánočního stromu“ v našem parku. Na 
zahřátí bude připraveno svařené víno a o vánoční atmosféru se 

postará, jako již tradičně, dechová kapela „Plechovanka“, se 
kterou si budete moci zazpívat známé vánoční koledy. 
 

Přeji Vám mnoho zdraví a budu se těšit na setkání s Vámi u 
našeho vánočního stromu.  

 

 
       Jarmila Nováková, 

ředitelka DS a AD Orlická 

 

 
 

 
DÍLNA:  
každé pondělí a úterý 
od 9:00 h na O3 v 1. p. 

(nekoná se 5. 11.) 
každou středu od 
13:00 na O3, 1. p.  
(nekoná se 27. 11.) 
 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  

každé úterý od 9:00 h  
na O3, 1. patro jídelna 
  

ZPÍVÁME SI PRO 
RADOST:  

každé úterý od 13:30 h 
na O1, 12. p.  
(nekoná se 5. 11.) 
 

TANEČKY:  
každou středu od 

10:00 na O1, 12. p.  
 

RELAXACE:  
každý čtvrtek od 9:30  
(nekoná se 28. 11.) na 
O3, 1. p.  
 

SPOLEČENSKÉ HRY:  

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

KULIČKY:  
4. 11. a  od 13:30 h  
na O1, 12. p.  
 

KOULE:  

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

BINGO:  
8. 11. a 29. 11. 
od 9:00 hod 

na O1, 12. p.  
 

KAVÁRNA:  
11. 11. a 25. 11.  
od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
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Dne 8. 10. 2019 jsme se s našimi 
klienty zúčastnili výletu do poslanecké 

sněmovny ČR, který pořádal pan 
Jaroslav Šimanovský - starosta ÚMO 
Severní Terasa. Hned po příjezdu do 
Prahy pro nás byla připravena místnost 

s občerstvením a potom byla zahájena 
prohlídka samotné sněmovny. 
V průběhu prohlídky jsme se dozvěděli 
historii PSČR, její fungování, proces 
schvalování zákonů a na závěr proběhla 
mezi účastníky diskuze. Byl to příjemný 

den a podařený výlet. 
 

V polovině října jsme se zúčastnili v DD Libochovice 20. 
ročníku turnaje v kuželkách. Účast 
ostatních zařízeních byla hojná, celkem 

se zúčastnilo dvanáct družstev z celého 
Ústeckého kraje. Program v průběhu 
turnaje zajistila hudební skupina 
„Neon“ a pěvecké vystoupení dětí ZUŠ 
Libochovice. Turnaj v kuželkách dopadl 
pro náš Domov v Orlické dobře. Paní 

Jarmila Mansfeldová vyhrála druhé 
místo v turnaji a paní Zdenka 
Honomichlová vyhrála zvláštní cenu. 
 

17. 10. 2019 se v Dubí uspořádal 10. 
ročník soutěže „Dubský koláč“. 

Celkem se zúčastnilo 14 družstev 
z Ústeckého kraje. Nesoutěžilo se 
pouze o nejlepší upečený koláč, ale i ve 
sportovních disciplínách. Náš Domov 
sice neobdržel ocenění za pečený 

zákusek, ale získal druhé místo 

v soutěžních disciplínách. Celý den 
jsme strávili v příjemné atmosféře a 
dobré zábavě. 
 

 
Na konci měsíce října jsme 

zúčastnili výletu do Muzea 
města Ústí nad Labem. Byl tu 
připraven program pro seniory 
z Ústeckých domovů pro 

seniory, kteří mají sníženou 
mobilitu. Z připraveného 

programu jsme byli nadšení a 
strávili jsme v muzeu hezké 
dopoledne.  

KLOBOUKY: 
14. 11. od 13:30 hod 

na O1, 12. p. 
 

POSLECH HUDBY: 
15. 11. od 9:00 hod 
na O3, 1. p.  
 

ŠŮLE: 

18. 11. od 13:30 hod 
na O3, 1. p.  
 

KUŽELKY:  
21. 11. od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

ŠIPKY:  

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

BOHOSLUŽBA: 
15. 11. od 16:00 hod 

na O1, 12. p., 
meditační místnost 
 

ŠANCE ŽÍT - Doktor 
Swing a tři grácie 
swingové éry 20. st: 

5. 11. od 14:00 hod 
na O1, 12. p. 
viz plakátek 
 

KONCERT LINDUŠKY: 
27. 11. od 15:00 hod 
na O1, 12. p. 

viz plakátek 
 

Vánoční pečení a 
tvoření: 
28. 11. od 9:00 hod 

na O1, 12. p. 
 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 
STROMU: 
2. 12. v parčíku  

od 17:00 hod 
 

VÁNOČNÍ KONCERT: 
16. 12. od 14:30 
na O1, 12. p. 
 

PEDIKÚRA:  
O1 a O3 DOPOLEDNE 

- dle objednávek u 
pečovatelek  
 

Prodej oděvů, obuvi:  
- viz plakátek 
 

Prodej cukrovinek:  
- viz plakátek 

 


