
1 
 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

10. číslo/ Říjen 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu měsíc říjen a s ním i podzim, který astrologicky začal 

23. září. Přináší s sebou mnoho barev. Listy stromů a keřů se 

nádherně zbarvují do krásných odstínů červené, žluté a hnědé. 

Spolu se sluníčkem je to nádherný pohled. V tomto období se 

zkracují dny, je dříve tma a už se tolik venku neohřejeme, jako 

tomu bylo v letních měsících.  

V měsíci říjnu se tradičně slaví posvícení, což je slavnost 

posvěcení kostela. K posvícení patří posvícenské koláče, místní 

speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. 

V měsíčníku se tentokráte dočtete o týdnu sociálních služeb a 

historii Domova, připomeneme si vznik Československa, 

zjistíme, co všechno musíme umět, abychom mohli pouštět 

draky. Nebude chybět ani tradiční trénink paměti a i na podzim 

se trochu zasmějeme.   

Krásné 

podzimní 

dny a 

příjemné počteníčko Vám  

za kolektiv autorů 

 Eva Plívová, Dana Matoušková – Vaše sociální pracovnice. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C4%8D
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Říjen v Domově? 

Připadá mi to jako včera, když 

jsem psal text do měsíčníku na září 

- a už tu máme říjen. Čas jako by 

utíkal stále rychleji. Ale září bylo nebývale pěkné, bylo to 

dlouhé babí léto - a tak se nám nejen vydařilo Sportovní 

odpoledne, ale mohli jsme i pohodlně chodit na procházky. Za 

to Sportovní odpoledne všem zúčastněným děkuji, podle ohlasů 

řady účastníků to bylo prima.  

S říjnem přijde skutečný podzim, doufáme, že se nám podaří 

pořádně začít práce na terénních úpravách prostoru za 

garážemi. První říjnový víkend zažijeme komunální volby, tak 

všem přeji, aby hlasovali moudře. Osobně si myslím, že město 

Ústí se v posledních letech snaží, že je to vidět – a i v Domově 

to pociťujeme.  

S podzimem budeme více času trávit v budově, ale jako 

obvykle se budeme snažit naplnit volný čas řadou aktivit. 

Prožíváme nyní dlouhodobě personální podstav, protože práce 

je dnes všude kolem dost, a ne každý si uvědomuje, že je to 

přechodný stav - že zase přijde krize a jistota zaměstnání bude 
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významnou hodnotou – ale i přesto chceme, aby naši obyvatelé 

náš nedostatek zaměstnanců pociťovali co nejméně.  

Připravujeme změnu při výdeji stravy – výdej jídla z výdejních 

vozů na odděleních budou zajišťovat kuchařky, abychom 

ulevili přetíženým zaměstnancům přímé péče. Děkuji kolektivu 

stravovacího úseku za jejich ochotu vyjet ze zajetých kolejí a 

zkusit udělat změnu.  

Podzim má málo výhod – snad jen ty barevné stromy – ale jinak 

z něj již dýchá zima. Podzim v Domově přesto chceme prožít 

společně s vámi co nejlépe. A v říjnu se společně určitě 

podíváme i do Itálie – v září tam totiž vyjely tři naše 

zaměstnankyně na služební cestě a kolektiv úseku sociální 

práce na společný výlet, a tak nás určitě čekají fotografie a 

vyprávění. 

Mějte pěkný podzim! 

Jan Vojvodík, ředitel 
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V pátek 5. října ve 14.00 hod. -  Uskuteční se 

v přízemí v místnosti kadeřnice. Voleb v Domově se mohou 

zúčastnit pouze obyvatelé s trvalým pobytem na adrese 

Domova.  

Ve čtvrtek 11. října ve 13. 30 hod. – 

Přijďte společně strávit odpoledne 

s úsměvem na tváři při příležitosti Mezinárodního dne úsměvů. 

Těšíme se na Vás na jídelně v 1. patře budovy B. 

Ve středu 24. října od 14.00 hod. – vyrazíme na Senior 

kino, tentokráte na českou komedii s názvem 

V neděli 28. října –  – posuneme si 

ručičku na hodinkách o hodinu zpět, 

tzn. ve tři hodiny ráno zpět na 2 

hodiny. 
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Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského 

kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení 

říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je odvozen 

z římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce 

je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. 

V tomto měsíci pokračuje 

ve střední Evropě podzimní 

sklizeň a v českých zemích 

se tradičně slaví posvícení.  

 Teplý říjen - studený 

listopad. 

 Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

 Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

 V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

 Mrazy v říjnu - hezky v lednu; 

 Krásný říjen - studený leden. 

 Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima. 

 Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

 Když v říjnu blýská, zima plíská. 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR vyhlašují výroční desátý ročník 

týdne sociálních služeb v ČR, který se koná 8. - 14. 10. 2018. 

 Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého 

z nás. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám 

obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním 

postižením, lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. 

Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality 

a důstojnosti života uživatelů. Pomáhají lidem žít běžným 

životem. 

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů 

sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 

klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají 

řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje 

zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje 

schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním 

prostředí. 

Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i dostupnosti 

sociálních služeb; tento proces dále pokračuje. 
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K poskytovatelům sociálních služeb patří i Domov důchodců 

Ústí nad Orlicí. 

Byl postaven stavitelem Radechovským v roce 1925  

za 500 000 Kč jako městský chudobinec. Protože sociálního 

útulku využívali spíše starší lidé a stáří doprovázejí nemoci, 

brzy se z 

chudobince stal 

chorobinec se 

48 lůžky. V 

roce 1954 se 

chorobinec 

transformoval 

na domov 

důchodců a službu zde vykonávaly řádové sestry (zařízení 

opustily v roce 1982). K původní budově, již několikrát 

rozšířené, přibyla začátkem devadesátých let nová, moderní 

budova, v roce 2005 byl 

rekonstruován a zmodernizován stravovací provoz. 

 Od svého založení slouží Domov důchodců potřebám občanů 

z Ústí nad Orlicí a okolí. Stovkám obyvatel Orlickoústecka 

dával práci, tisícovkám seniorů pomáhal unést jejich stáří. I 
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dnes je Domov důchodců významným zaměstnavatelem, i dnes 

je připraven pomáhat všem, kdo to potřebují. 

Domov důchodců 

poskytuje čtyři 

služby: Domov 

pro seniory, 

Domov se 

zvláštním 

režimem, 

Odlehčovací službu, Poradnu pro Alzheimerovu chorobu. 

Celková kapacita dosáhla 

144 lůžek. 
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První zmínky o pouštění 

draků pocházejí z Číny ze 4. 

století před n. l. a podle 

legend bývaly z počátku 

používány jako spojení mezi 

bohy a lidmi, někdy měli 

draci zahánět blížící se 

bouře anebo zastrašit nepřítele. V devatenáctém století se draci 

používali různě. Například pan Polock si v roce 1826 nechal 

patentovat kočár tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí 

rychlostí kolem 40km/hod. Benjamin Franklin používal draky 

k pokusům s elektřinou a o něco později byli draci využíváni 

meteorology k pozorování počasí ve velkých výškách . 

V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho 

let mezi velmi oblíbené zábavy malých i velkých. Jakmile se 

začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, 

začínají se na kopcích a polích objevovat první nadšenci 

s kupovanými, ale i vlastnoručně vyrobenými modely draků, 

aby předvedli své umění pouštění draků. 
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Draků existují různé tvary a typy, odlišné velikostí, názvem, 

způsobem výroby a použitým materiálem. V dnešní době 

rozlišujeme draky hlavně podle tvaru na plošné a krabicové a 

podle využití na rekreační a závodní. Ty závodní pak dále na 

draky akrobatické a bojové.  

Plošní draci jsou různých plošných geometrických tvarů a mají 

ocas. Mezi nejznámější tvary plošných draků patří 

kosočtvercové a (tzv. diamond) a trojúhelníkové (delta).  

Krabicoví draci jsou trojrozměrní, dokáží létat ve velmi vysoké 

výšce a vyznačují se výjimečnou aerodynamickou rovnováhou. 

Akrobatičtí draci jsou schopni udělat ve vzduchu velmi mnoho 

akrobatických kousků. Mají dlouhý ocas, který doslova opisuje 

dráhu letu 

draka po 

obloze. 

Bojoví draci 

jsou zas ti, 

kteří mají jen 

jedno vlečné 

lanko a 

vyznačují se velmi velkou rychlostí pohybu. Úkolem je chytit 
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lanko soupeřova draka a stáhnout ho na zem. Velké dračí bitvy 

se konají v Japonsku, kdy každý takový drak má určitou část 

šňůry polepenou lepidlem, mletým sklem a pískem. Každý se 

snaží svého draka řídit tak, aby přeřezal šňůru soupeřova draka. 

Konávají se ale i jiné soutěže, např.,  který drak dolétne výš, o 

nejmenšího, největšího nebo nejstaršího draka, popřípadě i 

nejhezčího či nejoriginálnějšího. V roce 1919 bylo německými 

příznivci puštěna 

sestava osmi 

propojených draků, 

kteří vystoupali do 

závratné výšky 

9740 m. 

Drak je létající 

zařízení těžší než 

vzduch spojené lanem se zemí, které se ve vzduchu udržuje bez 

vlastního pohonu, pouze na základě aerodynamických sil.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamick%C3%BD_vztlak
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Bude to už sto let od vzniku samostatného československého 

státu. A za to naše společné století jsme my Češi a Slováci zažili 

tolik příběhů, které by měly být stále připomínány. Mapa 

Evropy se za tu dobu mnohokrát měnila. Měnily se i hranice 

našich zemí. Pro naše moderní dějiny přesto zůstává rok 1918 

přelomový.  

Vše začalo rokem 1918, kdy se naše společné touhy o 

svrchovaném státě proměnily ve skutečnost a přijali jsme jako 

našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 

Československo, nová republika 

na mapě Evropy, vykročilo s 

nadějemi na cestu dějinami a záhy 

si získalo mezinárodní respekt a 

uznání. 

Dalším důležitým milníkem, na 

který můžeme být právem hrdí, 

je rok 1968 a takzvané pražské 

jaro.  
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 Ukazovalo se, že smyslem soužití nemusí být boj, že kdo nejde 

s námi, nemusí jít jen proti nám, a svět že nekončí v Aši. Závan 

svobody, tzv. pražské jaro, skončil přesně 21. srpna téhož roku 

nad ránem. Vojska pěti armád Varšavské smlouvy vtrhla do 

Československa, ve spolupráci s místními kolaboranty obsadila 

důležité úřady, redakce novin, rozhlas, na dlouho okupovala 

celou zemi. Nepomohly protesty v ulicích, ba ani lidské 

pochodně. Tento náš společný pokus byl ukončen okupací. 

Dvě republiky v jedné federaci. To byl nepřímý důsledek 

bouřlivého vývoje po „pražském jaru“. 

1. ledna 1969 vznikly oficiálně uvnitř Československé 

socialistické republiky dva státy, Česká socialistická republika 

a Slovenská socialistická republika. Šlo však o formální rámec, 

realitou byla opět postupná silná centralizace řízená 

komunistickou stranou. Federální uspořádání se v roce 1990 a 

zejména o tři roky později ukázalo jako nedostatečné z hlediska 

prosazování národních zájmů a emancipace.  

Ale to už se začala psát úplně jiná kapitola dějin. 

Kdo by sledoval rozhovor dvou mužů, které srpnové horko roku 

1992 svléklo z perfektně padnoucích sak a usadilo do stínu 

stromů zahrady v brněnských Černých Polích, musel by mít 

dojem, že si jen svěřují nějaké důvěrné historky. Ale oba 
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pánové, předsedové české a slovenské vlády Václav Klaus a 

Vladimír Mečiar, ve vile Tugendhat právě jednají o rozdělení 

Československa. Pro někoho to bylo smutné loučení, pro jiné 

naděje a očekávání. Pro celý svět rozdělení mírové, přátelské. 

Ve střední Evropě se narodily dva suverénní státy. 

1. ledna 1993 vznikly dva nové suverénní státy: Česká 

republika a Slovenská republika. 

Město Ústí nad Orlicí připomíná tuto významnou událost celou 

řadou především kulturních akcí. Připraveny jsou tematické 

výstavy, besedy, přednášky, divadelní představení nebo 

koncerty.  

V červnu jsme 

přivítali T. G. 

Masaryka na 

vlakovém nádraží 

formou 

inscenovaného 

připomenutí jeho 

návštěvy města.  

Ojedinělý formát měla 

také tradiční Oustecká 

staročeská pouť. 
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Srpnová pouťová veselice představovala návrat k tradicím, 

k řemeslům, jarmarku a pouličním umělcům.  

Oslavy vzniku republiky vyvrcholí ve městě v sobotu 27. 

října na Mírovém náměstí kulturním programem 

s překvapením a v neděli 28. října společným pietním aktem 

u Památníku odboje a slavnostním koncertem v Roškotově 

divadle.  
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Odhadněte význam málo známého rčení 

1. Hledí do řepy a vidí do 

mrkve. 

2. Učí starého kocoura myši 

chytat. 

3. Ten už mnoho kapusty 

snědl. 

4. Otec se mu utopil 

v podmáslí. 

5. Vezmou s sebou 

Pospíšila. 

6. Tancuje s Jankem 

Stojanovým a 

s Lavicovic Honzou. 

7. Sobolem vlka krýti. 

8. Spadla pečeně do popela. 

9. Přišel s moukou, když 

koláče byly upečeny. 

10. Je pokopaný od motýlů. 

11. Jak ti hoří krematorium? 

12. My o mase, on o kvase. 

13. To je salát pro jeho pepř. 

14. Upéci někomu zelník. 

15. Až se kobyla otelí. 

 

A.  Je pihovatý 

B.  Jak se máš? 

C.  Je nemanželského 

původu. 

D.  Pospěš si. 

E.  Šilhá. 

F.  Je starý. 

G.  Nezdařilo se. 

H.  Netancuje. 

I.  Zkušeného poučuje. 

J.  To je voda na jeho mlýn. 

K.  Přetvařovat se. 

L.  My o koze, on o voze. 

M. Přišel pozdě. 

N.   Nikdy. 

O.   Dát někomu pohlavek 

 

Správné odpovědi: 1E, 2I, 3F, 4C, 5D, 6H, 7K, 8G, 9M, 11B, 

12L, 13J, 14O, 15N. 
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Chytí rybář zlatou rybku a rybka povídá: „ Když mě pustíš, 

tak ti splním tři přání.“ „Já mám jen jedno. Abys neměla 

kosti.“ 

"Děti jsou nevděčné," stěžoval si nešťastný otec. "Dal jsem 

syna vystudovat na lékaře a víte, jak se mi teď odvděčil?" 

"Zakázal mi pít, a dokonce i kouřit!" 

Když tě rodiče přistihnou při lži, koukni se jim hluboko do očí 

a chladnokrevně řekni: "Mikuláš, Ježíšek, čápi..." 

"Maminko, co to nosíš v bříšku?" "Miminko!" "A máš ho 

ráda?" "To víš, že mám!" "Tak proč si ho snědla?" 

 

Mohla byste mi, paní prodavačko, zvážit tenhle malý 

balíček?" "Ale jo, má to 8 deka. Co v tom máte?" "Ale, těch 

10 deka šunky, co jste mi před chvílí prodala." 

 

Včera ve 3 v noci u mě zvonil soused. Normálně přišel ve 3 v 

noci a zazvonil! Jsem se tak lekl, že mi málem vypadla vrtačka 

z ruky. 
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6. 9. 2018 - Největší pobřežní větrnou farmu Walney Extension 

na světě otevřela 

dánská společnost 

Orsted na 

severovýchodním 

pobřeží Anglie.  

8. 9. 2018 - Na letišti v pražských Letňanech přistál po 46 dnech 

letecký akrobat Roman Kramařík, který jako první Čech oblétl 

zeměkouli v jednomotorové Cessně. Zakončil tak misi 

"Okřídlený lev", kterou započal 25. července. 

8. 9. 2018 - Nizozemské firma "The Ocean Cleanup" spustila 

čistící systém, skládající se z 600 metrů dlouhého pluhu s tři 

metry hlubokým okrajem. Ten má bránit plastovému odpadu 

v plutí ve vodě. Za celým konceptem stojí teprve 24letý 

nizozemský student Boyan Slat. Pokud vše půjde podle plánů, 

mělo by do roku 2040 z oceánů zmizet až 90 procent plastů. 

12. 9. 2018 - Na místě dnešního centra Hradce Králové, žili lidé 

i před více než třemi tisíci lety. Stopy po nich - ale i řadu 

dalších, mladších dokladů o osídlení místa v minulosti - našli 
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archeologové při záchranném výzkumu souvisejícím 

s rekonstrukcí historického schodiště Bono publico. 

18. 9. 2018 - Na půdě Staroměstské radnice v kapli Panny 

Marie byl slavnostně odhalen novogotický oltář, který v 

poslední den 2. světové války zničili 

nacisté. Části dávno zapomenuté 

památky se našly při opravě věže, 

byly zrestaurovány a navráceny na 

své původní místo. 

18. 9. 2018 – Osmnáctileté Italce Chiare Bordiové se navzdory 

svému postižení splnil sen. Dívka, která ve 13 letech při 

dopravní nehodě přišla o nohu, se ve finále Miss Italia umístila 

na třetím místě. 

20. 9. 2018 - Britské královské letectvo, známé také jako RAF, 

slavilo sté výročí svého založení. Při této příležitosti se konaly 

oslavy v Saint Omeru, který je považován za duchovní rodiště 

jednotek a kde měla britská armáda své velitelství během první 

světové války.  Součástí akce byly i přelety bojových 

a stíhacích letounů. 
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22. 9. 2018 - Slavnostním naražením prvního pivního sudu 

začal v německém 

Mnichově 185. ročník 

Oktoberfestu. Tradiční 

pivní festival by měl 

podle organizátorů do 7. 

října přilákat na šest miliónů návštěvníků. Ti spotřebují kolem 

sedmi miliónů litrů piva. 

22. 9. 2018 - Jedna 

z nejznámějších sopek na 

světě, mexický 

Popocatépetl, o sobě dal 

opět vědět dvěma velkými 

explozemi uvnitř vulkánu, které byly doprovázeny 

několikakilometrovými sloupy kouře a popela.  

23. 9. 2018 - Všeobecná mobilizace čs. armády, která byla 

vyhlášena právě před 80 lety, ukázala připravenost Čechů 

a Slováků postavit se hrozbě ze strany nacistického Německa 

se zbraní v ruce. Po týdenním vzedmutí vlasteneckého 

odhodlání však přišla mnichovská dohoda a s ní také konec 

nadějí. 
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Užili jsme si Sportovky 
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A přivítali jsme první školní den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli jsme také v kině na českém filmu Chata na prodej a 

začali jsme znovu cvičit jógu.  

Zájemci o cvičení jógy jsou vítáni každou středu od 8.30 

hod. na tělocvičně ve 4. patře budovy B. 
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Zdroje: 
Sociální služby, odborný časopis. XX. Ročník, srpen-září 2018. 

https://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/pousteni-draku 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%rijen 

http://www.pranostika.cz/rijen.html 

http://www.dduo.cz/o-nas 

http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/ 

https://www.google.cz/search?rlz=1C1GIGM_enCZ642CZ642&biw=1280&bih=882&tbm=i

sch&sa=1&ei=xrysW5erAqzRgAbuvIr4Dw&q=farma+Walney+Extension&oq=farma+Waln

ey+Extension&gs_l=img.3...3145.32111.0.34293.9.9.0.0.0.0.103.760.8j1.9.0....0...1c.1.64.im

g..0.6.514...0.0.0hP6U7evFYw#imgrc=Kft8052ItIF9IM: 

https://ntx.cz/vtipy/ze-zivota/6/ 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/4368-t-g-masaryk-po-89-letech-opet-v-usti-nad-

orlici?highlight=WyJtYXNhcnlrIl0= 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/4430-ohlednuti-za-letosni-93-

pouti?highlight=WyJzdGFyb1x1MDEwZGVza1x1MDBlOSIsInBvdXRcdTAwZWQiLCJzd

GFyb1x1MDEwZGVza1x1MDBlOSBwb3V0aSJd

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem aktivizačním 

pracovnicím za skvěle odváděnou práci, které si moc vážím.  

Děkuji za vstřícnost, pomoc děvčatům v přímé péči vždy, 

když je to potřeba, za stálý úsměv, pochopení a vlídné slovo, 

které denně máte pro naše uživatele. Moc díky za to, že se 

nevzdáváte, i když jste unavené.  

  Eva Plívová 

EE 
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