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Nebeská Rybná, 4. června
Nebeská
Rybná přivítá
v sobotu 4.
června Orlic-

kého sekáče – oblíbe-
nou soutěž s báječnou
atmosférou.
Pohled na louku vrátí
diváka o několik desí-
tek, možná i o celou
stovku let zpět, do do-
by, kdy se žilo pomaleji
a pole i louky nebráz-
dila obrovská plechová
monstra, ale tráva
a obilí „lehaly“ pod ko-
sami sekáčů.
Soutěž v kosení louky

odstartuje v 8.00 ho-
din, prezence bude
od 6.30 do 7.30 hodin.
Muži pokos 10×10m
ženy 10×5m
děti do 15 let 5×5m.
„Každý sekáč je vítán
amůže se přihlásit
i v den konání akce.
Vítaní jsou i všichni
diváci. Pro děti bude
v rámci doprovodných
programů připraven
také skákací hrad
amalování na obličej,“
informuje za pořada-
tele Josef Jehlička.
Foto: archiv

Javor babyka bojuje
ve finále stromu roku
Ústí nad Orlicí –Mezi dvanáct finalistů ankety
Strom roku 2022 se probojovala i chlouba Ústí

ankety
Ústí

ankety

nad Orlicí, javor babyka na Podměstí. Impozantní
strom vyniká svou rozložitou korunou a kmenem
s obvodem 520 centimetrů, na výškuměří kolem
20 metrů.
V pátek 27. května se u babyky sešly děti z hyl-

vátskémateřské a základní školy se svými obráz-
ky, které budou zařazeny do výtvarné soutěže
v rámci ankety.
Na nedělní odpoledne pak byla připraveno

májové pásmo pro širokou veřejnost. Odpolední
akci zahájil starosta Petr Hájek amístostarosta
Jiří Preclík, který anketu Strom roku a naši baby-
ku krátce představil.
Následovala ukázka lidových tradic a lidové

písně.
Hlasování o Strom roku odstartuje na webové

stránce www.stromroku.cz 20. června, vítěze vy-
hlásí Nadace Partnerství o tři měsíce později
21. září v Brně. Strom s největší podporou veřej-
nosti získá odborné ošetření od firmy PRO-
STROMBohemia zdarma a postoupí do zimního
celoevropského kola. Všechny finálové stromy
se také budou moci přihlásit o speciální grant
na ošetření a výsadbu stromů. Lukáš Prokeš

Pardubice zřídí nový azylový
důmpromuže. I s ordinací
Město chce projekt, který
vyjde na 62 milionů ko-
run, zafinancovat z pro-
deje nynějšího azylového
domu v Milheimově ulici a
pomocí dotace.

NIKOLA REMEŠOVÁ

Pardubice –Město postaví
azylový dům promuže, sou-
časný objekt podle zastupi-
telů už nevyhovuje. Nový
azylový dům za zhruba 62
milionů korun bude sloužit
především bezdomovcům.
Pardubičtí zastupitelé
schválili investiční záměr
stavby v ulici Na Staré poště.
Bezbariérový dům budemít
kapacitu 23 lůžek v sedmi
dvoulůžkových a třech tří-
lůžkových pokojích.
V areálu už funguje ordi-

nace lékaře i denní centrum
promuže v nouzi.
Současný azylový dům pro

muže, který je vMilheimově
ulici, má podle pardubických
zastupitelů zásadní problém.
Chybí zde totiž bezbariérový
přístup.
„Většina uživatelů této

služby jsoumuži se zhorše-
ným zdravotním stavem, se
zdravotním omezením nebo
sníženou hybností, proto
potřebujeme objekt bezba-
riérový,“ vysvětlil náměstek
primátora pro sociální poli-
tiku a zdravotnictví Jakub
Rychtecký.
Podle náměstka Rychtec-

kého je prakticky nemožné
současný objekt upravit tak,
aby v něm bylomožné po-
skytovat kvalitní péči.

ÚSPORNĚJŠÍ VARIANTA
Vedení města chce ušetřit a
rozhodlo se proto využít
kontejnery, ze kterých kom-
plex sestaví.
Jeden třípatrový a dva jed-

nopodlažní objekty budou
stát v ulici Na staré poště.
Azylový dům promuže a s
navazujícími službamimá
vyrůst ve skladovacím areá-
lu, kde dnes funguje denní
nízkoprahové centrum a or-
dinace lékaře pro lidi bez
přístřeší.
„Zvolili jsme variantu se-

stavit komplex zmodulů,
které lze v případě potřeby
přesunout na jinémísto.
Měla by to být i úspornější
varianta než klasická stavba,“
dodal Rychtecký. Město chce

projekt, který vyjde na
62milionů korun, zafinan-
covat z prodeje stávajícího
azylového domu vMilhei-
mově ulici a dotací.
Nový objekt budemít

stejnou kapacitu jako nynější
dům. „Azylový dům promu-
že budemít kapacitu 23 lů-
žek v sedmi dvoulůžkových a
třech třílůžkových pokojích.
Objekt bude bezbariérový,
včetně sociálních zařízení,“
přiblížil Branislav Štefanča z
odboru rozvoje a strategie
města.
V další budově bude umís-

těno nízkoprahové denní
centrum a dvě noclehárny.
„Ta promuže bude dispono-
vat 12 lůžky, pro ženy devíti
lůžky. Ve třetím objektu plá-
nujeme ordinaci lékaře po-

skytujícího zdravotní péči
osobám bez přístřeší, včetně
potřebného zázemí,“ popsal
budoucí zařízení Štefanča. V
areálu bude také sklad po-
travinové pomoci a sociální
šatník.
Služba je určenamužům

starším osmnácti let, kteří se
ocitli v nepříznivé životní si-
tuaci obvykle spojené se
ztrátou bydlení. Zaměstnanci
azylového domu nabízejí
ubytování na přechodnou
dobu, podmínky pro osobní
hygienu i zajištění ošacení a
další pomoc.
V Pardubicích už fungují

dva azylové domy, jeden pro
muže, druhý pro ženy amat-
ky s dětmi. Oba společně s
podporouměsta provozuje
organizace SKP Centrum.

ZASTUPITELSTVOměsta schválilo
investiční záměr stavby, která má
vzniknout na základě studie zpra-
cované společnost Air atelier s.r.o.

Senioři v domovech potřebují radost
a rozptýlení. Pomáhají jim klauni
KLÁRA KARASARIDU

Pardubice – Zdravotní
klauni se na svém Turné pl-
ném smíchu zastavili ve
čtvrtek i v pardubickémDo-
mově pro seniory U Kostelíč-
ka. Čtyři dvojice klaunů pro-
šly postupně většinu pokojů
v domově a zpříjemnily kli-
entům běžný, obvyklemo-
notónní den.
Přítomnost klaunů velkou

část klientů opravdu rozve-
selila. TřebaMarie Vlčková si
s klauny zpívala a dokonce se
začala vlnit do rytmu při ve-
selé písničce. Všechny pak s
nadšením a úsměvem objí-
mala. „Klauni semimoc líbili,
bylo to krásné,“ zhodnotila s
úsměvem Vlčková.
Její dcera Vladimíra

Sádovskáměla velkou radost,
že se její maminka příjemně
pobavila. „Je to krásné, pro-
tože oni se potřebují rozptýlit
a mamka obzvlášť. Má ráda
hudbu, tak je to pro ni pří-
jemné,“ řekla Sádovská.
Personál domova si akci

chválí. „Odezva od klientů je
opravdu skvělá a je to pro ně

příjemné rozptýlení v běž-
ném dni,“ uvedla koordiná-
torka volnočasových aktivit v
domově Eva Řezníčková.

volnočasových
Řezníčková.

volnočasových

Spolupráci si pochvaluje i
manažerka klaunského pro-
gramu Klára Palečková. „Kli-
enti mají radost a o kolegy je
krásně postaráno. Stejně jako
my rozdáváme dobrou nála-
du, tak ji i přijímáme,“ po-
znamenala Palečková.
Petr Vrběcký dělá klauna

už 11 let. „Nejlepší na tom je,

že se potkáváte se stejně na-
laděnými lidmi, s příjemnými
kolegy a kolegyněmi a že
rozdáváte tu radost a smích.
Ať už starším lidem na geri-
atriích a nebo na dětských
odděleních v nemocnicích,“
vysvětlil.
Klaunů bylo na turné cel-

kem osm a za klienty chodí
po dvojicích. Pokud se jedná
o ženu amuže, často vypráví i
příběh, jak se potkali a našli
společnou lásku. Klientům

zpívají klasické písně, připo-
mínají jim staré filmy napří-
klad s AdinouMandlovou a
aktivnější seniory dokonce
zapojují do vystoupení.
Turné plné smíchu probí-

halo od pondělí do čtvrtka v
nemocnicích a domovech pro
seniory napříč Českem. Cílem
bylo dostat klauny i namísta,
kam obvykle přes rok neza-
vítají. Turné se odehrálo po
covidové pauze. Ale ani
předchozí dva roky klauni
nezaháleli a scházeli se s kli-
enty v online prostředí. „V
domově pro seniory u Koste-
líčka jsme poprvé. Dosud
jsme je navštěvovali pouze
virtuálně,“ dodala Palečková.
Ale i s loňskou online ná-

vštěvou byli v Domově seni-
orů U Kostelíčka spokojeni.
„Jsmemoc rádi, že si na nás
vyčlenili čas i letos. Rádi vy-
užíváme jejich aktivit, využí-
váme i online klauniádu,
kterámá také velký úspěch u
klientů, speciálně u těch,
kteří jsou imobilní a nedo-
stanou se na akce, které tu
pořádáme,“ řekla Řezníčková.

Foto: Deník/Klára Karasaridu
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