
VÝZVA   ZAMĚSTNANCŮ   DDM   ZASTUPITELŮM 

 

Vážení zastupitelé,  

na podzim roku 2011 byl DDM nucen se přestěhovat do jiné budovy, protože prostory 

v Lukesově ulici přestávaly vyhovovat. Posunuli jsme se však takříkajíc z bláta do louže. V celém Ústí se 

nenašly žádné lepší prostory, než nás umístit do druhého patra bývalého textilního učiliště ve 

Špindlerově ulici, kde byla v tu dobu ubytovna pro sociálně slabé. Pardubický kraj, který byl původně 

naším zřizovatelem, se rozhodl vydat na rekonstrukci minimální finanční prostředky, takže nás 

přestěhovali do prostor, které byly opět již od začátku z bezpečnostního i hygienického hlediska 

nevyhovující, a nutno říct také velmi zanedbané a ošklivé. Když se ze dvou nebo tří místností udělala 

jedna větší, nikdo se ani nenamáhal zazdít dveře, stejně tak nikoho nenapadlo srovnat podlahy, takže 

v místnostech, které vznikly ze tří menších, byly ve dvou místech na podlaze schody.. Do dnešních dnů 

se opakovaně ucpává potrubí, takže cca 4x do roka plavou v místnosti v suterénu, kde se nachází 

keramická dílna, výkaly! V místnosti, kde probíhá 5 lezeckých kroužků pro 75 dětí a další kroužky, 

netěsní okna, takže v zimě je zde pouze kolem 10oC! A takto bych mohla pokračovat dál. 

Po mém jmenování do funkce ředitelky v dubnu 2012 jsem se rozhodla zvýšit kurzovné našich 

kroužků, protože to byl jediný způsob jak zvýšit příjem finančních prostředků, a to jak na normální 

provoz, tak v budoucnu alespoň na minimální rozvoj. Od města nám byl na rok 2012 schválen tak malý 

příspěvek na provoz, že z něj nebylo možné vyjít. Ráda bych zde zmínila, že DDM v jiných městech, 

např. v České Třebové, má mnohem nižší ceny kroužků než náš DDM, a je to právě díky vyššímu 

finančnímu příspěvku od zřizovatele, tedy města. Někteří letečtí a plastikoví modeláři z tohoto důvodu 

dojíždějí právě do České Třebové.  

Od roku 2012 jsme se maximálně snažili zlepšit naše služby a nabídnout více různorodých 

aktivit. Také jsme nechali proškolit vedoucí kroužků, aby měli dostatečné pedagogické dovednosti. Díky 

všem těmto faktorům se nám začal zvyšovat i počet dětí a dospělých, kteří navštěvovali náš DDM. 

S přílivem účastníků zájmového vzdělávání přicházelo do DDM i více finančních prostředků.  

Od roku 2011 nám bylo představiteli města slibováno, že stávající prostory, v kterých sídlíme, 

jsou jen provizorním řešením. Byly to však jen sliby, nedělo se nic. Až od doby, co se školství ocitlo 

v gesci starosty Petra Hájka, se situace v DDM zlepšila. Pan starosta se přišel do DDM podívat, a když 

viděl stav, v jakém jsme zde na jaře roku 2013 fungovali, začal se osobně zasazovat, aby se situace 

v DDM zlepšila. Dohodli jsme se např. na vyšším provozním příspěvku města, ale hlavně na dvou 

důležitých věcech:  



1. Budeme se snažit dát dohromady projekt nového DDM, který by splňoval požadavky 

současného provozu, tzn. počet dětí, skladba kroužků, hygienické a bezpečnostní 

požadavky. 

2. Protože je to běh na dlouhou trať, do doby postavení nového DDM se budeme snažit 

s pomocí města alespoň částečně zrekonstruovat a vybavit stávající prostory tak, abychom 

se my nemuseli stydět a děti sem rády chodily.   

Od roku 2012 do roku 2017 se počet účastníků zájmového vzdělání zvýšil z 850 na 1150. 

Poslední 2 roky je již setrvalý. Nabízíme kolem 75 kroužků různého zaměření pro děti předškolní, školou 

povinné i dospělé. Zmodernizovali jsme naše služby, abychom je rodičům našich dětí zjednodušili, např. 

přihlašování do kroužků elektronicky z domova, stejně tak platby za kroužky i akce a tábory – převodem 

na účet – ne chozením do DDM a nošením hotovosti.  

Pod taktovkou DDM nebo ve spolupráci s DDM proběhlo a stále probíhá ve městě spousta akcí, 

např. Mezinárodní volejbalový turnaj se 150 soutěžícími – 20 ročníků, letos se konal 22. ročník Jarního 

běhu o pohár Václava Čevony – účast vždy kolem 150 dětí,  již třetím rokem spolupracujeme s IN-LINE 

školičkou při pořádání Dětského dne outdoorových aktivit v Cakli, který probíhá v rámci Města v 

pohybu. Každý rok se zúčastní cca 200 dětí a 100 dospělých. Akcí je samozřejmě mnohem více, každý 

rok jich pořádáme více než 60.  

DDM zajišťuje také dopravní výchovu pro žáky 4. a 5. tříd, organizujeme všechny druhy školních 

olympiád – okresní kola. Od doby, co je DDM zřizováno městem, zde proběhly 2 šetření České školní 

inspekce vždy s dobrým výsledkem, jediné, co je nám stále vytýkáno, ač za to nemůžeme, jsou právě 

nevyhovující bezpečností a hygienické podmínky  v budově, ve které se nacházíme.  

DDM v současné době navštěvuje cca 1000 dětí a 150 dospělých. Z toho 470 dětí, což je 47%, 

chodí na kroužky sportovní, které musí probíhat po tělocvičnách v Ústí, protože DDM vlastní tělocvičnu 

nemá. A protože vlastní tělocvičnu nemá ani ZŠ Komenského 2. stupeň, byla do projektu novostavby 

DDM zahrnuta i tělocvična. V dopoledních hodinách by ji tedy využívali žáci ZŠ Komenského  6. – 9. 

třídy a odpoledne děti, které chodí do sportovních kroužků DDM. Večer by byla nabídnuta spolkům 

z řad široké veřejnosti. Nový DDM by tak naplňoval kapacitní požadavky stávajícího provozu. Kromě 

sportovních kroužků bychom nemuseli platit nájemné např. herně stolního tenisu, ale mohli bychom 

mít pár vlastních  ping pongových stolů. Také by se nám velmi hodila počítačová místnost, kterou zatím 

nemáme, a kroužek Robotiky tak musí probíhat na SŠUP v Zahradní ulici atd.  

Projekt novostavby DDM vznikal několik let a byl upravován podle aktuálních požadavků. Nyní 

již několik let leží hotový v šuplíku a stále čeká na svou realizaci, která se stále odkládá.. Přitom ale 

všechny strany a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí deklarují,že 

dlouhodobě podporují záměr výstavby nového Domu dětí a mládeže DUHA a svoji podporu 

prezentovali také ve svých volebních programech. Je pochopitelné a legitimní, že rozpočet dokončené 



projektové dokumentace, který je výrazně vyšší než předpokládané náklady stavby prezentované v 

roce 2016, mohl změnit pořadí investičních priorit, přesto se domníváme, že tato investice je pro město 

Ústí nad Orlicí zásadní a významná, a to z několika důvodů. Jedná se o investici, které bude impulsem 

pro další revitalizaci prostoru areálu bývalé Perly 01. Bez prvotního impulsu ze strany města nelze 

očekávat investice dalších partnerů, kterými je např. SŠUP nebo Česká pošta. Výstava nového DDM je 

investicí do dětí a mládeže, tedy do budoucnosti samotného města Ústí nad Orlicí. Zároveň může být 

architektonickou vizitkou města, stejně tak jako před sto lety Hernychova vila, následně Roškotovo 

divadlo a v neposlední řadě základní umělecká škola.                

 

 

 

 

Mgr. Štěpánka Svobodová                 a tým interních pracovníků DDM Duha: 

ředitelka DDM DUHA                     Mgr. Dana Dostálková 

Mgr. Alena Ďurišová 

Bc. Kateřina Poláková, 

Jaroslav Röszler 

Gabriela Kovářová. 

  



Dále tým externích pracovníků DDM Duha: 

Číslo Jméno a příjmení Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


