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Tisková zpráva
Městské slavnosti nabídnou hudbu i zábavu pro rodiny s dětmi
Ústí nad Orlicí bude žít od čtvrtka 2. do soboty 4. září městskými slavnostmi Město v pohybu – týden dobré
pohody. V kalendáři akcí se v tomto termínu vyskytují poprvé a zcela výjimečně.
Loňský 21. ročník musel být kvůli koronaviru bez náhrady zrušen a aby stejný osud nepotkal letošní slavnosti,
došlo k jejich přesunu ze začátku června na první zářijový týden, kdy už shromažďování osob dovolují vládní
nařízení. Vzhledem ke všem komplikacím, které s přesunem velké akce souvisely, budou slavnosti výjimečně
kratší, třídenní. Protože na základních školách se teprve bude rozjíždět výuka, letos se nepočítá se
sportovními soutěžemi žactva, které bývaly součástí Města v pohybu. Koncept slavností však zůstává stejný,
v odpoledních a podvečerních hodinách budou účinkovat hlavně místní kapely a uskupení, poté už bude
pódium na Mírovém náměstí patřit hlavním hvězdám večera, letos například kapelám No Name, Coda nebo
Dan Bárta & Illustratosphere.
Novým prvkem je sobotní zábavné dopoledne pro rodiny s dětmi na veřejném prostranství Kociánka.
„Připraveny budou dvě hrané pohádky, dále atrakce na ruční pohon, nejen děti jistě potěší i zábavné malování
na obličej,“ uvedla ředitelka Klubcentra Jaroslava Martináková.
Městské slavnosti budou mít i řadu doprovodných akcí. Složky integrovaného záchranného systému představí
Světový den první pomoci, svou činnost a techniku budou společně prezentovat na Kociánce. Na stejném
místě se odehraje i Den životního prostředí, který zábavnou formou ukáže, jak správně třídit odpad a co z něj
vznikne recyklací. Pro děti budou připravené velké originální atrakce a řada zábavných aktivit s ekologickou
tematikou. Slavnosti doplní i tvořivé dílničky, během nich se pojede cyklojízda svazku Region OrlickoTřebovsko, letečtí modeláři uspořádají své mistrovství a nezisková organizace Amalthea akci na podporu
pěstounství.
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