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Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí
Vážení spoluobčané, dubnové zastupitelstvo
bude projednávat a schvalovat Strategický
plán rozvoje města Ústí nad Orlicí pro období
2021-2027. Jedná se o dokument, který definuje představy o budoucnosti města a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Věnuje se oblastem, ve kterých je potřeba
něco změnit či nově vytvořit, stanoví možná
řešení a zaměřuje se na celkový potenciál
města. Strategický plán rozvoje je klíčovým
podkladem pro rozhodování zastupitelstva,
zvyšuje připravenost města k podání žádostí
o dotační podporu a zvyšuje šance získat
vnější finanční prostředky.
Obecně platí, že cílem zastupitelů jakéhokoliv města je realizovat smysluplné projekty, díky kterým se z daného města stane
místo pro celý život. Místo, kde jsme spokojeni, které se nám líbí a které chceme nadále
rozvíjet. Osobně jsem přesvědčen, že v našem
městě žijí lidé, kteří se zajímají o jeho budoucnost a rozvoj. Proto má Ústí nad Orlicí velký
potenciál být perspektivním městem. Svoji
představu o prostředí, ve kterém chceme
žít a ve kterém chceme vychovávat své děti,
máme všichni. Je přirozené, že také máme
rozdílné priority a lišíme se ve vnímání svého
okolí. Společně a demokraticky se však
můžeme rozhodovat, které vize budeme realizovat a co přinese našemu městu největší
užitek. Budoucnost držíme ve svých rukou.
A právě strategický plán souhrnně a aktuálně

představuje záměry a priority, vytyčuje směr.
Je vodítkem pro směrování aktivit nejen samosprávy, ale i ostatních subjektů, které ve městě
působí. Ústí nad Orlicí se díky vynaloženému
úsilí a soustavné péči v uplynulých letech pozitivně zviditelnilo a opětovně je vnímáno jako
město s velkým potenciálem k prosperitě.
Prostřednictvím strategického plánu chceme
tento potenciál využít a jeho plněním zajistit
městu stabilitu a přirozený rozvoj.
Nový strategický plán rozvoje města byl rozpracováván již v říjnu 2019, a to v součinnosti
vedení města s vedoucími odborů městského
úřadu, pracovními skupinami, komisí pro rozvoj města a strategické plánování, představiteli neziskových organizací, spolků a podnikatelů. V závěru roku 2019 proběhlo dotazníkové
šetření názorů obyvatel, se kterým jsem Vás
seznámil vloni v dubnovém úvodníku Ústeckých listů. Přístup k tvorbě strategického
plánu rozvoje byl založen na důkazech a na
základě reálných potřeb zjištěných doložitelným průzkumem mezi obyvateli. V průběhu
zpracování byl kladen důraz na participativní přístup. První připomínkování strategického plánu proběhlo na podzim loňského roku
s účastí členů pracovních skupin a zástupců
města. Bohužel s ohledem na koronavirovou
situaci nemohlo být uskutečněno plánované
osobní veřejné projednávání.
Diskuse nad návrhem strategického plánu
se proto uskutečnila v lednu distanční online

formou. Cílem veřejného projednání bylo získat názory, náměty a připomínky obyvatel,
které byly následně vyhodnoceny a podle
charakteru do návrhu zapracovány. V rámci
diskuse byla představena také aplikace PinCity (www.ustinadorlici.pincity.cz), díky které
mohou občané přehledně sledovat strategické záměry ve městě a mohou přidávat i své
návrhy projektů.
Protože ani začátek letošního jara neumožnil veřejnou diskusi, uskuteční se ve středu
7. dubna v odpoledních hodinách opětovná
online prezentace.
S finálním návrhem Strategického plánu města
Ústí nad Orlicí se můžete i nadále seznámit
na webových stránkách města. Projednání
a schválení strategického plánu je samozřejmě jen prvním krokem. Daleko důležitější je jeho postupné naplňování, a to jak
v krátkodobém, tak i ve střednědobém horizontu. Stejně jako strategický plán pro uplynulé období let 2014 – 2020, bude nový dokument každoročně aktualizován v návaznosti
na plnění dílčích cílů.
Vážení spoluobčané, na výsledku, jak bude
naše město vypadat za pět a více let, se podílíme všichni svým přístupem. A jen na nás
záleží, zda bude Ústí nad Orlicí i nadále perspektivním místem pro život.
Petr Hájek
starosta města

Kultura

Z našich škol

Sport

Městské muzeum

ZUŠ Jaroslava Kociana

Letní atletický tábor

Muzeum připravuje sérii naučných stezek pro
vaše mobilní telefony. První dvě se zaměří na
střed města a na drobné sakrální objekty.
Zájemci se seznámí s řadou zajímavostí. Stezku
spustíme na přelomu dubna a května. Sledujte
náš web, nebo facebookovou stránku a informace o uvedení stezky do provozu vám neuteče.

Naše škola, stejně jako celé české školství, ještě
stále vězí v éře distanční výuky. Na obzoru se
zatím neobjevil ani teoreticky stanovený termín návratu k normálu. Napříč Českou republikou hledají mnozí zainteresovaní odpověď na
otázku o smyslu této výuky, když všichni cítí, že
k ideálu prezenční výuky se distanční jen blíží.

O prázdninách 2021 se uskuteční 8. ročník
příměstského atletického tábora v Ústí nad
Orlicí. Formou hry se děti naučí základy atletiky a užijí si při tom mnoho zábavy. Mimo atletického programu je pro děti připraven i jiný
doprovodný program jako je např. návštěva
aquaparku a výlety do přírody.
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Omezení provozu na cyklostezce
Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí
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Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko je již
čtrnáct sezón provozovatelem 40 km cyklostezek hvězdicovitě vycházejících z Ústí nad
Orlicí do Letohradu, České Třebové a Chocně.
Na úseku do Letohradu bude letos na jaře
úpravou povrchu dokončena oprava trhliny
v klesání u Valdštejna, přivaděče z Dobrouče
do Nebíčka se dotkne oprava krajské silnice –
mostu č.360-007 s realizací plánovanou od
dubna. Ale největší a dlouhodobé omezení se
týká cyklostezky z Ústí nad Orlicí-Kerhartic
do Brandýsa nad Orlicí, kde Správa železnic
oznámila zahájení stavby ÚSTÍ NAD ORLICÍ –
BRANDÝS NAD ORLICÍ – PŮVODNÍ STOPA, BC.
Oznamujeme zahájení stavebních prací na
výše uvedené stavbě v termínu 03/21 –
06/23, která omezí provoz na úseku cyklostezky Ústí nad Orlicí (Kerhartice) – Brandýs
nad Orlicí (ulice v Lukách).
Údaje o stavbě
Délka stavby:
Nově vložené výhybky:
Mosty / propustky:
Nová délka nástupištní hrany:
Železniční přejezdy:

9 972 m
17 ks
18 objektů
440 m
3 ks

V rámci modernizace proběhne rekonstrukce
železničního svršku a spodku společně s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno
bude nové zabezpečovací a sdělovací zařízení
a vybudováno nového trakčního vedení a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad Orlicí
proběhne kompletní rekonstrukcí a zastávka
Bezpráví bude zrušena bez náhrady.
Objednatel stavby
Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel stavby
Společnost Brandýs – sdružení firem: Eurovia
CS a.s. / Ch & T Pardubice a.s. / EŽ Praha a.s.
/ GJW Praha spol. s.r.o.
Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen
provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123
a III/3155 a místních komunikací v Brandýse
nad Orlicí a v Orlickém Podhůří.
Prosíme všechny uživatele cyklostezky, aby
i s ohledem na vlastní bezpečnost věnovali
pozornost dopravnímu značení na vjezdech
na cyklostezku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad
Orlicí, kde z technologických důvodů dojde
k časově omezeným úplným lokálním uzavírkám, a „dálkovým“ cyklistům doporučujeme
volbu jiné trasy.
Pavel Neumeister
manažer cyklostezek svazku ROT
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Informace o přípravě výstavby
splaškové kanalizace

Místní poplatky ze psů
a za svoz komunálního odpadu

Společnost TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem
v Královéhradecké ul. 1566, 562 01 Ústí nad
Orlicí si Vám touto cestou dovoluje oznámit,
že jako investor investiční akce pod názvem
Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí – Černovír (lokalita Černovír u Ústí nad Orlicí, lokalita
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a lokalita Na
Tiché Orlici – „Hutvaldu“) zahájil projektovou přípravu této akce. V současné době byl
vybrán zhotovitel projektové dokumentace
a v nejbližších dnech budou zahájeny geodetické práce, geologický průzkum a s tím spojená různá místní šetření a jednání.
V brzké době se ve výše uvedených lokalitách
budou pohybovat projektanti, geodeti, geologové a další osoby podílející se na zpracování projektové dokumentace, které budou
v mnoha případech potřebovat Vaši součinnost, popř. umožnit vstup na Váš soukromý
pozemek. Těmto osobám a dalším zajišťujících toto akci naše společnost vydá oprávnění, kterým se budou prokazovat při vstupu
na soukromé pozemky a nemovitosti.
Připomínám, že pomocí nově vybudovaného
kanalizačního systému budou splaškové
vody odváděny a čištěny na ČOV v Ústí nad
Orlicí v souladu s platnou legislativou. O dalším postupu příprav a vlastní realizace Vás
budeme průběžně informovat. Děkujeme všem
za ochotu a spolupráci při přípravě této akce.
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

S ohledem na epidem. situaci žádáme všechny
plátce místních poplatků, aby upřednostnili
bezhotovostní platbu poplatku.
Poplatky lze samozřejmě i nadále platit hotově
nebo platební kartou na pokladně městského
úřadu a pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum), s ohledem na omezenou provozní dobu úřadu se však mohou vytvářet
fronty.
Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na
e-mail rehakova@muuo.cz nebo vachova@
muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 273 nebo
736 516 286 – paní Řeháková a 465 514 210
nebo 739 038 870 – paní Váchová. Zároveň
bude sděleno i číslo účtu a výše předepsaného
poplatku.
Možnosti zjistit variabilní symbol osobně na
pokladně městského úřadu, prosíme, využívejte jen v nejnutnějších případech. Pokud
vám byl variabilní symbol přidělen v minulých
letech, zůstává beze změny.

Výběrové řízení
na prodej pozemku
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení
na prodej pozemku st.p.č. 171, jehož součástí
je stavba čp. 123 („bývalý Stacionář“), v obci
a k. ú. Ústí nad Orlicí – NOVÁ CENA.
Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 171 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 460 m2, jehož součástí je stavba čp.
123 („bývalý Stacionář“) – objekt občanského
vybavení, v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí.

Beze změny zůstaly i sazby místního poplatku.
Poplatky jsou splatné do konce měsíce května.
Petra Brejšová
finanční odbor

Nemovitost se nachází na ulici T. G. Masaryka
v Ústí nad Orlicí. Minimální kupní cena je stanovena na 5.950.000 Kč.
Nabídky je možno podávat ve lhůtě nejpozději do 26.04.2021. Bližší informace o podmínkách prodeje jsou zveřejněny na webových stránkách Města Ústí nad Orlicí www.
ustinadorlici.cz v sekci Úřad – Majetkoprávní
záležitosti.
Kontaktní údaje: Město Ústí nad Orlicí –
majetkoprávní odbor, e-mail: mpo@muuo.cz,
tel.: 465 514 249, 604 235 066.

Budova stacionáře

Omezení na cyklostezce
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Hasičský záchranný sbor – Ústí nad Orlicí
V pondělí 1. března 2021 uplynulo půl století
od založení profesionálních hasičů v okrese
Ústí nad Orlicí. Podle schválené koncepce
radou ONV a usnesením KNV byla navržena
detašovaná pracoviště ve městech Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Žamberk a Vysoké
Mýto v počtu 6 příslušníků.

plk. Ing. Libor Dušek
ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí

Správa železnic upozorňuje, že 6. dubna 2021
začne platit výluková změna jízdního řádu na
trati mezi Českou Třebovou a Kolínem, jejímž
cílem je výrazně snížit počet projíždějících
vlaků. Důvodem je souběh několika stavebních
akcí, zejména modernizace trati mezi Ústím
nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba
železničního uzlu Pardubice. Výlukový jízdní
řád bude platit do poloviny roku 2023.
Namísto regionálních osobních vlaků bude
zavedena náhradní autobusová doprava, dálkové vlaky pojedou v pozměněných časech.
Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín –
Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) pojedou
v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny. Od 4. května do 15. října bude zaveden
jednokolejný provoz v úseku Ústí nad Orlicí –
Brandýs nad Orlicí. Během výluky se postaví
odbočka Bezpráví. To bude mít pozitivní vliv na
pravidelnost dopravy už během výluk plánovaných od poloviny letošního října. Od května do
listopadu bude navíc docházet k nočnímu zastavení provozu v obou traťových kolejích mezi stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí.

o očkování obdrží na svůj mobilní telefon
SMS s kódem PIN2, který využije pro rezervaci svého termínu očkování. Tu musí provést na webové adrese https://reservatic.
com/ockovani. K očkování je nutné s sebou

přinést občanský průkaz a kartičku pojišťovny,
případně vyplněný Dotazník před očkováním
proti covid-19, který je dostupný ke stažení
na webové stránce https://www.nempk.cz/
informace/ockovani-proti-covid-19.

V poslední době se příslušníci sboru aktivně
zapojili do boje s pandemií nemoci Covid-19,
kdy v jarních měsících loňského roku zajišťovali
distribuci ochranných prostředků včetně jejich
vykládky z nákladních letadel a vlaků.
Nyní odebírají vzorky testovaných osob
v mobilních odběrových týmech a vypomáhají
v nemocnicích Pardubického kraje.
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Původně se požární služba nově založeného
sboru vykonávala v nynější budově JSDHO
( jednotka sboru dobrovolných hasičů obce)
Ústí nad Orlicí. První technikou na stanici byla
CAS 25 Š 706 RTH. Stanice nevyhovovala
podmínkám pro výkon služby a to v oblastech
garážování techniky, sociálního zázemí a prostor školení a výcviku. V roce 1975 byla zahájena výstavba nové požární stanice s dokončením v roce 1984.
Jednalo se o netradiční složitou výstavbu
v rámci akce „Z“. Po složitých úpravách
a odstranění nedostatků došlo v září roku
1986 k přestěhování příslušníků útvaru do
nové budovy.

Dnešní centrální hasičská stanice byla mnohokrát revitalizována, došlo i na velkou obnovu
výjezdové techniky a instalaci nových digitálních technologií, které významně pomáhají
zabezpečit bezproblémový výkon služby členů
hasičského sboru.
Centrální stanice zajišťuje v rámci plošného
pokrytí dva výjezdy. Početní stav je 39 příslušníků, kteří zajišťují mimo svého hasebního obvodu výpomoc po celém území okresu.
Technické zázemí stanice v současnosti odpovídá jejím potřebám.

Výluky ovlivní provoz vlaků mezi
Českou Třebovou a Kolínem

Očkovací centrum v ústecké nemocnici
Od února je v budově F, v areálu Orlickoústecké nemocnice, v provozu očkovací centrum, které se do těchto prostor přesunulo
z budovy interního oddělení. Vstup do očkovacího centra je situován z jižní strany budovy
a je bezbariérový.
Přímo naproti vstupu do očkovacího centra se
ve vnitřním areálu nemocnice nachází parkoviště pro 20 osobních vozů, další parkování pro
očkované je vyhrazeno před hlavním vjezdem
do nemocnice. Pro lepší dostupnost dojezdu
vozem k očkovacímu místu byl navíc otevřen
technický vjezd v jižní části areálu nemocnice.
Na provozu očkovacího centra se podílí také
Město Ústí nad Orlicí a některé jím zřizované
organizace. Technické vybavení a část kancelářského nábytku poskytnulo nejen město,
ale také dvě naše školy. Konkrétně ZŠ Bratří
Čapků a ZŠ Třebovská. O personální obsazení nezdravotnického personálu se postarala městská společnost TEPVOS a Dům dětí
a mládeže DUHA.
Na očkování proti covid-19 je nutné se předem zaregistrovat na webové stránce https://
registrace.mzcr.cz. Jakmile se na zvoleném
očkovacím místě uvolní termíny, zájemce
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Aktuality životního prostředí
Střídání odpadu a nové povinnosti
pro město v odpadech

zen, proto jsme letos zaznamenali i několik
povzdechů od těch co stále topí pevnými
palivy, že musí počítat s kapacitou nádob.

Tak jako v loňském roce i letos začalo střídání svozu směsného komunálního odpadu
a bioodpadu od března do října. Podle některých reakcí na sociálních sítích to několik spoluobčanů opět překvapilo.

Chtěli bychom zdůraznit, že pokud někomu
i přes pečlivé třídění využitelných složek jedna
nádoba nestačí, může mít na odpad druhou.
Počty nádob, ani odpad není omezený.
Asi každý rozumný pochopí, že především
práce, tedy svoz neustále zdražuje, odpadů
celkově přibývá a tak poplatek od občanů
kryje náklady pouze z 60 %. Je tedy třeba
hledat vyvážení mezi ekonomikou a přívětivostí služby.

Oproti loňskému roku nedošlo k žádné změně,
kromě toho, že letos z provozních důvodu svozové firmy je svoz směsného komunálního
odpadu v sudý týden a bioodpadu v lichý.
Loni byl také mnohem teplejší a slunný bře-

Také byl ke konci roku 2020 přijat dlouho avizovaný nový zákon o odpadech. Ten ukládá
obcím drakonické povinnosti v třídění, které
znamenají pro ty, kteří se na to nepřipravovali,
výrazné zdražení a hrozbu pokut.
Městu Ústí nad Orlicí se i díky Vám zatím daří
plnit nařízená procenta třídění, díky tomu nám
u 83% váhy odpadu zůstane nižší skládkovací
poplatek.
Nicméně je to pouze začátek dlouhé cesty,
která nás do roku 2030 v odpadovém hospodářství čeká.

Časový harmonogramu přistavování velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích – rok 2021
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místo

datum svozu

čas přistavení

Horní Houžovec

út

13.4.2021

út

7.9.2021

15:30-16:30

Dolní Houžovec

út

13.4.2021

út

7.9.2021

17:15-18:15

Knapovec MŠ

st

14.4.2021

st

8.9.2021

14:00-15:45

Knapovec - nové stanoviště mezi č.p. 25 a 133

st

14.4.2021

st

8.9.2021

16:15-18:00

Kerhartice potraviny

čt

15.4.2021

čt

9.9.2021

14:00-18:00

Třebovská

út

20.4.2021

út

14.9.2021

14:00-18:00

Pivovarská zelenina

st

21.4.2021

st

15.9.2021

14:00-18:00

Na Výsluní

čt

22.4.2021

čt

16.9.2021

14:00-18:00

Černovír

út

27.4.2021

út

21.9.2021

14:30-16:30

Na Tiché Orlici

út

27.4.2021

út

21.9.2021

17:15-18:15

Staré Oldřichovice

út

27.4.2021

út

21.9.2021

19:00-20:00

Park Čs. legií

st

28.4.2021

st

22.9.2021

14:00-18:00

Korábova

čt

29.4.2021

čt

23.9.2021

14:00-18:00

Nová

út

4.5.2021

st

29.9.2021

14:00-18:00

Dukla

st

5.5.2021

čt

30.9.2021

14:00-18:00

Popelnice:
každý týden: 1.1.-28.2. 2021 a 2.11.-31.12.2021
Směsný komunální odpad (SKO) dle lokalit

jen sudý týden: 8-10.3.; 22-24.3.; 5-7.4.; 19-21.4.; 3-5.5.; 17-19.5.; 31.5-2.6.; 14-16.6.; 28-30.6.; 12-14.7.; 26-28.7.; 9-11.8.; 23-25.8.;
6-8.9.; 20-22.9.; 4-6.10.; 18-20.10.
Kontejnery vyvážíme 1x týdně

BIOODPAD (dle lokalit)

Ukliďme Česko – poděkování
V letošním roce jsme se i přes nepříznivou
pandemickou situaci rozhodli pomoci nadšencům, kteří se chtějí individuálně zapojit,
a uklidit své okolí na principu akce Ukliďme
Česko. Zájemci si vyzvedli pytle na městském
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Lichý týden (v zimě navíc k SKO): 4-6.1.; 18-20.1.; 1-3.2.; 15-17.2.; 1-3.3.; 15-17.3; 29-31.3.; 12-14.4.; 26-28.4.; 10-12.5.; 24-26.5.;
7-9.6.; 21-23.6.; 5-7.7.; 19-21.7.; 2-4.8.; 16-18.8.; 30.9-1.9.; 13-15.9.; 27-29.9.; 11-13.10.; 25-27.10.; 8-10.11.; 22-24.11.; 6-8.12.; 20-22.12.

úřadě, nebo v informačním centru TEPVOS
a uklidili okolí cyklostezky, hřbitova, Cakle
a břehů řeky plných naplavených odpadků po
zimních povodních. Nasbírané pytle společnost TEPVOS svezla do sběrného dvora.
Všem moc děkujeme!

Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí
Jiří Preclík
místostarosta města Ústí nad Orlicí
a gestor životního prostředí

www.ustinadorlici.cz

Zápisy dětí do mateřských škol

Mateřská škola Klubíčko

Zápis dětí do ústeckých MŠ pro školní rok
2021/2022 se uskuteční v jeden den, a to
v úterý 4. května 2021.

Pátrací hra po ztracených klubíčkách

MŠ Na Výsluní:
10.00 – 16.00 hod.
MŠ Klubíčko (EP), MŠ Pastelka:
12.00 – 16.00 hod.
MŠ Lentilka, MŠ Černovír, MŠ Kerhartice:
14.00 – 16.00 hod.
MŠ Pod Lesem (EP), MŠ Jasánek:
14.30 – 17.00 hod.
Z důvodu protiepidemických opatření si každá
mateřská škola organizaci zápisu přizpůsobí
dle svých podmínek a požadavků a to za splnění všech zákonných povinností.

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte v mateřské
škole, dodají ve stanovený termín a dle školou
stanovených pokynů požadované dokumenty
(vyplněnou a podepsanou Žádost s potvrzením o očkování a kopii rodného listu dítěte).
Z důvodu uzákoněné povinné předškolní
docházky (viz novela školského zákona č. 178 /
2016 Sb. § 34), musí rodiče zapsat ke vzdělání
v MŠ to dítě, které dosáhne do 31. 8. 2021
pěti let a které ještě nenavštěvuje žádnou
mateřskou školu.

Tyto podmínky a požadavky budou jednotlivými školami uvedeny na jejich webových
stránkách.

Formulář Žádosti (Přihlášky) si vytiskněte od
1. 4. 2021 z webových stránek příslušné školy
či po předchozí telefonické domluvě vyzvedněte v dané mateřské škole. Od tohoto data
je také v některých MŠ umožněn elektronický
předzápis (EP), viz výše. Pro další informace
či v případě karantény, telefonicky nebo elektronicky kontaktujte ředitelku školy.

Mateřská škola Lentilka

Mateřská škola Na Výsluní

Den otevřených dveří je kvůli vládním nařízením zrušen. Všechny potřebné informaceo naší MŠ a zápisu se dozvíte z nových
webových stránek www.mslentilka.cz, příp.
volejte na tel. č.: 736 503 328.

„Haló, pane karnevale, račte dále…“

Od nového školního roku 2021/2022 dochází
ke změně uspořádání tříd. Plánujeme otevřít
třídu pro nejmladší děti s tím, že ostatní třídy
budou heterogenní (věkově smíšené).
Celý rok se ve školce něco děje – Na podzim
půjdeme na pochod s rodiči na „Andrlák“
něco si vyrobíme ve třídách na akcích „Mami,
tati – pojď si hrát! V zimě nás navštíví Mikuláš
s čertíkem, zazpíváme si u „Vánočního stromečku“ a zasoutěžíme si na „Maškarním karnevale“v Kulturním domě.
Na jaře připravíme besídky ke svátku maminek, proběhne tradiční školav přírodě pro
předškoláky a pojedeme na polodenní výlet.
V červnu se děti připravují na sportovní hry
a fotbalový turnaj ve školce a nakonec se rozloučíme s dětmi, které odchází do ZŠ. Jinak
máme každý měsíc ve školce divadlo, chodíme s dětmi na koncerty, na plavecký výcvik
a mnoho jiných akcí.
Těšíme se na Vás
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…sem k nám – mezi děti Na Výsluní.
Moc se na Vás těšily a ve čtvrtek 11. 2. 2021
se konečně dočkaly.
Čekalo nás všechny veselé karnevalové dopoledne plné písniček, tance a soutěží. Ve vyzdobených třídách se promenádovaly princezny, Elzy z Ledového království, čarodějky,
lehkým krokem se nadnášely víly, ze zvířecí
říše nás navštívili pejsci, tygři, berušky, žirafy
a dokonce jsme viděli gekona. Na vše ostřížím
zrakem dohlíželi policisté, rytíři, kovbojové,
indiáni i spidermani.

Přichystali jsme pro vás pátrací hru na čerstvém vzduchu. Vaším úkolem je společně
s dětmi projít pět stanovišť vyznačených na
mapě – informace o trase a materiál k tisku
najdete na www.msuo-klubicko.cz. Na každém z nich se skrývá značka barevného
klubíčka s QR kódem. Pro jejich načtení za
pomocí mobilní aplikace čtečky QR kódů, se
vám zobrazí hádanka do tajenky. Vyplněním
celé tajenky děti zjistí, že musí složit básničku
a společně s vámi ji zapsat do dokumentu. Na
každém stanovišti děti vyfoťte a také vložte
fotografie na vyznačené místo. Splněné úkoly
vytiskněte a vhoďte do naší poštovní schránky,
která se nachází na brance u vchodu A.
Je zcela na vás, jestli obejdete všechna stanoviště během jedné procházky nebo budete
klubíčka hledat „na etapy“.
Hra bude aktivní minimálně po dobu uzavření školky. V případě zájmu předběžně do
Velikonoc. Všechny děti, které se této aktivity
zúčastní, budou odměněny.
Není na co čekat. Kocourovi je ve školce bez
klubíček smutno, tak pojďme na to.

Den otevřených dveří
– online na webových stránkách.
Zveme vás touto netradiční cestou na online
Den otevřených dveří. Prohlédněte si vnitřní
i venkovní prostory naší mateřské školy a zároveň se můžete podívat i na naše společné
zážitky. Těšíme se na vás.
Informace k elektronickému předzápisu do
naší MŠ najdete také na webových stránkách.

Inzerce

Nebylo lehké v nádherných kostýmech soutěžit, přesto se všichni s chutí pustili do boje
a v různých disciplínách si vysoutěžili drobnou
sladkou odměnu. Velké překvapení však čekalo
v tělocvičně mateřské školy.
Avizovaná maňásková pohádka „Jak pejsek
s kočičkou dělali dort“ byla totiž zahrána živě
učitelkami v kostýmech přímo před zraky
diváků. Překvapeny tak byly nejen děti, ale
také ostatní paní učitelky a všichni se ohromně
bavili. Děkujeme za krásné zážitky a příště
ahoj!
Váš Výsluňáček

www.ustinadorlici.cz
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Zápisy dětí do 1. tříd ústeckých základních škol

Základní škola Bratří Čapků

Od 1. 4. 2021 bude spuštěna webová aplikace pro přihlášení k zápisu do 1. tříd ZŠ
v Ústí nad Orlicí pro školní rok 2021/2022:
https://zapisdoprvnitridy.cz/zadost

Sponzorský dar

Podrobné informace najdete na webových
stránkách jednotlivých škol.

Základní škola Ústí nad Orlicí,
Komenského 11
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Komenského se
uskuteční v úterý 27. dubna 2021 od 14.00
do 17.00 hod. a ve středu 28. dubna 2021 od
14.00 do 17.00 hod.
Zápis se bude konat v budově ředitelství školy,
ulice Komenského 11 a proběhne bez přítomnosti vašeho dítěte.

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků,
kteří budou žádat o odklad nástupu svého
dítěte do první třídy, že je nutné přinést
s sebou k zápisu již potvrzení od dětského
lékaře nebo klinického psychologa.
Doporučení poradenského zařízení PPP nebo
SPC. Pokud zákonný zástupce v termínu
zápisu tyto doklady nedoloží, nebude možné
odklad vyřídit na místě.

Firmy Bühler CZ s.r.o. Žamberk - výrobce čističek SENSEa AGROSTAV Ústí nad Orlicí a.s.
podpořily Základní školu Bratří Čapkův Ústí
nad Orlicí darem dvou kusů vysoce účinných
a na světovém trhu nejkvalitnějších protikoronavirových čističek vzduchu. Jejich výhodou je
jejich využití i za běžného provozu školy, tj. za
přítomnosti žáků a zaměstnanců. Tyto vysoce
výkonné čističky zachytávají částice již o velikosti 20 nm, přičemž koronaviry jsou velké cca
80 nm. Tím je tedy možné zajistit pro všechny
přítomné osoby zdravé a bezvirové prostředí.
Jsme velmi rádi, že díky tomuto vysoce hodnotnému daru můžeme v této nelehké době
vytvořit bezpečné a zdravé prostředí pro rozvoj a vzdělávání v naší škole. Děkujeme oběma
regionálním firmám za významnou podporua těšíme se na další spolupráci.
Martin Falta

Základní škola Ústí nad Orlicí,
Třebovská 147
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Třebovská se uskuteční v úterý 27. dubna 2021 od 14.00 do
18.00 hod.

Zápis dětí do ZŠ speciální

Knížka s sebou

Zápis dětí do 1. třídy základní školy, základní
školy speciální a přípravného stupně základní
školy speciální se koná v pondělí dne
26. dubna 2021 od 12.00 do 15.00 hod.
ve Speciální základní škole, mateřské škole
a praktické škole Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206.

Knížkám ve školní knihovně se velmi stýská po
malých i velkých čtenářích, proto jsme se rozhodli nabídnout novou službu. Po předchozí
e-mailové objednávce konkrétního titulu si
je možné v provozní době knihovny u vchodu
do školy výpůjčku vyzvednout a potěšit se tak
v této nelehké době alespoň dobrým čtením.
Kateřina Kapounová

Základní škola Ústí nad Orlicí,
Bratří Čapků 1332
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Bratří Čapků se
uskuteční od středy 28. dubna do pátku
30. dubna 2021 od 13.00 do 15.30 hod.

Doklady nutné k zápisu dítěte
• registrace dítěte na stránkách školy ve
webové aplikaci (případně registrace přímo
na místě)
• občanský průkaz zákonného zástupce
• rodný list zapisovaného dítěte
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Informace k případným odkladům

Základní škola Ústí nad Orlicí,
Školní 75
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní
se uskuteční ve čtvrtek dne 22. dubna 2021
v době od 13.00 do 17.00 hod.

Základní škola Kerhartice
Distanční výuka očima našich žáků
„Tato situace mě naučila být víc samostatný
a hlídat si své povinnosti. Ale co se mi nelíbí
je to, že nemůžu chodit do školy za kamarády,
nemůžu s nimi hrát o přestávkách fotbal a stýská se mi po učitelích. Nejvíc mi chybí informatika, protože mě baví. Na téhle situaci se
mi líbí, že můžu vstávat pozdě a nemusím jíst
školní obědy, mamka s babičkou totiž vaří
skvěle.“
-šš„Když začala distanční výuka, myslela jsem
si, že se brzy vrátíme do školy. Ale už jsme
doma skoro 3 měsíce a mě se stýská po mé
lavici, spolužácích a učitelích. Výhodou je, že
jsem se naučila lépe pracovat s počítačem.
Doma se učit je nuda. Nejvíc času asi trávím
s babičkou. Doufám, že už ten Koronavirus
někdy úplně skončí.“
-vt-
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Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte
a doporučení školského poradenského zařízení.

„Distanční výuka mně už štve. Občas blbne
internet nebo wifi, pak mě to vyhodí z hodiny
a skoro nic nevím. Nejradši bych už šla do
školy. Úkoly stíhám, ale občas je dělám na
poslední chvíli. Lepší je jít ráno do školy,
potkat kamarády a užívat si den, jak má být.
Ani rodiče to už nebaví, jak jsme pořád doma.
I já jsem radši ve škole. Ale zase se naučíme
dělat úkoly i přes PC a přes mobil. Distanční
výuka je v něčem dobrá, ale v něčem blbá. Už
za chvíli budu patřit do blázince.“
-vn-

Přijďte mezi nás!
Zápis do přípravné třídy na ZŠ v Kerharticích
pro školní rok 2021/22 se uskuteční v pondělí
10. května 2021 od 13.00 do 16.00 hod.
Výukav přípravné třídě pomáhá dětem ve
věku pěti a šesti let (předškolákům), které
mají určité obtíže v sociální adaptaci, v mluveném či kresleném projevu nebo soustředěnosti. Vzdělávání probíhá denně pod
vedením kvalifikovaného pedagoga a děti se
cíleně připravují na úspěšný vstup do první

třídy. Zařazeny mohou být děti z celého
města Ústí nad Orlicía okolí a zapsání
nepodmiňuje pozdější nástup k plnění
povinné školní docházky v Kerharticích.
Více informací na www.zskerhartice.cz nebo
na tel. čísle 736 503 567.

Základní škola Komenského
Let za poznáním
I letos chystáme pro prvňáčky objevnou
vzdušnou plavbu za poznáním. Získat odbornost Objevitel bude určitě hračka! Nepůjde
jenom o psaní, čtení a počítání. Každý den
bude přinášet nové dovednosti v blízkosti
kamarádů, děti se naučí také soustředění,
trpělivosti, spolupráci, respektu a toleranci.
A pozor! Vzlétáme už 1. září 2021.
Bližší informace na www.uokome.czv sekci
Rodiče.
Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy

www.ustinadorlici.cz
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Základní umělecká škola Jaroslava
Kociana v distančním režimu
Naše škola, stejně jako celé české školství, ještě
stále vězí v éře distanční výuky. Na obzoru se
zatím neobjevil ani teoreticky stanovený termín návratu k normálu. Napříč Českou republikou hledají mnozí zainteresovaní, tedy rodiče
a žáci, odpověď na otázku o smyslu této výuky,
když všichni cítí, že k ideálu prezenční výuky
se distanční jen blíží.
Odpověď mi vychází stále jednoznačná –
smysl má, a to veliký! Celá společnost totiž
po roce boje s covidem zjišťuje, že takto dál již
nelze a že se musíme naučit pracovat, ale také
učit a vzdělávat bezpečně a jinými způsoby,
než jsme dosud byli zvyklí. Schopnost vystoupit z osobní i kolektivní komfortní zóny, schopnost adaptovat se na zcela nové podmínky,
schopnost čelit nesnázím, být kreativní a jít za
ideou a cílem, ale hlavně být schopen pracovat
nejenom pro sebe, ale i pro své okolí, pro společnost jako takovou, tedy spolupracovat, to
jsou vlastnosti, které budou bytostně důležité.
Na nich bude záviset, zda nebudeme nadále
čekat, že se o vše postará stát, až dosáhneme
úplného vyčerpání našich společných státních
zdrojů a dluh naroste do výšin, za které nás
naši vnuci proklejí.
Proč o tom píši z pozice vzdělávání v ZUŠ?
Protože jsem bytostně přesvědčený o faktu,
že toto vzdělávání má i v dnešní době vysokou hodnotu a není tedy vůbec namístě v něm
polevovat nebo dokonce rezignovat. Na nás
všech se již podepisuje únava a deziluze a děti
a mládež upadají do apatie, ale právě proto je
třeba zvedat hlavu a vzájemně se podporovat,
zůstat spolu. Jsem velmi pyšný, že jsme dokázali k novému roku přejít na online výuku v plné
šíři napříč obory a odděleními. Vyžádalo si to
patřičné investice do zařízení a technologií,
ale jsem nesmírně rád, že jsme si spoustu věcí
zařídili sami z vlastní iniciativy. A tak vznikla
další online studia, ve kterých probíhá intenzivní, ale přitom velmi přátelská tvůrčí komunikace – vedle nástrojové výuky je to dramatické studio Jiřího Zajíčka, tři studia taneční
Zlatuše Bartošové, Hany Hýbalové a Pavlíny
Lipenské ( jedno vzniklo i z koncertního sálu)
a výtvarné studio Veroniky Pekárkové. Poutavá a zajímavá je i výuka hudební nauky
Pavlíny Balcarové, předmětu, který obsahuje
prvky matematiky, dějepisu, literatury a samozřejmě hudby. Vznikají zajímavé výstupy z této
výuky, o které se snažíme s veřejností podělit.
Neustále plánujeme a vymýšlíme nové. Den
učitelů jsme chtěli oslavit koncertem, ale
musíme s natáčením ještě počkat. Pracujeme
na video formě představení naší školy a mož-
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ností studia pro naše budoucí žáky. Chtěl
bych tedy zdůraznit, že není žádný důvod,
proč odkládat přihlášení ke studiu. Umíme se
o naše nové žáky dobře postarat.
Múzy zpívaly i v těch nejtěžších dobách. Nechť
jejich struny zní i dnes!
PaedDr. Jiří Tomášek,
ředitel

ZUŠ nabízí výuku široké škály
uměleckých oborů
ZUŠ Jaroslava Kociana poskytuje základní
umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém) a připravuje
pro studium na středních a vysokých školách
uměleckého zaměření a na konzervatoři.
Nejpočetnějším oborem je obor hudební. Žáci
se vyučují hře na vybraný hudební nástroj,
sólovému nebo sborovému zpěvu a hudební
nauce. Studium nástroje je individuální nebo
skupinové, hudební nauka kolektivní. Přehled
vyučovaných hudebních nástrojů a podrobné
informace najdete na webových stránkách
školy www.zusuo.cz. Nejmladší děti nastupují do přípravného studia, na které navazuje sedmileté studium základní. V přípravné
hudební výchově jsou žáci hravou formou
uváděni do hudebního světa a seznamují se
s hudebními nástroji, notami, učí se pracovat
se svým hlasem a tělem. Nedílnou součástí
vzdělávání v hudebním oboru je Hudební
nauka, která je povinným předmětem pro
1. – 5. ročník. Dovednosti a znalosti žáci uplatňují při hodinách komorní, souborové a orchestrální hry. Největšími orchestry, do kterých se
mladí hudebníci mohou zapojit, je symfonický
orchestr Decapoda a swingový orchestr Black
Band, zpěváci najdou uplatnění v pěveckém
sboru Čtyřlístek a v jeho přípravných odděleních.
Cílem výtvarného oboru je celkový rozvoj osobnosti žáka a pěstování kladného vztahu k výtvarnému umění prostřednictvím všestranné přípravy a získáváním praktických dovedností.
Na přípravné studium pro žáky od 6 let navazuje sedmileté studium I. stupně. Vzdělávání
starších žáků se uskutečňuje v navazujícím
čtyřletém studiu II. stupně. Výuka probíhá
jednou týdně ve 2 – 3 hodinových blocích ve
třech základních předmětech:
Plošná tvorba (kresba, malba, grafika, navrhování), Plastická a prostorová tvorba (modelování z keramických materiálů, kašírování,
instalace, happeningy, land art), Objektová
a akční tvorba (instalace, fotografování a animace, tvorba z odpadových materiálů).
Literárně-dramatický obor se zaměřuje na
osobnostní vývoj dítěte, především na rozvíjení jeho tvořivosti, komunikativních a kooperačních schopností prostřednictvím hry
a zážitku. Vzděláváním v tomto oboru získávají

žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti
nejen divadelních, ale také sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na
vysoké míře empatie, na schopnosti aktivně
komunikovat, veřejně vystupovat a kreativně
tvořit. Součástí výuky jsou veřejná vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost. Nejde
však o „secvičování“ učitelem daných tvarů,
ale o společný tvůrčí proces, v němž se děti
učí zásadám divadelní a herecké tvorby. Výuka
probíhá 1x týdně 2-3 vyučovací hodiny, žáci
tvoří maximálně v 10 členných skupinách.
Vyučované předměty: Dramatika a slovesnost, Umělecký přednes, Dramatická tvorba
Do tanečního oboru se mohou hlásit děti od
5 let (chlapci i dívky). Součástí výuky tanečního oboru jsou veřejná vystoupení v divadle,
v exteriérech města, absolventská představení, účast na přehlídkách, zájezdy a semináře.
V přípravném studiu si děti kultivují svůj přirozený projev formou pohybových her a hravých
cvičení (1xtýdně).
Ve vyšších ročnících výuka probíhá 2x týdně
s předměty:
Taneční průprava rozvíjí správné držení těla,
pohyblivost, pružnost, obratnost, rozvíjí prostorové a hudební cítění.
Taneční praxe prohlubuje taneční projev
a podněcuje tvořivé schopnosti dětí. Slouží
k přípravě tanečních skladeb pro interní
a veřejná vystoupení a soutěže.
Současný tanec specifickými prostředky
a technikami rozvíjí taneční projev, prohlubuje
hudební a prostorové cítění, učí se orientovat
ve svém vlastním těle.
Lidový tanec učí zvládnout základní kroky
českých a moravských tanců, kombinuje
a propojuje zpěv a pohyb. Vede k citlivému
a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně a hudby.
Klasická taneční technika specifickými prostředky rozvíjí taneční techniku žáků. Zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, pohybovou koordinaci a rovnováhu. Učí vytrvalosti
a vůli.
Po celou dobu studia v tanečním oboru je
dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti,
tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.
Distanční výuka ve všech oborech je zabezpečena našimi pedagogy s využitím moderní
techniky a je uskutečňována:
• formou on-line hodin
• korespondenčně
• kombinovanou formou
Podrobné informace najdete na webových
stránkách školy www.zusuo.cz

www.ustinadorlici.cz
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ZUŠ Jaroslava Kociana

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí n.O.

Český červený kříž

Vážení členové,
snažíme se být optimisté, ale nejsme si jisti,
že v dubnu bude již situace umožňující naši
plnohodnotnou klubovou činnost.
Níže uvedené akce se uskuteční pouze v případě, že to situace a rozhodnutí vlády dovolí.
Pokud bude Klubcentrem v březnu vyhlášeno Senior kino, protože to situace dovolí, je
možno ho s platnou průkazkou člena na rok
2020 navštívit. Hlásit se můžete mimořádně
přímo v divadle od 14.00 do 14.15 hodin. Cena
pro člena po předložení průkazky 40,– Kč.
Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky
do přízemí. Akci zajišťuje p. Štěchová.
Pokud bude Klubcentrem organizována cestopisná přednáška, je možno se jí účastnit
stejně jako Senior kina. Hlásit se můžete
mimořádně přímo v divadle od 18.30 do 18.45
hodin. Cena pro člena po předložení průkazky
z roku 2020 bude o 20,– Kč levnější než stanovené vstupné. Peníze si doneste přesně. Pouze
vstupenky do přízemí. Akci zajišťuje p. Štěch.

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK

Na květen bychom chtěli připravit:
• 1 celodenní zájezd
• 1 půldenní zájezd
• Senior Kino
• cestopis
• výběr udržovacího příspěvku
• přípravu členské schůze na červen
Jako výbor pevně věříme, že bezpečno bude
až po přeočkování většiny obyvatel, a proto
Vám očkování doporučujeme.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová 731 601 548,
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 734 188 855,
p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132,
Ing. Bednářová 605 834 042.

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin - přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK, každá 5. káva ZDARMA. (V případě uvolnění mimořádných opatření).
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Je volně přístupná veřejnosti a je určena všem,
kteří hledají domov pro staré i nové knihy,
rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy.
Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez
upomínek a v jakoukoliv denní dobu. Nejen,
že si knížky můžete zapůjčit, ale i vložit do prosklené skříňky. Pokud knížku nevrátíte, je to
vaše věc. Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budovy
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí.

Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum
pro seniory a nejen pro ně, akce jsou určeny
široké veřejnosti. Bližší informace o akcích
Centra pro život na www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život je vyhrazena. Pro informace o konání akce volejte na
telefonní číslo 775 765 659.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově
OS ČČK, Kopeckého 840.

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, můžete
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte
pohlednice, známky.
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Každý
měsíc připravujeme výstavku různých fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem
výstavky nabízen zdarma – především seniorům. Bližší informace na tel. 776 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!

Jaro je tu
1.–30. 4. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrázků pana Dubišara je otevřena
v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK,
nebo při akcích centra, vstup zdarma.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru Nová louže.
Provozní doba: pondělí – pátek od 13.00 do
17.00 hodin.

Odpolední vycházka
22. 4. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí
s paní Zdenou Urbanovou. Sraz před budovou OS ČČK.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme vám krátkodobé ubytování
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší informace a objednání ubytování
na tel.: 775 765 659.

CENTRUM PRO ŽIVOT

Čarodějnické posezení – Let čarodějnic
27. 4. | 16.00 hodin
Přijďte na čarodějnické posezení – občerstvení, opékání, zábava (masky vítány). Akce se
koná na zahradě OS ČČK, v případě nepříznivého počasí v budově OS ČČK.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Bližší informace a objednání o úklidové služby
na tel.: 773 001 088.

Ilustrační foto. Lukáš Prokeš

Šikovné ručičky – Hedvábné šátky, šály
28. 4. | 14.30 hodin
Přijďte si do jídelny Centra sociální péče města
Ústí nad Orlicí (Na Plání 1343, Penzion) společně vyrobit hedvábný šátek nebo šálu. Akce
se koná ve spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ
a praktickou školou v Ústí nad Orlicí. Vstup
zdarma (úhrada spotřebovaného materiálu).
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Výběr udržovacího poplatku pro rok 2021
se uskuteční nejdříve v květnu. Podrobnosti
v květnových ÚL.

Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici.
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Prodloužená pracovní doba v pondělí a ve
středu do 18.00 hodin (v období letního času).
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior
dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 840, Informačním centru Města Ústí nad Orlicí (budova
radnice) a v Nákupním centru Nová louže –
provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje
a Nadace Charty 77.

www.ustinadorlici.cz

Péče o duševní zdraví

Jak se máme v Domově

Centrum sociální péče

PDZ působí na Orlickoústecku již
jedenáctým rokem

V poslední době u nás v Domově nebylo příliš veselo. V průběhu měsíce listopadu jsme
se potýkali s velkým výskytem onemocnění
Covid 19. A to jak mezi obyvateli, tak u zaměstnanců. Zvládnout potřebnou péči bylo chvílemi
velice náročné, ale díky pochopení našich obyvatel a vytrvalosti a píli našich zaměstnanců
se nám situaci podařilo zvládnout.
Rádi bychom proto vyjádřili velké poděkování
především našim zaměstnancům, kteří prokázali, že i na pokraji vyčerpání prostě umí táhnout za jeden provaz. Děkujeme také našim
obyvatelům za trpělivost a jejich rodinným příslušníkům za pochopení a ochotu dodržovat
potřebná nařízení. Naše společné úsilí se nám
vyplatilo a od poloviny prosince jsme mohli
pomyslné brány Domova otevřít návštěvám
a umožnit tolik chybějící společná setkávání.
I když jsou pro návštěvy stanovena přísná pravidla, za kterých je možné setkání umožnit,
jsou většinou návštěvníky akceptována, za což
ještě jednou moc děkujeme.

Jak vypadá začátek roku 2021
v týdenním stacionáři?

Péče o duševní zdraví (PDZ) je nezisková organizace, která nabízí sociální a zdravotní služby
lidem se zkušeností s duševním onemocněním prostřednictvím regionálních terénních
týmů. Rok 2020 byl pro PDZ ve znamení výročí
25 let od vzniku organizace a 10 let působení
v okrese Ústí nad Orlicí.
Na počátku minulé dekády v okrese Ústí nad
Orlicí poskytoval služby tříčlenný tým, jehož
sociální pracovnice byly při práci v terénu
odkázány pouze na hromadnou dopravu. Dnes
je středisko tvořeno 9 pracovníky a má k dispozici 3 automobily.
Nedílnou součástí týmu se stal od roku 2017
peer konzultant - člověk, který prožil a zotavil
se z duševní nemoci a nyní předává své zkušenosti dalším lidem.
Hlavní snahou pracovníků organizace je podpora lidí, kterým vážné duševní onemocnění
komplikuje život a zvládání běžných životních
situací. Radí jim, jak zvládat projevy nemoci
a předcházet hospitalizacím. Osamělým klientům pomáhají najít společenské kontakty
a přátele. Klienti mohou využít možnosti
účastnit se skupinových aktivit.
V rámci sociálního poradenství PDZ nabízí
podporu v oblasti finančního hospodaření,
bydlení či uplatnění na trhu práce. Nabízí
doprovod na úřady při vyřizování administrativních záležitostí nebo k lékaři.
Služby PDZ jsou dobrovolné, bezplatné, partnerské a terénní. Pracovníci jezdí za klienty
a přizpůsobují se jejich potřebám a přáním.
Spolupracují s jejich příbuznými a blízkými,
s úřady, zdravotními zařízeními a jinými sociálními službami.
Za svou existenci se ústecké středisko podílelo na zotavení a zlepšení kvality života více
než 400 lidí. Středisko PDZ je možné navštívit
bez objednání v pondělí do 10 do 15 hodin
na adrese Komenského 156, Ústí nad Orlicí.
Sjednat schůzku lze i telefonicky s vedoucím
Dušanem Lackem na čísle 778 767 765 či
e-mailu pdz-uo@pdz.cz.

Poděkování patří také všem dobrovolníkům!
Podařilo se nám však zvládnout i jiné věci.
Finančně nás podpořila Česká spořitelna,
byli jsme vybráni v programu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme, úspěšně jsme se již
podruhé zúčastnili sbírky společnosti Konzum
pod názvem Společně za úsměv. Díky těmto
úspěchům si můžeme dovolit zakoupit nový
koupací polohovací vozík a invalidní polohovací vozík. Jde o kompenzační pomůcky, které
nám výrazně pomohou zvyšovat kvalitu péče
o obyvatele se závažným zdravotním onemocněním či s jeho následky.
Nezapomeňte, že sledovat nás můžete na
facebooku i na webových stránkách, pravidelně zde zveřejňujeme nejen aktuální informace, ale také fotografie z běžného života
v Domově. Mějte klidné jaro.
Vedení Domova
tel.: 603 56 67 67, www.dduo.cz

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., Ústí n.O.

Sídlo organizace PDZ.

Příjemné prožití svátků velikonočních, hodně
sluníčka a hlavně dobré zdraví pro příští jarní
dny přejí členové výboru ZO SPCCH v Ústí nad
Orlicí.
Utlumení naší činnosti v oblasti kultury nadále
trvá. Sledujte naši vývěsní skříňku v ulici TGM,
případně se informujte na č. 737 378 815
nebo 731 052 128.
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Nadále pečujeme o osoby s mentálním (kombinovaným) postižením, pokud nedochází
k nařízeným karanténám, nebo uzavření stacionáře z důvodu výskytu onemocnění covid-19.
Za současných podmínek a vládních nařízení
se nemůžeme účastnit společenských či sportovních akcí, jak jsme byli dříve zvyklí. Naučili
jsme se plně využívat možností, které nám
nová budova stacionáře nabízí.
Ve cvičné kuchyňce jsme pekli štrůdl a perníková valentýnská srdíčka. V tělocvičně se
protahujeme a trochu posilujeme. Příjemné
chvilky odpočinku si užíváme ve snoezelenu
(relaxační místnosti). V prostorných denních místnostech se věnujeme různým činnostem (v rámci tzv. formativně terapeutických postupů). I když současná situace není
lehká, snažíme se si ji zpříjemnit procházkami
v okolí stacionáře. Nyní se již těšíme na mobilní
zahrádku, kterou jsme mohli objednat díky
projektu Konzumu „Společně za úsměv“ a na
její osázení bylinkami.
Kolektiv pracovníků

Stomatologická pohotovost
2. 4. | MDDr. Monika Vaničková,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
3. – 4. 4. | MUDr. Michaela Vávrová,
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
5. 4. | MUDr. Iva Voltnerová,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171
10. – 11. 4. | MDDr. Kateřina Zářecká,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
17. – 18. 4. | MDDr. Jana Zelená,
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
24. – 25. 4. | MUDr. Ladislav Židek,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324

www.poznejustinadorlici.cz

www.ustinadorlici.cz

[9]

Sociální / zdravotní

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko

Mateřské centrum Medvídek

Dle epidemiologické situace, změny vyhrazeny, prosím sledujte nás na facebooku
a webových stránkách.

Cvičení s Bóďou

Herna, prográmek pro děti - Tvoření (i) pro prcky
po 8.30 – 12.30
Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
st 8.30 – 12.30
Herna, prográmek pro děti - Zpívánky a říkánky
pá 8.30 – 12.30

Herna k pronájmu
• pro jednu rodinu
• po předchozí domluvě
• příspěvek na topení 100 Kč/ hodinu

Provozní doba RC
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(v případě příznivé situace, začátky programů
cca 10.00 – 10.30 hod., pobytné 30 Kč (1 dítě),
40 Kč (více dětí), měsíční permanentky:
150 Kč (1 dítě), 200 Kč (více dětí).
Případně dle situace další akce, sledujte nás
na fb a webových stránkách

Pozvánky na prázdniny 2021
Doufáme v příznivý vývoj epidemiologické situace. V případě nekonání akce z důvodu vládních
nařízení však zaručujeme vrácení plateb.

čt 1.,8.,15.,22. a 29. 4. | 9.00 hod.
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 18
měs., vstupné 75,– za 40 min. Kapacita omezená, přihlášení a informace na mailu: cviceni.
medvidek@seznam.cz

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 7.,14.,21. a 28. 4. | 9.00 hod.
Pro děti od 9 do 18 měsíců
st 7.,14.,21. a 28. 4. | 10.00 hod.
Pro děti od 4 do 9 měsíců
Vstupné 60,– za 45 min. Kapacita omezená,
přihlášení a informace na mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz

Kavárnička
pá 9. 4. | 10.00 hod.

Fit lekce pro maminky
po 12.,19. a 26. 4. | 9.00-9.45 hod.
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím, na: cviceni.medvidek@seznam.cz. Cena 70,– za lekci

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 12.,19. a 26. 4. | 10.00 hod.

Jóga pro děti
Letní dětský tábor Narnie: Princ Kaspian
10. – 17. července I Chata Koniklec Jestřabí
v Krkonoších
Cena 3 500 Kč, určeno pro děti od 7 do 13 let.
Hry, soutěže, výlety a mnoho dalšího.
Prostorná chata s vyhřívaným bazénem.
Rodinný pobyt s Králíčkem Petrem
7. – 12. srpna I Chata Koniklec Jestřabí
v Krkonoších
1 500 Kč / dospělý, 1 100 Kč / dítě od 3 let,
800 Kč / dítě do 3 let.
Hry pro děti, besedy s rodinnými poradci,
výlety a mnoho dalšího.
Prostorná chata s vyhřívaným bazénem.

Informace o táborech a přihlášky na mailu
rcsrdicko@jbuo.cz nebo na tel.: 603 976 036
Kontakt
Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 604 313 249,
603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a Město Ústí nad Orlicí

po 12.,19. a 26. 4. | 16.05-16.50 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou
hračku. Vstupné 40,– za lekci. Hlaste se, prosím, předem na tel. č. 739 424 883.

Jóga pro dospělé
po 12.,19. a 26. 4. | 17.00 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
50,– za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.

Medvídkovský venkovní SWAP
čt 15. 4. | 9.00-17.00 hod.
Přineste oblečení, doplňky, bižuterii, menší
potřeby a předměty do domácnosti a odnést
si můžete cokoli, co potřebujete či se vám líbí,
zdarma. Podmínkou je přinést FAJN věci, co
mohou sloužit dál.

Své věci na výměnu můžete nosit od 9 hod.
do MC Medvídek. Měnit můžete celý den od
9 do 16.30 hod. Pro zbývající věci si můžete
přijít od 16.30 do 17 hod. Nevyzvednuté věci
poputují potřebným. Nemáte nic na výměnu?
Nezoufejte a přijďte i tak. U swapu není podmínkou výměna kus za kus. Odnesu si to, co
využiji. Pojďme si vzájemně pomoci. Přijďte
na nákup bez peněz, i když… přispěním dobrovolného příspěvku „swapovného“ oceníte
práci dobrovolníků MC Medvídek.

PROVOZNÍ DOBA
Fit lekce pro maminky
po I 9.00 – 9.45 hod.
Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná herna
po I 10.00 – 13.00 hod.
Jóga pro děti a dospělé
po I 16.05 – 18.00 hod.
Volná herna
út 9.00 – 12.00 hod.
Cvičení s Veronikou
st 9.00 – 12.00 hod.
Odpolední herna s Veronikou
st I 15.00 – 17.00 hod.
Cvičení s Bóďou
čt I 9.00 – 12.00 hod.
Volná herna I čt I 10.00
Volná herna, besedy
pá I 9.00 – 12.00 hod.
Volná herna I út – pá I 14.00 – 16.00 hod.
Každý pracovní den Vám po předchozí telefonické domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.
Kontakty
Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463,
medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu

Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí
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Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha
POBYTOVÉ LETNÍ TÁBORY
Putovní vodácký tábor
4. – 9. 7. I po řece Moravě
Pro děti od 7 – 17 let a pro rodiče s dětmi.
Pouze pro plavce!
Tábor je vhodný i pro vodácké začátečníky.
Program: spaní ve stanech nebo pod širákem,
dovádění nejen ve vodě, večery u ohně, snídaně v trávě a další idylické letní radovánky.
Cena samostatné dítě: 3 900 Kč (zahrnuje
kempy, stravování, dopravu, pojištění, půjčovné – lodě, pádla, barely, vesty).
Cena dítě, které jede s rodičem a dospělý:
1 490 Kč (zahrnuje dopravu, pojištění a půjčovné vodáckých potřeb).

Mýto, JumpPark Brno, bowling a koupaliště
Choceň.
Cena: 1 700 Kč (vstupné, jízdné, pojištění)
Způsob dopravy: na kole, vlakem.
Pestré prázdniny II.
9. – 13. 8.
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bowling,
DDH Mohelnice, cyklovýlet Brandýs n.O a koupání, Častolovice – mini zoo, zámek, v pátek
výlet pro celou rodinu – Dolní Morava.
Cena: 1 500 Kč (vstupné, jízdné, pojištění, oběd
v pondělí). Způsob dopravy: převážně vlakem
a autobusem, krátký cyklovýlet.

Adrenalinové prázdniny
16. – 20. 8.
Pro děti: 12 – 15 let. Sjezd na kárách Přívrat, Laser
Game Pardubice, bowling a koupaliště Choceň,
Paintball Choceň, motokáry Vysoké Mýto.
Cena: 1 700 Kč (vstupné, jízdné, pojištění).
Způsob dopravy: na kole, vlakem.

Inzerce
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Atletický tábor
2. – 6. 8. I Hynčice u Starého Města pod Sněžníkem
Pro děti od 6 – 17 let. Celotáborová hra: „Evoluce” (hmyz, ryby, plazi, ptáci, savci) hry a soutěže v přírodě.
Cena: 3 00 Kč (zahrnuje ubytování, stravování,
dopravu, pojištění).
Lezecké soustředění
15. – 21. 8. I Rabštejn
Pouze pro členy lezeckých kroužků DDM Duha.
Cena: 3 600 Kč (zahrnuje kemp, stravování,
dopravu, pojištění).
Tramtáryje
23. – 27. 8. I Horní Jelení
Pro děti od 7 – 14 let. Program: projížďka na
koních, stezka odvahy, táborák, diskotéka, střílení ze vzduchovek, hry v lese, koupání, výlety,
míčové hry, paintball, vyrábění a tvoření.
Cena: 2 700 Kč (cena zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, pojištění).

PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
Pestré prázdniny I.
12. – 16. 7.
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bowling,
PINGUin park, cyklovýlet Brandýs n.O a koupání, Fly Zone Hradec Králové, v pátek výlet
pro celou rodinu – ZOO Zlín.
Cena: 1 500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd v pondělí.
Způsob dopravy: převážně vlakem a autobusem, krátký cyklovýlet.
Zážitkové prázdniny
19. – 23. 7.
Pro děti: 10 – 12 let. Sjezd na kárách Přívrat,
Laser Game Pardubice, motokáry Vysoké
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Kultura

Restaurování sbírkových předmětů
Virtuální výstava
Výstava vám představí několik muzejních sbírkových předmětů, které v nedávné době prošly procesem restaurování. Kromě fotografií
„před“ a „po“ se dočtete zajímavé informace
o průběhu restaurování i o samotných předmětech. A připravujeme další, např. o secesním textilu, nebo o věžových transformačních
stanicích v Ústí nad Orlicí a okolí. Odkaz naleznete na webu a fb stránce muzea!

Stezku spustíme na přelomu dubna a května.
Sledujte náš web, nebo facebookovou stránku
a informace o uvedení stezky do provozu vám
neuteče.

Hra na zahradě Hernychovy vily
Během dubna na vás na devíti místech zahrady
Hernychovy vily čekají karty s otázkami, jejichž
odpovědi vám prozradí tajenku. Pokud se vám
podaří správně odhalit slovo, které křížovka
skrývá, můžete vyplněnou herní příručku, kterou získáte ve stojanu před hlavním vchodem
vily, odevzdat do schránky u vchodu a zasoutěžit si tak o věcné ceny. Losujeme jednoho
výherce každý týden.

Galerie pod radnicí
Sou(l)znění
Výstavu z konce minulého roku jsme se rozhodli prodloužit. Díky tomu můžete navštívit
galerii hned první den po uvolnění příslušných
opatření a užít si krásných ilustrací Zdeňky
Kudrnové a Míly Gloserové.
Múza múz: Žena
Virtuální výstava
Virtuální verze loňské výstavy obrazů v Galerii
pod radnicí. Připomeňte si výstavu na obrazovce vašeho počítače, nebo chytrého telefonu. Odkaz naleznete na webu muzea a na
fb stránce muzea i galerie!

Heranova violoncellová
soutěž

Městská knihovna
Akce plánované na duben 2021 se budou
konat pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Sledujte naše internetové
stránky www.knihovna-uo.cz a facebookové
stránky knihovny.
Lidé a oceán
7. 4. | 17.00 hodin
Vernisáž výstavy Rudolfa Krautschneidera
Plavba světovými oceány
7. 4. | 18.00 hodin
Přednáška Rudolfa Krautschneidera z cyklu
Akademie volného času
Jom ha šoa
8. 4. | 14.00 hodin
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
Kočka a její cesta dějinami
14. 4. | 18.00 hodin
Přednáška Marie Mackové z cyklu Akademie
volného času

4 / 2021

Ilustrační foto

Digitální naučná stezka centrem města
Muzeum připravuje sérii naučných stezek pro
vaše mobilní telefony. První dvě se zaměří na
střed města a na drobné sakrální objekty.
Zájemci se seznámí s řadou zajímavostí.

Vývěsky
Sledovat můžete i naše vývěsky u brány k Hernychově vile, v ulici 17. listopadu a v ulici T. G.
Masaryka. Nejpozději každých 10 dní měníme
příspěvky o architektonických památkách
v našem městě a jeho okolí.

Kam kráčí Bělorusko
21. 4. | 18.00 hodin
Přednáška známé české novinářky Petry Procházkové
Zlomky, řeči, dialogy II.
28. 4. | 18.00 hodin
Přednáška Pavla Holáska z cyklu Akademie
volného času
Mgr. Zdeňka Honzátková

V pořadí 26. ročník Heranovy violoncellové
soutěže se letos koná „na dálku“ v termínu
14. - 17. dubna.
Výkony 34 přihlášených účastníků z celého
světa bude podle videozáznamů hodnotit
odborná porota.
Další informace naleznete na webu soutěže
https://www.hvsuo.cz/.

Klubcentrum Ústí n.O.
Zavedená opatření v souvislosti s pandemií
koronaviru a současná epidemická situace
nám znemožňují pořádat jakákoliv divácky
navštěvovaná představení.
Veškeré aktuální informace najdete na webových stránkách Klubcentra:
www.klubcentrum.cz

Ilustrační foto

[12]

Městské muzeum
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Kalendář akcí a událostí

Více informací na www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec) můžete
využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
Čtvrtek 1. 4.
8.00-15.30 hod.

I

Jaro je tu /výstava / do 30. 4.

I Český červený kříž

I

www.cckuo.cz

I
I

Lidé a oceán /vernisáž výstavy
Plavba světovými oceány / AVČ

I Městská knihovna
I Městská knihovna

I
I

www.knihovna-uo.cz
www.knihovna-uo.cz

I

Jom ha šoa

I Městská knihovna

I

www.knihovna-uo.cz

I

Kavárnička

I MC Medvídek

I

www.medvidekuo.cz

I

Kočka a její cesta dějinami / AVČ

I Městská knihovna

I

www.knihovna-uo.cz

I

Kolem Pastvinské přehrady / cykloakce

I Klub českých turistů

I

I

Kam kráčí Bělorusko /přednáška

I Městská knihovna

I

www.knihovna-uo.cz

I

Odpolední vycházka

I Český červený kříž

I

www.cckuo.cz

I

Čarodějnické posezení

I Český červený kříž

I

www.cckuo.cz

I
I

Hedvábné šátky a šály / dílna
Zlomky, řeči, dialogy II. / AVČ

I Český červený kříž
I Městská knihovna

I
I

www.cckuo.cz
www.knihovna-uo.cz

Středa 7. 4.
17.00 hod.
18.00 hod.

Čtvrtek 8. 4.
14.00 hod.

Pátek 9. 4.
9.00 hod.

Středa 14. 4.
18.00 hod.

Neděle 18. 4.
8.00-9.00 hod.

Středa 21. 4.
18.00 hod.

14.00 hod.
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Čtvrtek 22. 4.

Úterý 27. 4.
16.00 hod.

Středa 28. 4.
14.30 hod.
18.00 hod.
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Sport

Příměstský atletický
tábor 2021

Rekreační služby TEPVOS, spol. s r.o.
Vážení sportovní nadšenci,
vzhledem ke vzniklé situaci a nařízení vlády
jsme byli nuceni všechny naše sportoviště uzavřít. V tuto chvíli nejsme schopni předpovědět,
zda v dubnu budeme moci mít bez omezení
otevřeno. Vše záleží na uvolňování nařízení
vlády. V případě otevření se prosím informujte o provozních dobách našich sportovišť
na webových stránkách www.bazenusti.cz.
Děkujeme za pochopení.

Expirace městských karet
Vzhledem k loňským omezením provozu středisek TEPVOS v závislosti na mimořádných
opatřeních vlády týkajících se situace s covid19 a nemožnosti využití služeb v plném rozsahu, nebyla v lednu 2021 vynulována konta
a vymazány ze systému Městské karty s expirací k 31. 12. 2020.
Platnost kont těchto Městských karet se prodlužuje do 31. 12. 2021.

Rekreační služby
TEPVOS, spol. s r.o.

Vedení městské společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.

Inzerce

O prázdninách 2021 se uskuteční 8. ročník
příměstského atletického tábora v Ústí nad
Orlicí. Formou hry se děti naučí základy atletiky a užijí si při tom mnoho zábavy. Mimo atletického programu je pro děti připraven i jiný
doprovodný program jako je např. návštěva
aquaparku a výlety do přírody. Atletický
tábor proběhne ve 4 termínech - 12.–16. 7.,
19. 7.–23. 7. , 2. 8.–6. 8. a 9. 8.–13. 8. 2021.
V termínu od 12. 7.–16. 7. se uskuteční pohybový kemp pro mladší děti a v termínu od
19. 7.–23. 7. se uskuteční fotbalový kemp.
Cena za dítě je 1 950 Kč. V ceně jsou zahrnuty
obědy, svačinky, pitný režim, všechny vstupy
a jízdenky, pojištění, diplomy, táborová trika
a sladké odměny. Přihlásit se je možné na
internetových stránkách www.primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel. čísle 777 269 240.
Budeme se na Vás těšit o letních prázdninách
2021!

Mgr. Ing. Žaneta Langrová
vedoucí tábora a tým instruktorů

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU
[14]

Kolem Pastvinské přehrady
pojedou po pětatřicáté

Staňte se součástí našeho týmu!
Aktuálně nabízíme perspektivní zaměstnání
ve třísměnném provozu na pozicích:

KONTROLOR KVALITY
DĚLNÍK VE VÝROBĚ
ELEKTROMECHANIK

(m/ž)
(m/ž)
(m/ž)

Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity.
Uvedené pozice jsou vhodné také pro absolventy.

Nástup možný ihned.
Pro více informací kontaktujte personální oddělení
tel. 465 519 015, 465 519 014, www.moldex.cz
4 / 2021

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá
v neděli 18. dubna 35. ročník cyklojízdy „Kolem
Pastvinské přehrady“.
Start je mezi osmou a devátou hodinou
z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. Trasy 50
a 100 km vedou společně na Hejnice a Žamberk.
Padesátka pokračuje na Klášterec, Pastviny, kde
obdrží účastníci v restauraci U mostu diplom
a přes Letohrad pokračují do Ústí nad Orlicí.
Cyklisté účastnící se stokilometrové trasy zamíří
přes Kunvald do Bartošovic na Zemskou bránu,
Čihák, České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Bredůvku, Jablonné nad Orlicí, Horní a Dolní Čermnou a pokračují přes Petrovice a Dolní Dobrouč
do Ústí nad Orlicí.
Cykloakce není závod, vítězí každý, kdo projede
kontrolami v Pastvinách a Dolní Čermné. Samozřejmostí při podobných akcích je dodržování
silniční vyhlášky, děti mladší 15let jedou v doprovodu dospělé osoby. Za 34 let projelo na tratích Kolem Pastvinské přehrady 8 620 cyklistů,
rekordní účast byla v roce 2002, kdy přijelo 572
cyklistů. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních
komunikacích! Pořadatelé děkují Městu Ústí nad
Orlicí za dlouholetou finanční podporu.
Na Vaší hojnou účast se těší pořadatelé z KČT
Ústí nad Orlicí.
Pozor!
Akce proběhne pouze v případě, dovolí-li to
vládní covidová opatření.
-MR-

www.ustinadorlici.cz

[15]

Kalendář akcí a událostí

4 / 2021

www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Průběh sčítání

[16]

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. března 2021.
Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se
on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou
povinnost od 17. dubna do 11. května 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou
za deset let. Jeho cílem je získání přesných
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu
plánování mnoha aspektů veřejného života.
Sčítání 2021 je primárně připravováno jako
online, vůbec poprvé v naší historii.
Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz.
Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno
splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního
místa sčítání.

Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem.
Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu).
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané
pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav.

k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického
úřadu.
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání
a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Tisková zpráva ČSÚ

Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba

Ústecké listy
Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní

Termíny uzávěrek
Ústeckých listů v roce 2021

sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo
číslo vydání / měsíc

uzávěrka

4 / duben

11.3.

5 / květen

11.4.

6 / červen

11.5.

7-8 / prázdniny

10.6.

9 / září

11.8.

Koupím byt 3+kk a větší, nebo rodinný dům či

10 / říjen

10.9.

stavební pozemek v Ústí nad Orlicí. Nejsem RK.

11 / listopad

11.10.

e-mail: nemovuo@seznam.cz, tel.: 775 204 478.

12 / prosinec

10.11.

1 / leden 22

10.12.

e-mail: Fiat1955@seznam.cz
Z pozůstalosti po letcích, vojácích, partyzánech, četnících koupím vyznamenání, odznaky,
průkazy, foto, písemnosti, uniformy.
Tel.: 608 420 808.
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