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Změna dopravního značení sídliště Štěpnice

Vážení spoluobčané, vzhledem k nouzo-
vému stavu a mimořádným opatřením 
v souvislosti s koronavirovou pandemií, 
nebylo možné uskutečnit pravidelné jarní 
setkání vedení města s veřejností. V rámci 
programu měl být na tomto setkání pre-
zentován v nadpisu uvedený záměr, na 
který jsme již upozorňovali v loňském 
roce. Veřejné projednání se proto pře-
souvá na nejbližší zasedání zastupitelstva 
města.

Změna dopravního značení sídliště Štěp-
nice, tedy konkrétně vytvoření nových 
jednosměrných komunikací, má za cíl 
zvýšit bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Navrhovaná úprava se dotkne 
zásadní změnou ulic Družstevní, Chodská, 
Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice 
Stavebníků. Navržená změna nemá dopad 
na ztrátu parkovacích míst, naopak. Stá-
vající obousměrné komunikace na sídlišti 
Štěpnice nesplňují svojí šířkou parametry 
umožňující podélné parkování v souladu 
se zákonem. Parkování vozidel na těchto 
komunikacích je dlouhodobě tolerováno, 
ale také oprávněně kritizováno. Díky zjed-
nosměrnění uvedených ulic bude podélné 
parkování legalizováno. V ulicích Druž-
stevní, Korábova, Blažkova a Stavebníků 
bude umožněno stání vozidel ve směru 
jízdy. V ulicích Chodská a Příčná bude 
povoleno parkování po levé straně komu-
nikace. Ulice Jana a Josefa Kovářů bude 
řešena v návaznosti na projekt urgent-

ního příjmu Orlickoústecké nemocnice. 
Rekonstrukce ulice Družstevní, která bude 
zahájena v červnu, je samozřejmě pro-
jekčně připravena ve shodě s uvedenou 
změnou dopravního značení. Součástí sta-
vebních úprav je na této komunikaci rea-
lizace samostatného cyklistického pruhu, 
který bude vyhrazen pro pohyb cyklistů 
v protisměru. Podobná úprava je připra-
vena v ulici Mazánkova, kde stávající pra-
vostranný chodník ve směru do sídliště 
bude upraven tak, aby šířkově umožnil 
vytvořit samostatný, normově akcepto-
vatelný, pruh pro cyklistu.

Každá změna celkem logicky vyvolává 
řadu připomínek. Navržené řešení bylo 
dosud prezentováno pouze ve formě 
veřejné vyhlášky v rámci správního řízení 
a nadále se se záměrem můžete seznámit 
na webových stránkách města v rubrice 
Informuj[ou]. Asi nejsledovanější a nejdis-
kutovanější je návrh úpravy ulice Polské, 
a to vzhledem k obavě navýšení dopravy 
v blízkosti Základní školy Bratří Čapků. 
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že 
současná uzávěra na křižovatce s ulicí 
Letohradskou nebude odstraněna. Přes-
tože ulice Polská zůstane obousměrná, 
bude ve směru do sídliště průjezdná 
pouze pro rezidenty bydlící v této ulici 
a pro návštěvníky krytého bazénu. Pod-
statná změna dopravního značení v této 
ulici je vyvolána podmínkou dopravního 
inspektorátu Policie ČR. Jedná se o posu-

nutí zákazové značky pro vjezd motoro-
vých vozidel (mimo dopravní obsluhy 
a návštěvníků bazénu) z křižovatky ulic 
Polská, Chodská a Bratří Čapků na křižo-
vatku ulic Polská a Korábova. Pro přehled-
nost je uvnitř Ústeckých listů vložena pře-
hledná situace s grafickým vyznačením 
plánovaných změn.     

Změna dopravního značení by se měla 
fakticky realizovat po veřejném projed-
nání v rámci zasedání červnového zastu-
pitelstva města a na základě vydaného 
rozhodnutí příslušného odboru měst-
ského úřadu. Projekt, podle kterého je 
záměr připraven, je vypracován v návaz-
nosti a v souladu s dokončenými doku-
mentacemi Koncepce městské cyklistické 
dopravy (prosinec 2017) a Koncepce 
dopravy v klidu (říjen 2019). K projektu 
změny dopravního značení je vydáno 
souhlasné vyjádření Policie ČR, Krajského 
ředitelství policie Pardubického kraje, 
dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí.      

Vážení spoluobčané, jak je již výše uve-
deno, záměr změny dopravního zna-
čení sídliště Štěpnice, bude zařazen na 
program 10. zasedání Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční 
v pondělí 22. června. Tímto Vás na jed-
nání srdečně zvu a zároveň Vás vyzývám 
k aktivní účasti.  

Petr Hájek
starosta města

Český ráj – známý a neznámý

Prostřednictvím velkoplošných fotogra-
fií společně navštívíme známá i méně 
známá místa Českého ráje. Cestovatel-
ská přednáška Pavly Bičíkové se koná ve 
středu 10. 6. od 19.00 hodin v Roškotově 
divadle. 

Kultura

str.  12

Noc kostelů 2020

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí bude otevřen v pátek 12. 6. 
od 21.00 – 22.00 hodin. Volná prohlídka 
kostela, možnost zapálení svíce za naše 
blízké, za postižené pandemií, jako sym-
bol poděkování za všechny v první linii.

Kultura

str.  13

Náhradní projekce filmu V síti

Film V síti – v pondělí  8. 6. v 19:30 
hodin – náhradní projekce POUZE pro 
majitele vstupenek z předprodeje. Pro-
jekce pro veřejnost  v úterý  9. 6. v 19.30 
hodin.Vstupné 100,- Kč, prodej na místě 
v Roškotově divadle.

Kultura
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Činnost pracovní skupiny krizového řízení města Ústí nad Orlicí během nouzového stavu vyhlášeného 
v souvislosti s koronavirovou pandemií

(Tato zpráva byla předložena a projed-
nána květnovým zastupitelstvem města 
a nyní ji prostřednictvím Ústeckých listů 
předkládáme veřejnosti).

Složení pracovní skupiny KŘ: Petr Hájek 
(starosta města), Jiří Preclík (místosta-
rosta města), Mgr. Pavel Svatoš (neu-
volněný místostarosta města), Ing. Josef 
Nykodým (krizové řízení), Lukáš Prokeš 
(referent odboru kanceláře tajemníka). 
Pro úkony právní byl k jednání dle potřeby 
přizván Mgr. Marian Rada (vedoucí 
odboru právního a obecního živnosten-
ského úřadu) a pro úkony týkající se pro-
vozu úřadu Ing. Marcel Klement (tajem-
ník MěÚ UO).

Skupina KŘ byla ustanovena starostou 
města po vyhlášení nouzového stavu, 
tedy v pátek 13.3.2020. Ve své pracovní 
náplni se zabývá organizací a koordinací 
všech činností, které s nouzovým sta-
vem a mimořádnými opatřeními souvisí. 
Zejména se jedná o pracovní porady na 
úrovni kraje nebo starostů ORP UO, jed-
nání s členy Bezpečnostní rady města, 
metodickou pomoc ředitelům a ředi-
telkám všech příspěvkových organizací 
a starostkám a starostům obcí ve správ-
ním území ORP UO. Dále pak ve vyhod-
nocení přijatých usnesení vlády, zajiš-
tění plnění přijatých krizových opatření 
a zajištění informovanosti a komunikace 
s veřejností. Nejvíce viditelným výstu-
pem skupiny krizového řízení je distri-
buce osobních ochranných pracovních 
pomůcek (OOPP) zdravotnickým zaříze-
ním v rámci ORP UO a sociálním služ-
bám. Druhým viditelným výstupem je 
organizační zajištění a koordinace stálých 
každodenních nákupů a dodávek potra-
vin a léků seniorům a distribuce roušek 
získaných od samovýrobců. Při této čin-
nosti je nejvýznamnějším spolupracov-
níkem města místní organizace Českého 
červeného kříže, dobrovolníci z řad veřej-
nosti a dále pak jednotky SDH zřizované 
městem UO. Skupina krizového řízení 
zajistila v samém počátku nouzového 
stavu nákup OOPP pro městskou policii 
a zaměstnance úřadu. V současné době 
zajišťuje nákup OOPP pro zaměstnance 
svých sociálních služeb, zejména pak 
domova důchodců. Zároveň také zajistila 
nákup dezinfekce, která byla bezplatně 
poskytnuta všem příspěvkovým organi-
zacím města. Ve spolupráci s Českým čer-

veným křížem zajistila skupina KŘ zřízení 
kontaktního vyšetřovacího místa před 
Orlickoústeckou nemocnici. 

Na základě doporučení skupiny KŘ roz-
hodla rada města na svém zasedání dne 
16.3. s účinností od 18.3. o uzavření 
všech mateřský školek s tím, že MŠ Klu-
bíčko a ZŠ Bří. Čapků byly určeny pro 
zajištění nezbytné péče o děti ve věku 
od 3 do 10 let. Další dětská skupina byla 
zřízena v Pedagogicko-psychologické 
poradně (zřizovatel Pardubický kraj). 
Tyto tři dětské skupiny dostatečně pokryly 
zájem rodičů a nebylo nutné rozšiřovat 
nabídku. Zároveň rada města souhla-
sila s uzavřením Týdenního stacionáře 
CSP a omezila provoz městského úřadu. 
Provoz úřadu se navracel do běžného 
režimu postupně. Od 20.4. byla rozší-
řena doba úředních hodin a od 4.5. se již 
úřad otevřel pro veřejnost bez omezení. 
Výjimkou je provoz informačního centra, 
které s ohledem na personální problém 
svoji činnost nyní vykonává v omezené 
provozní době, která je shodná s pro-
vozní dobou úřadu. Omezený provoz 
bude ukončen pravděpodobně 17.5., 
tedy s ukončením nouzového stavu. Roz-
hodnutím skupiny krizového řízení byl 
od 18.3. do 3.5. přerušen provoz linky 
MHD. Na základě stanoviska skupiny KŘ 
rada města na svém zasedání dne 4.5. 
vyslovila předběžný souhlas s otevře-
ním mateřských školek v termínu od 
25.5. Rozhodnutí formou usnesení bude 
projednáno radou dne 18.5. Ředitelky MŠ 
jsou průběžně informovány a mohou tak 
informaci zprostředkovat rodičům. Od 
pondělí 27.4. byl opětovně zahájen pro-
voz Městské knihovny. Městské muzeum 
zahájí provoz 11.5. a Klubcentrum 13.5. 
Činnost Klubcentra bude stále omezena 
nařízeným opatřením, kterým je stano-
ven maximálně povolený počet diváků. 
Týdenní stacionář CSP zahájí omezený 
provoz pravděpodobně 25.5. Podmínky 
zahájení provozu nebyly dosud přísluš-
ným ministerstvem jasně stanoveny.  

Prostřednictvím skupiny KŘ bylo distri-
buováno: 6.000 ks respirátorů, 64.000 
ústenek, 1.700 l dezinfekce, 570 ks 
ochranných jednorázových obleků, 1.000 
ks návleků na obuv, 35.100 ks jednorázo-
vých rukavic, 530 ks ochranných brýlí, 300 
ks ochranných štítů a 1.680 rychlotestů. 

V tomto případě se jednalo o státní a kraj-
ské dodávky OOPP.

Z rozpočtu města Ústí nad Orlicí bylo 
doposud proplaceno celkem 300.907 
Kč včetně DPH. Výdaje zahrnují tyto 
nákupy: OOPP (respirátor, rouška, ruka-
vice, ochranný štít) 77.051 Kč, dezinfekce 
183.121 Kč, 5 ks stojanů na dezinfekci 
pro zajištění provozu úřadu UO 33.875 Kč 
a 20 ks dárkových velikonočních balíčků 
jako poděkování dobrovolníkům 6.860 
Kč.  

Od samého začátku nouzového stavu 
jsou veškeré důležité informace veřej-
nosti poskytovány prostřednictvím webu 
města, Facebooku, hlášením městského 
rozhlasu a pomocí aplikace Mobilní Roz-
hlas. Vše podstatné je neustále aktualizo-
váno – viz odkaz na webové adresy:
https://www.ustinadorlici.cz/cs/korona-
virus 
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti

S ohledem na mimořádná opatření 
související s nouzovým stavem byla bez 
náhrady zrušena Kocianova houslová 
soutěž, hudební festival Kocianovo Ústí 
a městské slavnosti Město v pohybu.   

V průběhu nouzového stavu skupina 
krizového řízení úzce spolupracovala 
s oblastním spolkem Českého červeného 
kříže, využívala činnosti dobrovolníků 
z řad veřejnosti a členů SDH Černovír, 
Ústí nad Orlicí, Hylváty a Knapovec. 

Pracovní skupina krizového řízení se 
v rámci své vnitřní diskuse shodla na 
možné formě poděkování všem, kteří 
stojí po celou dobu nouzového stavu v tzv. 
„první linii“. Návrh předloží k projednání 
radě a zastupitelstvu po ukončení nou-
zového stavu  

Za pracovní skupinu krizového řízení 
a s využitím podkladů Ing. Nykodýma 
vypracoval:

Petr Hájek,
starosta města

5. 5. 2020
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Záměr prodeje družstevních 
bytů 

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevních bytů ve vlastnictví 
Ústeckoorlického bytového družstva 

- č. 1196/4 o velikosti 1+kk, 
ulice Chodská 1196, Ústí nad Orlicí, 
o započítatelné ploše 19,98 m2. Byt se 
nachází v 1. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena bytu je stanovena 
ve výši 760.000 Kč 

- č. 305/1 o velikosti 2+1, 
ulice Okružní 305, Ústí nad Orlicí, 
o započítatelné ploše 69,02 m2. Byt se 
nachází v 1. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena bytu je stanovena 
ve výši 1.340.000 Kč 

Změna sazby DPH u vodného 
a stočného

S účinností od 1. května 2020 vstoupilo 
v platnost zákonné opatření na základě, 
kterého dojde u vodného a stočného ke 
snížení daně z přidané hodnoty ze sou-
časných 15% na nově platných 10%. 

Bližší informace o podmínkách prodeje 
a náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na www.ustinadorlici.cz v sekci úřad 
– úřední deska, obecné informace na 
e-mailové adrese skalicka@muuo.cz, 
tel.: 465 514 266 nebo 736 516 266.

Pro zákazníky to znamená faktické snížení 
ceny vodného a stočného, které platili od 
1. 1. 2020. 
Konkrétně tedy od 1. 5. 2020 odběratelé 
v Ústí nad Orlicí zaplatí 79,37 Kč za 1 m3 
spotřebované vody namísto doposud 
fakturovaných 82,97 Kč. Částka vodného 
a stočného bez DPH se nemění, mění se 
pouze výše daně z přidané hodnoty.
Fakturační program zahrne změnu ceny 
do vyúčtování automaticky, obdobně jako 
při změně ceny k 1. 1. 2020.
Informace o platných cenách vodného 
a stočného najdete na https://tepvos.
cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/.

Vedení divize Vodohospodářské služby – 
městské společnosti TEPVOS

Mateřská škola Klubíčko

Poděkování z a do Klubíčka

V posledních týdnech bylo a ještě bude 
na místě děkovat a vážit si práce mnohých 
spoluobčanů nejen u nás ve městě, ale 
v celé zemi.

Ráda bych ze své pozice ředitelky MŠ 
poděkovala svým zaměstnankyním, peda-
gogickým i provozním, za to, že se v první 
chvíli, kdy jsme se dozvěděly, že jsme 
vybranou školkou, ve které poběží pro-
voz pro děti pracovníků IZS, hned nelekly 
a neřekly mi, že nepřijdou do práce. 
Vážím si jejich zodpovědnosti, solidarity 
a kladného přístupu. Všem dětem, které 
u nás byly ,,na návštěvě“, se u nás líbilo 
a nelehkou situaci zvládly ony i paní uči-
telky, kuchařky, uklízečky, naprosto per-
fektně. Opravdu veliké díky vám všem!

Poděkování patří také paní Janě Novotné, 
zastupující firmu Nanozone, která školce 
poskytla zvýhodněnou nabídku na své 
služby. Celý prostor MŠ byl ošetřen nano-
nástřikem TiZonic, který zajišťuje vysokou 
úroveň HYGIENICKÉ ČISTOTY a to díky 
mnohačetným ověřeným účinkům, které 
vytvářejí stabilnější povrchy, jež nepodlé-
hají tak snadno znečištění a v celkovém 
kontextu tím nabízejí nejvyšší dosaži-
telné standardy čistoty a hygieny a její 
udržení. Garance působení jsou 3 roky. 
Velmi děkujeme.

Další poděkování bych velice ráda 
poslala do Letohradu panu Radimu Str-
nadovi, který naší mateřské škole poskytl 
zdarma ochranné plastové štíty pro naše 
zaměstnankyně. Díky facebookové sku-
pině ,,Pomáhejme si na Orlickoústecku“ 
se spojil nespočet dobrosrdečných lidí, 
kteří svou energii věnují nezištné pomoci 
druhým. Díky vám všem!

Děkuji také rodičům našich dětí, jak se 
se situací poprali a komunikovali s námi 
v rámci svých možností. Spolupráce 

vznikla přes webové stránky, kam paní 
učitelky průběžně posílaly pozdravy, 
náměty a tipy z různých oblastí před-
školního vzdělávání a rodiče nám posílali 
fotografie, videa s dětmi, jak se jim dařilo. 
Byla to pro nás všechny nová zkušenost, 
která nás posunula o kus dál.

Přeji vám i nám, aby se nás držela dobrá 
nálada, zdraví a radost z každého dne.

Vlaďka Carbová, 
ředitelka MŠ Klubíčko

Zápis do Mateřské školy 
v Kerharticích - 2. kolo

Zápis se koná ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 
15.00 do 16.00 hodin v MŠ ÚO Sokol-
ská 165.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem přijít 
k zápisu, aby se předem objednali na tel: 
739048331.
Více info www.mssokolska.webnode.cz
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Sociální / zdravotní

 

Centrum sociální péče města 
Ústí nad Orlicí

Poděkování a krátké shrnutí nouzového 
stavu v CSP města Ústí nad Orlicí

Děkujeme všem, kteří Centru sociální 
péče města Ústí nad Orlicí pomáhají 
v této nelehké situaci. 

Na samém začátku jsme pod usnese-
ním vlády uzavřeli týdenní stacionář. Tím 
jsme mohli využít ochoty našich kolegyň, 
které okamžitě nastoupily do pečovatel-
ské služby a vykryly tak krizovou situaci 
neschopenek a hlídačenek ostatních. Také 
velkým dílem pomohly s šitím roušek pro 
zaměstnance i klienty. Děkujeme.

Hned od prvních dní nás podpořili dobro-
volníci, kterým není lhostejné zdraví kli-
entů v seniorském věku, ale také zaměst-
nanců. Dobrovolníci
 - Šili roušky a ochranné obleky.
 - Dodávali materiál na šití a netkanou
   textilii.
 - Dodávali v těchto těžkých dnech zaměst-
   nancům energii v podobě výborných 
    dortíků, placiček a nepečených dobrot.
 - Se ujali nelehké role hlídání dětí našich

   zaměstnanců, kteří tím pádem mohou
   chodit do zaměstnání a pomáhat ostat-
   ním.
 - Pomohli klientům s přístupem na ČT 3,
   s nastavením počítačů a tabletů ke
   komunikaci s blízkými.
 - Telefonovali osamělým seniorům a kli-
   entům ze stacionáře.
 - Zajistili první pochůzky a nákupy, než se
   celý systém rozběhl.
Děkujeme.

Děkujeme Krajskému úřadu Pardubického 
kraje a zřizovateli, městu Ústí nad Orlicí, za 
všechny ochranné pomůcky a dezinfekci, 
kterou vůbec bylo možné sehnat a dodat. 
Za to, že jsme obdrželi i pro naše terénní 
zaměstnance a dobrovolníky rychlotesty 
ke zjištění onemocnění Covid-19. Testo-
vání bylo s negativním výsledkem. Vážíme 
si i obrovského zájmu našich nadřízených, 
děkujeme panu místostarostovi Jiřímu 
Preclíkovi a paní vedoucí Ivě Nečekalové 
za zájem a podporu našich organizací 
v době nouzového stavu. Děkujeme.

Poděkování patří učitelům Základní umě-
lecké školy Ústí nad Orlicí s jejich narychlo 
sestavenou kapelou Koronavanka, hudeb-
níkům z MiFoBandu, dechové hudbě ze 
Sopotnice, tanečnicím ze Spolku Hono-
rata a bubeníkům ze Spolku Mortem za 
krásné hudební chvilky, které dodávaly 
lidem pohodovou atmosféru, radost 
a úsměv na tvářích. Děkujeme.

Děkujeme klientům, kteří napekli nebo 
přinesli něco dobrého na zub našim muzi-
kantům a tanečnicím. Děkujeme paní Fal-
tusové, která ušila téměř 2000 roušek pro 
ostatní obyvatele, veřejnost i sbírky pro 
celou ČR, i jejím spolupracovnicím, stři-
hačkám. Děkujeme. 

V neposlední řadě děkujeme všem 
zaměstnancům za to, jak zvládají tuto 
nelehkou situaci. Jak zajišťují veškeré 
úkony péče bez omezení nebo krácení. 
Jak zvládli nelehké situace po autoha-
várii a nahradili chybějící kolegyně. Jak 
okamžitě rozdělili týmy a respektují bez-
pečnostní opatření, aby uchránili ty nej-
zranitelnější, naše klienty. Jak okamžitě 
a samozřejmě přistoupili ke zvýšené dez-
infekci a úklidu svěřených prostor. 
Děkujeme.

Na závěr děkujeme široké veřejnosti, 
která zavnímala, jak je naše poslání důle-
žité, potřebné a mnohdy nedoceněné. 
Že se na naše pečovatelky usmíváte, 
dáte přednost, občas zamáváte, to nám 
dodává pocit smysluplnosti. Děkujeme.

Věříme, že to vše společně zvládneme.
 

Radka Vašková, ředitelka 
a Lucie Kaválková, 

vedoucí pečovatelské služby

Senior klub Ústí nad Orlicí 

Klub s dvanáctiletou tradicí

Vážené členky a členové Senior klubu.

Začíná uvolňování karantény a dalších 
omezení a pozvolný návrat k běžnému 
životu.
Všem nám to přináší naději na krásné 
chvíle a zážitky, které spolu budeme moci 
opětovně prožívat.
Rádi bychom naši činnost obnovili co 
nejdříve, avšak s vědomím, že musíme 
předně chránit Vaše a naše zdraví před-
pokládáme, že bychom s akcemi začali 
pozvolna v měsíci červenci.
Pokud se situace nijak nezhorší, chtěli 
bychom uspořádat:
 - vycházku do okolí, 

 - cyklovýlet, 
 - 9.7.2020 – půldenní zájezd na Zemskou
   bránu - p. Štěchová a JUDr. Králík
 - 16.7.2020 – celodenní zájezd na roz-
   hlednu na Deštnou - JUDr. Ešpandr 
   a p. Štěchová    

Rovněž zprostředkováváme:

Prázdninový pobyt s plnou penzí na 
Modrokamenné boudě v Janských Láz-
ních v termínu 30. 8. až 6. 9. 2020 za cenu 
3500,- Kč. Možnost rezervace na tel. p. 
Šamšulové: 728442575. Zálohu 1500,- Kč 
vybere po dohodě s žadatelem.

Sledujte e-mailovou poštu, prázdninové 
Ústecké listy, vývěsní skříňku klubu. Tel. 
na SK - 734398390. 

Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr - předseda

(7.5.2020)

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

Oznámení

Na středu 24. června plánujeme zájezd 
do ZOO Jihlava a okolí. Odjezd v 7 hod., 
cena 300 Kč. Akce se uskuteční dle aktu-
ální situace současné pandemie. Sledujte 
bližší informace ve vývěsní skříňce SPCCH 
v ulici TGM nebo se ptejte na tel. č. 737 
378 815 a 731 052 128. Pravidelné služby 
ve Sladkovně se uskuteční 1. a 2. čtvrtek 
v červnu. 

Na příští společné akce se těší členové 
výboru ZO SPCCH
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Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK

Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici, … 
Senior dopravu ČČK lze objednat v pra-
covní 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 PON-
DĚLÍ 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 cen-
tru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, rela-
xační 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 Cen-
tra pro život vyhrazena.

Na všech akcích je nutné dodržet mimo-
řádná opatření – dezinfekce, rozestupy, 
použití roušek a jednorázových rukavic 
(dle potřeby).

Společenské hry – nejen BINGO
1.6. | 9.00 hodin
Přijďte si zahrát velmi oblíbenou a nená-
ročnou společenskou hru BINGO. Pro 
vítěze je připravena cena. Budou připra-
veny i další společenské hry. Akce se koná 
v jídelně Centra sociální péče města Ústí 
nad Orlicí (ulice Na Pláni 1434, budova 
Penzionu). Káva i vstup zdarma.

Venkovní cvičení
9.6. | 14.00 hodin
Přijďte se naučit, jak správně cvičit na 
venkovních posilovacích strojích pod 
odborným dohledem lektora, vhodné 
pro dospělé a seniory. S sebou: venkovní 

sportovní oblečení a vhodnou obuv. Místo 
konání: zahrada ČČK (ulice Kopeckého).
Vstup zdarma.

Senior minigolf
16.6. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře v minigolfu 
mezi seniory na hřišti minigolfu společ-
nosti TEPVOS – za Aquaparkem v Ústí nad 
Orlicí. Hra jednotlivců, nutná rezervace na 
tel.: 775 765 659. Pro hráče s rezervací je 
akce ZDARMA. Sraz přihlášených účast-
níků v 9.45 hod. před vchodem do SAUNY.

Šikovné ručičky
17.6. | 14.30 hodin
Přijďte si společně vyrobit letní vazbu. 
Místo konání: jídelna Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1343, 
budova Penzionu). Vstup zdarma. Akce se 
koná ve spolupráci se Speciální základní 
školou, mateřskou školou a praktickou 
školou v Ústí nad Orlicí.

Výlet do Klopot
23.6. | 13.45 hodin 
Sraz před budovou vlakového nádraží – 
zastávka MĚSTO ve 13.45 hodin. Vedoucí 
výletu paní Urbanová Zdena (odjezd vlaku 
14.17 hodin). S sebou: oblečení do pří-
rody, drobné peníze na vlak. Drobné 
občerstvení zajištěno.

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
kavárnička v budově OS ČČK bude z pro-
vozních důvodů do konce měsíce srpna 
uzavřena (rekonstrukce budovy) – děku-
jeme za pochopení.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně pří-
stupná veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem, 
kteří hledají domov pro staré i nové knihy, 
rádi čtou a chtějí budovat sousedské 
vztahy. Můžete si půjčit knížku bez prů-
kazky, 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.

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: 
otevřeno každý den kromě pondělí od 
13.00 do 15.30 hodin.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE. 

PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 
13.00 do 17.00 hodin.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde pře-
nocují, nabízíme vám krátkodobé ubyto-
vání ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, 
TV, internetem. Bližší informace a objed-
nání  ubytování na tel.: 775 765 659.

Jak se máme v Domově 

Máme obrovskou radost, že se s Vámi 
můžeme podělit o to, kolik hodných lidí 
na Orlicko-ústecku žije.  Jak jistě víte, náš 
Domov byl z důvodu trvající pandemie po 
delší dobu uzavřen veřejnosti. Naši oby-
vatelé se tak museli obejít bez kontaktu 
se svými blízkými, přerušili jsme kontakt 
s veřejností. Sociální izolace však nedělá 
dobře nikomu z nás, seniorům obzvlášť. 
Na našem facebooku jsme proto zve-
řejnili výzvu pod názvem Hudbou proti 
smutku!!! Aneb zpívání pod balkóny. 
Během několika dní jsme zaznamenali 
obrovský zájem z řad hudebníků, ale 
i žáků či učitelů ZUŠ. A hned nám bylo 
veselo. Rádi bychom tedy upřímně 
a veřejně poděkovali Viktorce Milerové, 
učitelům ze ZUŠ Jaroslava Kociana, panu 
Janu Pokornému a paní Lence Barvínkové, 
skupině Nahonem, skupině Bandal, sku-
pině Michael and girl´s voices, manželům 
Dádě a Mirkovi Koupilovým, hudebníkům 
z Jednoty bratrské a skupině Vagabundos. 
A všem dalším, kteří u nás vystoupili až po 
uzávěrce těchto Listů. 

Rádi bychom Vás však také informovali 
o tom, že i v těchto nelehkých chvílích 
jsme byli nuceni čelit různým škarohlí-
dům. Je nám moc líto, že jsou kolem nás 
lidé, kteří si za cíl své zloby vybírají seni-
ory, a to i bez ohledu na dobu pandemie. 
O to více si ceníme obyčejné lidskosti 
a upřímné srdečnosti, nefalšované nezišt-
nosti. Moc si vážíme vás všech, kdo nám 
svým charakterem pomáháte a neházíte 
klacky pod nohy. 

Abyste kolem sebe měli hlavně prima 
lidi, Vám přejí zaměstnanci Domova.

www.dduo.cz, jsme také na facebooku
tel.: 603 56 67 67
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Více než v první linii 

Každodenní kolona vozidel Pečovatel-
ské služby před odjezdem k potřebným 
občanům. Zvláště v současné mimořádné 
době náleží pečovatelkám za náročnou 
a obětavou službu upřímné poděkování 
od všech uživatelů.

-MS-

Komunitní práce   
v Ústí nad Orlicí

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí je název 
jednoho z projektů, na kterém se podílí 
i MAS ORLICKO. Tato aktivita se zaměřuje 
na podporu sociálně vyloučených loka-
lit a komunit v Ústí nad Orlicí. Příslušníci 
těchto skupin obyvatel se potýkají s pro-
blémy s nezaměstnaností, nedostatečnou 
kvalitou bydlení, špatnými vztahy s oko-
lím i autoritami a těžkou finanční situací. 
Projekt, jenž vznikl v roce 2017 si klade 
za cíl začlenit cílovou skupinu obyvatel do 
běžného života, zamezit negativním vzta-
hům se společenskou většinou a vytvořit 
kompetence komunity k řešení vlastních 
problémů.
Nejprve se projekt soustředil na vyhle-
dávání komunitních lídrů a jejich akti-
vizaci. Lídr zastupuje komunitu v rámci 
řešení vnějších i vnitřních problémů 
jeho sociálně slabší skupiny. V následující 
etapě projekt přechází k prvku realizace 
v rámci začleňování celé cílové komunity. 
Kromě aktivní práce sociálních pracov-
níků pomáhá s procesem i lídr skupiny. 
Tato organizovaná práce má za cíl vytvo-
řit předpoklady k tomu, aby se členové 
komunit stali plně zodpovědnými a naučili 
se stejným dovednostem, jako lídr.
Ačkoliv bude tato aktivita probíhat až 
do roku 2022, již nyní se k aktivitě váží 
pozitivní ohlasy a zkušenosti jak ze strany 
cílové skupiny, tak i ze strany sociálních 
pracovníků, veřejnosti i institucí v Ústí 
nad Orlicí. Projekt je realizován díky 100% 
dotační podpoře poskytnuté neziskovou 
organizací ze Žamberka - MAS ORLICKO, 
z.s. , která je nositelem komunitně vede-
ného místního rozvoje. Více informací na 
www.MasProOrlicko.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. Detašované pracoviště Ústí n.O.

Poskytuje tyto služby

Osobní asistence: osobní asistenti pomá-
hají uživatelům zvládat každodenní běžné 
činnosti v jejich přirozeném prostředí. 
Osobní asistence se sjednává dle indivi-
duálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována dětem od 1 roku až po 
seniory nad 80 let v nepřetržitém pro-
vozu.
Sociální rehabilitace: jednou z činností 
sociální rehabilitace je bezplatné školení 
na PC, které probíhá individuálně na pře-
dem sjednaných schůzkách. Dále služba 
zahrnuje nácvik různých činností, zpro-
středkování kontaktů se společenským 
prostředím a další činnosti.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně 
postiženým od 19 do 64 let a seniorům 
v nepříznivé sociální situaci.

Dále nabízíme k zapůjčení rehabilitační 
a kompenzační pomůcky pro děti.
Odborné sociální poradenství: můžeme 
pomoci v orientaci v systému sociálního 
zabezpečení, při sepisování žádostí, námi-
tek, odvolání. Naše pomoc spočívá také 
v podpoře při hledání vhodného pra-
covního místa, sepsání strukturovaného 
životopisu. Služba je určena osobám se 
zdravotním postižením bez omezení věku 
a seniorům v nepříznivé sociální situaci 
i jejich blízkým.

Obrátit se na nás můžete: osobně: Čs. 
armády 1181, Ústí nad Orlicí, telefonicky: 
465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
Více informací naleznete na www.czp-pk.
cz

Stav nouze ukázal potřebnost 
terénních služeb pro lidi 
s duševní nemocí

Aktuální situace nouzového stavu uka-
zuje, jak důležité jsou terénní sociální 
a zdravotní služby. Lidem s duševním 
onemocněním se díky terénním službám 
dostává kvalitní péče i přes karanténní 
opatření a omezení provozu některých 
ambulancí. 
V Pardubickém a Královéhradeckém kraji 
lidem s duševním onemocněním nabízí 
podporu organizace Péče o duševní 
zdraví. Její týmy v Pardubicích, Chrudimi, 
Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou, 
Hradci Králové, Náchodě a Jičíně jsou 
mobilní a díky tomu umějí poskytnout 
pomoc lidem v celém daném okrese. 
Dva z těchto týmů, konkrétně králové-
hradecký a pardubický poskytují nejen 
služby sociální, ale také zdravotní. Jejich 
podpora je pro klienty velmi důležitá pře-
devším ve snaze předcházet hospitaliza-
cím v nemocnicích, proto organizace ani 
na chvíli neuvažovala o přerušení svých 
služeb. 
Nepřerušená je i činnost týmů, které 
zatím zdravotní personál nemají. Mimo 
obvyklou sociální práci jako je např. 
poradenství a edukace ohledně nemoci, 
komunikace s lékaři, úřady a rodinou, 
ve které s klienty sociální pracovníci 
nadále pokračují, zajišťují i další aktuálně 
potřebné činnosti. 

Právě spolupráce s dalšími organizacemi 
a s lékaři je nedílnou součástí práce týmů. 
Všechna střediska nyní spolupráci ještě 
více zintenzivnila. V ordinacích ambu-
lantních psychiatrů nově vyzvedávají 
léky a injekční materiál. Následně kli-
enty dovezou do zdravotního zařízení, 
zvláště k praktickým lékařům. Takto už 
to nemusí řešit na pobočkách PDZ v Par-
dubicích a v Hradci Králové, kde fungují 
od loňského roku Centra duševního 
zdraví (CDZ), která nabízí péči sociální 
i zdravotní. Domů tak k člověku s duševní 
nemocí může přijet pomoci zdravotní ses-
tra, psychiatr i psycholog.

Stomatologická pohotovost

6.-7.6. – MDDr. Jiří Hájek, Čelakovského 
610, V. Mýto, tel.: 465 420 400

13.-14.6. – MUDr. Hana Hausknech-
tová, Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 
534 835

20.-21.6. – MUDr. Pavlína Hejnová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310

27.-28.6. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek 

Před konáním akce si, prosím, ověřte, zda 
už je MC otevřeno a zda se akce opravdu 
konají. Děkujeme za pochopení.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od  9:00 do 9:45 hod. 
– Fit lekce pro maminky
Pondělí od  10:00 do 13:00 hod. 
– Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná 
herna
Pondělí od  16:05 do 16:50 hod.
 – Jóga pro děti
Pondělí od  17:00 do 18:00 hod.
 – Jóga pro dospělé 
Úterý od 9:00 do 10:00 hod.
 – Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
Úterý od 10:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení maminek s dětmi, s dětmi v šátku
Středa od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Veronikou
Středa od 15:00 do 17:00 hod. 
– Odpolední herna s Veronikou
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Bóďou, od 10:00 volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.
 – Česká říkadla, písničky a pohádky; před-
nášky, besedy, volná herna
Úterý - pátek od 14:00 do 16:00 hod. 
– Volná herna

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, 
Katka Fišarová 605 965 463, medvi-
dekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.
cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, 
Ústí nad Orlicí

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

Každý pracovní den Vám po předchozí 
telefonické domluvě rády pohlídáme 
děti v Dětském klubu Fialka.

Fit lekce pro maminky
po 1.,8.,15.,22. a 29.6. | 9.00-9.45 hodin
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím, na: 
cviceni.medvidek@seznam.cz. Cena 70,- 
za lekci.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 1.,8.,15.22. a 29.6. | 10.00 hodin

Kavárnička
po 1.6. | 9.00 hodin

Jóga pro děti
po 1.,8.,15.,22. a 29.6. | 16.05-16.50 hodin
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 1.,8.,15.,22. a 29.6. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití.  
Vstupné 50,- za lekci. Nováčci v případě 
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883. 

Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
út 2.,9.,16.,23. a 30.6. | 9.00-10.00 hodin

Cvičení maminek s dětmi, s dětmi v šátku
út 2.,9.,16.,23. a 30.6. | 10.00 hodin
Vstupné 100,- za lekci. Kapacita omezená, 
přihlášení a informace na mailu: marketa.
mcmedvidek@gmail.com

Poznej svět formou hraní s Veronikou
st 3.,10.,17. a 24.6. | 9.00 hodin
pro děti od 9 do 18 měsíců
st 3.,10.,17. a 24.6. | 10.00 hodin
pro děti od 4 do 8 měsíců
Vstupné 60,- za 45min. Kapacita ome-
zená, přihlášení a informace na mailu: 
cviceni.medvidek@seznam.cz

Cvičení s Bóďou
čt 4.,11.,18. a 25.6. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 
18 měs., vstupné 75,- za 40min. Kapa-
cita omezená, přihlášení a informace na 
mailu:  cviceni.medvidek@seznam.cz

Česká říkadla, písničky a pohádky
pá 5. a 12.6. | 9.30-10.00 hodin

Těhotenství, šestinedělí a porod jak jej 
neznáte, šátkování s Markétkou
pá 5.6. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.
com můžete psát náměty na povídání

Líčení a péče o pleť dle non toxic s Pavlou 
Pavlištovou
st 10.6. | 16.00-18.00 hodin
Toto je náhradní termín za již zrušenou 
událost z důvodu vládního nařízení. 
Akce je zatím pouze pro ty, kdo již mají 
zakoupené vstupenky, o volné kapacitě 
budeme informovat.

Medvídkovský venkovní SWAP
pá 19.6. | 9.00-17.00 hodin
Přineste oblečení, doplňky, bižuterii, 
menší potřeby a předměty do domác-
nosti a odnést si můžete cokoli, co potře-
bujete či se vám líbí, ZDARMA. 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. 
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.

Rodinné centrum Srdíčko 

PROVOZNÍ DOBA: dle epidemiologické 
situace a počasí setkávání na zahradě RC, 
případně v sále v 1. patře domu – ome-
zená doba 9.30 – 12.30, změna programu 
vyhrazena. (Začátky programů cca 10.00 
– 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/více 
dětí, možnost měsíční permanentky – 150 
Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí).

Po: 9,30 - 12,30 - Herna, prográmek pro 
děti  - Tvoření (i) pro prcky
St: 9,30 - 12,30 - Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
Pá: 9,30 - 12,30 - Herna, prográmek pro 
děti  - Zpívánky a říkánky

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu):

Dekorování dřevěných polotovarů
(šperkovnice, boxy, svícínek a další…)
st 3., 10. a 24.6. | 10.00 hodin

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (Zambar, pří-
zemí, vchod ze dvora):

Klub deskových her
Akce se koná každý pátek po předchozí 
domluvě, kontakt: Bc. Dan Dostrašil,
tel.: 603 913 885
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JEDNORÁZOVÉ AKCE

Praktické rodičovství
po 1.6. | 10.00 hodin | zahrada RC, pří-
padně sál 1. patro
Workshop a beseda pro rodiče – „korona-
virové“ tipy. Přijďte posdílet i získat zku-
šenosti o životě ve chvílích, kdy není nic 
tak, jak mělo být, lektor Eliška Pinkasová

Zdravý spánek
st 17.6. | 10.00 hodin | zahrada RC, pří-
padně sál 1. patro
Seminář pro rodiče.  O spánku, jeho 
ochraně a poruchách, u dětí i dospělých. 
Lektor Bc. Daniel Dostrašil

TátaFest
ne 21.6. | 16.00 hodin | zahrada RC
Program pro celé rodiny ke svátku otců 

Měňárna
st 24.6. | 10.00 hodin | zahrada RC (dle 
počasí)
Konec nakupování, pojďte měnit – 
výměna nejen dětského oblečení, při-
neste nepotřebné a odneste potřebné 

Opět také spouštíme přihlašování na 
TÁBORY A LETNÍ POBYTY: 
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
603 976 036, rcsrdicko@jbuo.cz

Narnie: lev, čarodějnice a skříň
Tábor pro děti 7-13 let, 4.-11.7. 2020, 
Sedloňov v Orlických horách

Poslední mohykán
Tábor 12+ pro děti a mládež od 12 let, 
1.- 8.8. 2020, Nové Město nad Metují

Rodinný pobyt s dráčky
8. – 13.8. 2020, Jestřabí v Krkonoších

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036,
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Srdíčko podpo-
ruje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí 
nad Orlicí

Dům dětí a mládeže Duha

PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY

POBYTOVÉ  TÁBORY

Putovní vodácký tábor: 
1. – 8. 7. - putování po řece Otavě
Pro děti: 7 – 17 let. Program: spaní ve sta-
nech nebo pod širákem, dovádění nejen 
ve vodě, večery u ohně, snídaně v trávě 
a další idylické letní radovánky. 
Cena: 3 900 Kč (zahrnuje kempy, stravo-
vání, dopravu, pojištění, půjčovné – lodě, 
pádla, barely, vesty). 

Atletický  tábor:  
3. – 7. 8. – Hynčice u Starého Města pod 
Sněžníkem
Pro děti: 6 – 17 let. Celotáborová hra: 
Lovci ztracených záhad; hry a soutěže 
v přírodě. 
Cena:  2 700 Kč (zahrnuje ubytování, stra-
vování, dopravu, pojištění).

Lezecké soustředění:  
16. – 22. 8. - Rabštejn 
Pouze pro členy lezeckých kroužků DDM 
Duha. 
Cena: bude upřesněna (zahrnuje kemp, 
stravování, dopravu, pojištění).

Tramtáryje:  
24. – 28. 8. – Horní Jelení
Pro děti: 7 – 14 let. Program: projížďka 
na koních, stezka odvahy, táborák, disko-
téka, střílení ze vzduchovek, hry v lese, 
koupání, výlety, míčové hry, paintball, 
vyrábění a tvoření. 
Cena: 2 500 Kč (zahrnuje ubytování, stra-
vování, dopravu, pojištění).

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Pestré prázdniny I.  
13. - 17.7. 
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bowling, 
PINGUin park, cyklovýlet Letohrad Skipi, 
ZOO Olomouc, v pátek výlet pro celou 
rodinu – Macocha. 
Cena: 1 300 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění, oběd v pondělí).
Způsob dopravy: převážně vlakem a auto-
busem, krátký cyklovýlet.

Zážitkové prázdniny 
20. - 24. července
Pro děti: 10 – 12 let. Sjezd na kárách Pří-
vrat, Laser Game Pardubice, motokáry 
Vysoké Mýto, JumpPark Brno, bowling 
a koupaliště Choceň. 
Cena: 1 500 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění). 
Způsob dopravy: na kole, vlakem.

Adrenalinové prázdniny 
17. - 21. srpna 
Pro děti: 12 – 15 let. Sjezd na kárách 
Přívrat, Laser Game Pardubice, bowling 
a koupaliště Choceň, Paintball Černá za 
Bory, motokáry Vysoké Mýto. 
Cena: 1 500 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění). 
Způsob dopravy: na kole, vlakem.

Pestré prázdniny II. 
24. - 28. srpna
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bow-
ling, DDH Mohelnice, cyklovýlet Letohrad 
Skipi, Častolovice – mini zoo, zámek, 
v pátek výlet pro celou rodinu – Fajn Park 
Chlumec nad Cidlinou. 
Cena: 1 300 Kč (zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění, oběd v pondělí). 
Způsob dopravy: převážně vlakem a auto-
busem, krátký cyklovýlet.

Inzerce
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Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

3D KINO MÁJ – ČERVEN 2020

*Neviditelný
st 3.6. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 110 Kč

*Sviňa
pá 19.6. | 19.30 hodin
Thriller, SR, slovenské znění, 
vstupné 100 Kč

Afrikou na Pionýru
so 6.6. | 19.30 hodin
Road movie, SR, vstupné 100 Kč

Frčíme
ne 7.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 130 Kč

Bourák
pá 12.6. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Ježek Sonic
ne 14.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 100 Kč

*Lov
st 17.6. | 19.30 hodin
Thriller, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Kalifornský sen
pá 5.6. | 19.30 hodin
Hudební, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Ledová sezóna: Ztracený poklad
so 20.6. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, CHN, dabing, 
vstupné 120 Kč

Raoul Taburin
ne 21.6. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, titulky, vstupné 100 Kč

Bourák
st 24.6. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Malá lež
pá 26.6. | 19.30 hodin
Komedie, USA, titulky, vstupné 100 Kč

*Téměř dokonalá tajemství
so 27.6. | 19.30 hodin
Komedie, Německo, dabing,
vstupné 120 Kč

Lassie se vrací
ne 28.6. | 17.00 hodin
Rodinný, Německo, dabing, 
vstupné 120 Kč

Programová nabídka   
 – červen 2020

Český ráj – známý a neznámý
st 10.6. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Prostřednictvím velkoplošných fotogra-
fií společně navštívíme známá i méně 
známá místa Českého ráje. Vydáme se 
do skalních měst, na českorajské sopky, 
na hrady, zámky a tajemné zříceniny. Ces-
tovatelská přednáška Pavly Bičíkové. 
Vstupné 90 Kč.

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Měst-
ského úřadu, budova radnice, tel.: 465 
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova 
1400, Ústí nad Orlicí. Rezervační a pro-
dejní systém on-line na www.klubcent-
rum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 735 746 521, info@klubcen-
trum.cz

Kultura

Nabídka tanečních kurzů 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí vyhlašuje: 

TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ - pod vede-
ním Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od září do pro-
since 2020 v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí. První lekce se koná v neděli 20. září 
2020 od 14 hodin.  Celkem proběhne 10 
lekcí (vždy v neděli 14.00 – 17.00 hod.), 
prodloužená a věneček. Kurzovné činí 
1.400,- Kč. Přihlášku je možno vyzved-
nout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad 
Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním 
centru nebo si ji stáhnout na stránkách 
www.klubcentrum.cz. 

Vyplněné přihlášky se přijímají od 1. 
června do naplnění kapacity kurzu 
v kanceláři Klubcentra. Kurzovné se platí 
hotově při podání přihlášky.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 562 
01 Ústí nad Orlicí, tel.: 734 369 413, 
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
ZAČÁTEČNÍCI - pod vedením Zdeňka 
Hejzlara a Petry Nožkové.  
Kurz tance bude probíhat každou neděli 
od 20. září 2020 v Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí. Kurz je určen přede-
vším těm, kteří nikdy netančili nebo mají 
pouze základy. Počet párů je omezen 
na maximálně 40. Celkem proběhne 10 
lekcí. Lekce bude trvat 2,5 hodiny (vždy 
neděle 17.30 – 20.00 hod.). Závěrečná 
lekce (věneček) bude doprovázena živou 
hudbou. Kurzovné pro pár činí 2.700,- Kč. 
Hradí se převodem na účet nebo hotově 
po naplnění kurzu.

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
MÍRNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ - pod 
vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nož-
kové.
Kurz tance bude probíhat od 10. ledna 
2021 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. 
Kurz je určen těm, kteří již absolvovali 
jeden nebo více kurzů. Celkem proběhne 
8 lekcí. Lekce bude trvat 3 hodiny (vždy 
neděle 17.00 – 20.00 hod.). Výuka bude 
rozdělena do dvou bloků. V první části se 
bude pilovat technika (nášlapy, držení, 
apod.), ve druhé části nové variace. 
Počet párů je omezen na maximálně 40. 
Závěrečná lekce (věneček) bude dopro-
vázena živou hudbou. Kurzovné pro pár 
činí 2.600,- Kč. Hradí se převodem na účet 
nebo hotově po naplnění kurzu.

PŘIHLÁŠKY je možno vyzvednout v kan-
celáři Klubcentra v Ústí nad Orlicí, 
Lochmanova 1400, v Informačním cen-
tru Ústí nad Orlicí nebo si je stáhnout na 
stránkách www.klubcentrum.cz. Vypl-
něné přihlášky se přijímají od 1. června 
v kanceláři Klubcentra nebo na níže uve-
dené mailové adrese. Uzávěrka přihlá-
šek do naplnění kapacity kurzu. Vzhledem 
k omezení počtu párů s přihlášením neo-
tálejte. Kurzy bývají velmi brzo naplněny.

KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 
562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 734 369 413, 
e-mail: starkova@klubcentrum.cz
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Výstava v Malé scéně

Fotoklub OKO z.s., sdružení Malá 
scéna město Ústí nad Orlicí Vás spolu 
s autorem srdečně zvou na výstavu foto-
grafií Evy Kovářové: Výběr z tvorby aneb 
„Jak šel čas“.
Výstavu si v Galerii Malé scény můžete 
prohlédnout od úterý do pátku od 16.00 
do 21.00 hodin od 26.5. až do 30.6.

Městské muzeum

A/ probíhající výstavy

Kašpárku, hraj!
11.5. – 13.9. 2020
Výstava historických loutek a rodinných 
loutkových divadel v obou patrech Her-
nychovy vily. Nádherné vyřezávané loutky 
kašpárků, králů, princezen, krásných Kalu-
pinek a dalších pohádkových postav si za 
dodržování hygienických předpisů můžete 
prohlédnout po celé léto až do 13. září.

B/ další akce pro veřejnost

Chyťte ho, zloděje!
Přelom června a července
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spustí 
letní detektivní hru pro děti i dospělé. 
Od přelomu června a července si můžete 
na pokladně muzea, nebo v infocen-
tru vyzvednout hrací kartu. Po úspěš-
ném absolvování hry vyplněnou kartu 
odevzdáte opět na pokladně, nebo v IC 
a dostanete se tak do slosování. Připra-
veny jsou ceny zvlášť pro muže, ženy 
i děti.

GALERIE POD RADNICÍ

A/ nové výstavy

Litografie SŠUP
3.6. – 28.6. 2020
Stejně jako každý rok, i letos můžete 
v Galerii pod radnicí navštívit výstavu 
prací studentů Střední školy umělecko-
průmyslové Ústí nad Orlicí. Výstava je 
zaměřena na výtvarnou techniku litogra-
fie.
Vernisáž výstavy se s ohledem k součas-
nému stavu neuskuteční.

Městská knihovna

Bookstart
1.6. | 10.00 hodin
Setkání maminek malých dětí. Počet 
účastníků bude omezený, proto je nutné 
se přihlásit v FB skupině nebo na 
iveta.jansova@gmail.com

Nástup Habsburků do české politiky
3.6. | 18.00 hodin
Přednáška prof. Františka Musila z cyklu 
Akademie volného času.

Božena Němcová mezi realitou a hledá-
ním ideálu
10.6. | 18.00 hodin
Přednáška PhDr. Ivo Říhy z Univerzity Par-
dubice.

Pohádkové čtení pro děti do 8 let
16.6. | 16.00 hodin
Počet dětí na akci je omezen, je proto 
nutné se na čtení nahlásit na dětském 
odd. nebo na čísle 737 205 228.

Byl J.E. Purkyně největším Čechem 
a nebo „jenom“ největším vědcem?
17.6. | 18.00 hodin
Přednáška prof. Pavla Kováře z cyklu Aka-
demie volného času.

Kognitivní trénink pro každého
18.6. | 15.30 hodin
Trénink paměti, soustředění, logického 
myšlení, slovní zásoby, prostorové orien-
tace. Na hudebním oddělení knihovny.

Althannové jinde i ve východních 
Čechách
24.6. | 18.00 hodin
Přednáška PhDr. Marie Mackové z cyklu 
Akademie volného času.

VÝSTAVA:
Čas plyne jako voda - iluminované 
rukopisy, plastiky draků, příběhy vody. 
Výstavu žáků ZUŠ si můžete prohlédnout 
do konce června.

UPOZORNĚNÍ:
Po dobu letních prázdnin (červenec, 
srpen) bude provozní doba knihovny 
upravena takto:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
pondělí, středa, čtvrtek:   9 - 14 hod.
úterý, pátek:    9 - 18 hod.
sobota:    zavřeno

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
pondělí až pátek:   9 - 14 hod.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Noc kostelů 2020

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí bude otevřen v pátek 12. 
června od 21.00 – 22.00 hodin.

Volná prohlídka kostela, příležitost ke zti-
šení a meditaci, možnost zapálení svíce 
jako symbolů modlitby za naše blízké, za 
postižené pandemií, jako symbol podě-
kování za všechny v první linii.
Zamyšlení a modlitby spojené s varhanní 
hudbou budou také přenášeny na You-
tube farnosti Ústí nad Orlicí. 

Více na www.nockostelu.cz

Cyklo Glacensis 2020

Letošní ročník Cyklo Glacensis 2020 byl 
na základě rozhodnutí Správní rady regi-
onu Orlicko -  Třebovsko z důvodu pan-
demie koronaviru zrušen bez náhrady. 
Předpokládáme, že v příštím roce 2021 
zopakujeme letošní cíl a pojedeme do 
Polska, cíl Nowa Ruda - Slupiec. 
Za organizátora akce Vám přeji pevné 
zdraví a nezapomeňte, že nejlepším pro-
středkem, jak si uchovat radostnou mysl, 
je pohyb - optimálně pohyb na kole. 

PhDr. Jana Staňková
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Knapovecká pouť sv. Petra a Pavla

Po dlouhé době koronavirové nejis-
toty Vás zveme na Knapoveckou pouť 
v neděli 28. 6. 2020 od 13 hodin. 
Program pouti je následující: 
13.00 - Prohlídka dřevěné kaple Navští-
vení Panny Marie v Horním Houžovci.
Součástí programu pouti jsou prohlídky 
interiérů kaple v Horním Houžovci a hřbi-
tovní kaple v Knapovci. Obě prohlídky 
povede historik Bc. Zdeněk Skalický 
z Městského muzea v Ústí nad Orlicí. 
Sraz účastníků vlastivědné vycházky je ve 
13.00 hodin na točně autobusu v Horním 
Houžovci. Účastníci vycházky se pak pře-
sunou pěšky, na kole nebo auty do Kna-
povce ke hřbitovní kapli Zmrtvýchvstání 

Páně a bude navazovat prohlídka interi-
éru hřbitovní kaple. 
15.00 - Mše svatá v kostele sv. Petra 
a Pavla v Knapovci s doprovodem Cecil-
ské hudební jednoty z ústecké farnosti. 
16.00 - Kapela Plusmínus Letohrad – na 
louce pod kostelem bude hrát folková 
kapela z Letohradu. 
16.30 - Kuba a tři čerti – po loňské indis-
pozici hlavní představitelky a zrušení 
představení obnovujeme pozvánku pro 
divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí 
s pohádkou o chudé Aničce a pomocníku 
Kubovi, o hodných čertech a o vítězství 
dobra nad zlem. 

17.30 - Požární útok hasičů z SDH Kna-
povec – místní sbor dobrovolných hasičů 
předvede za příznivého stavu vodních 
zdrojů ukázky požárního sportu. 
Od 14 hodin je na louce pod kostelem 
zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty 
a pouťové koláče. Program pouti se koná 
pouze za příznivého počasí a zdravotně 
bezpečnostních podmínek. Akce je pod-
pořena Městem Ústí nad Orlicí.

Zve Jana Staňková, tel. 603 569 884 
a P. Vladislav Brokeš

Sport

Cvičení ve STUDIOBART

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, 
tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod 
Popradem).
Srdečně zveme na víkendové netradiční 
lekce, rezervace na www.studiobart.cz/
rezervace:
Těšit se můžete na SM systém, BOSU, 
válce nebo na workshop výroby lapače 
snů. Čekají Vás i zdravotní lekce, zamě-
řené např. na: pánevní dno, diastázu, 
hluboký stabilizační systém, chodidlo, 
hormonální jógu a jiné. 
Lekce s Tomášem Strnadem, seminář 
s Barborou HU. Dráža Bačkorová a její 
ashtanga, Monika Břízová a orgánová 
sestava, jóga pro oči - termíny na webu...
Volná místa na BOSU CORE pondělky 
a na TAJ-JI A CHI-KUNG S PAVLEM BŘÍ-
ZOU v neděle.
Otevřené lekce - powerjóga, pilates, 
vitality jóga, hathajóga, BOSU, jóga pro 
těhotné, jóga pro maminky po porodu, 
ranní nádech, jóga v závěsných sítích, 
párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - 
powerjóga, středa 10:00 - pro maminky 
s dětmi, úterý a pátek 9:00 pilates, středa 
8:00 kruháč, 
Ranní nádech pro seniory - 8:15 s Danou 
Holubářovou

Sledujte náš web www.studiobart, či pište 
na info@studiobart.cz, rádi Vás budeme 
o novinkách informovat.

Více info na www.studiobart.cz, 
Markéta Skalická 602 245 393, 
Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí, 
Studiobart

In-linová školička, bike, koloběžky, 
parkour o letních prázdninách 

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU 
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž  FREESTYLO-
VOU ŠKOLIČKU, BIKE, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽIT-
KOVÝ TÁBOR, FREESTYLE KOLOBĚŽKY, 
TÁBOR PRO NEJMENŠÍ NA ROUBENKÁCH 
a tábor- SPORTOVNÍ HRY - PARKOUR - PŘI-
ROZENÝ POHYB.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let. 
V červenci a srpnu vždy od pondělí do 
pátku od 8 do 16 hodin.  V ceně svačinky, 
obědy, pitný režim, pojištění, návštěva 
aquaparku a závěrečné překvapení. Mož-
nost zapůjčení bruslí i chráničů.
Bruslařům začátečníkům i pokročilým 
nabízíme soukromé lekce in-line bruslení.

Přihlášky a další info na 
www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz 

či tel. č. 602 245 393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás 

Markéta Skalická 
a tým instruktorů

Příměstský tábor s atletikou pro 
děti

O prázdninách 2020 pořádáme 7. ročník 
atletického příměstského tábora v Ústí 
nad Orlicí. Formou hry se děti naučí 
základy atletiky a jiných sportů a užijí 
si při tom mnoho zábavy. Mimo atletic-
kého programu budou pro děti připraveny 
i různé výlety a návštěva aquaparku. Atle-
tický tábor v roce 2020 proběhne ve 
4 termínech – 13. 7. – 17. 7., 20. 7. – 24. 
7., 3. 8.-7. 8. a 10. 8.-14. 8. 
V termínu od 13.7.- 17.7. se uskuteční 
pohybový kemp pro mladší děti a v ter-
mínu od 20. 7. – 24. 7. fotbalový kemp.
Cena za dítě je 1 800 Kč. V ceně jsou 
zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední 
a odpolední svačinka, vstupy, jízdenky, 
pojištění a závěrečné diplomy a trička. 
Přihlášky a podrobnější informace nalez-
nete na 
www.primestsky-atleticky-tabor.cz nebo 
na tel. čísle +420 777 269 240. 

Těšíme se na Vás! 
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AKTUALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
NÁDOBY NA BIOODPAD JSOU STÁLE JEŠTĚ K DISPOZICI – POSLEDNÍ TERMÍNY JARO 
Domácnosti je možné zapůjčit k využití i DALŠÍ bionádobu.  
Termíny k zapůjčení BIONÁDOBY jaro 2020: Nádoby se budou zapůjčovat opět na Sběrném dvoře (Královéhradecká 
1566, 562 01 Ústí nad Orlicí), na základě jednoduché zápůjční smlouvy sepsané na místě (jsou v majetku města). 
Nádoby budou zapůjčovány na dobu neurčitou a bezplatně.  
Rozměry nádoby: výška 100 cm, šířka 58 cm, hloubka 75 cm. Každá nádoba má své evidenční číslo. K převzetí si 
prosím vezměte průkaz totožnosti. 

TERMÍNY: úterý 26. 5., čtvrtek 28. 5., úterý 2. 6., čtvrtek 4. 6. 2020 od 14:00 do 18:00. 

ZNEČIŠTĚNÝ OBSAH BIOKONTEJNERŮ 
V poslední době se množí nepatřičný odpad vhozený do kontejnerů na bioodpad! DO BIOODPADU NEPATŘÍ: Např. 
omáčky, pomazánky a jedlé oleje, kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, stavební suť 
a kameny, chemické látky a jejich obaly, sáčky z vysavače, cigarety, léky, textil, jednorázové pleny, horký i studený 
popel jiný než z neošetřeného dřeva, směsný komunální odpad apod. Tato informace je i na samolepce na 
kontejneru. 

NEVYVEZENÁ NÁDOBA NA ODPAD NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY 
V posledních měsících se opět množí dotazy a stížnosti na nevyvezené nádoby na směsný komunální odpad a 
bioodpad, nejčastější příčiny mohou být tyto: 
• Nádoba nebyla přistavena včas na místo svozu: dlouhodobě informujeme občany, že mají nádobu přistavovat na 

místo v den svozu v 6:00, nebo i den předem. Svoz začíná touto hodinou, a i když jste zvyklí, že k vám obsluha 
obvykle jezdí později, nemusí to být pravidlem! Mohou se na trase zdržet, nebo mohou jet naopak rychleji nebo 
jede jiná směna jinou rychlejší trasou. DÁVEJTE TEDY NÁDOBY NA MÍSTO SVOZU VČAS! 

• Nádoba na bioodpad: nebude vyvezena, pokud obsahuje směsný komunální odpad, nebo jinak znečištěný 
bioodpad. 

• Pokud chcete použít vlastní nádobu na bioodpad, je domluveno, že vám vyvezou jen nádobu BARVY HNĚDÉ, 
prostě pracovníci v tom množství nemohou zjišťovat obsah. 

PŘEPLNĚNÉ NÁDOBY NA PAPÍR 
Poslední půlrok se potýkáme s přeplněností kontejnerů na papír. Je to dáno dílem neblahou situací na trhu 
s použitým papírem. Sběrny směsný papír nevykupují a tak se o to více dostává do nádob ve městě. Aktuálně město 
doplácí za tunu papíru 1800 Kč. Situaci zhoršila i doba koronavirová a s ní spojený zájem o zásilkový prodej. Nádoby 
tam máme na hraně kapacity, proto apelujeme na občany, aby SEŠLAPÁVALI KARTONOVÉ KRABICE před jejich 
odložením do nádob!  

REKLAMACE PYTLŮ TŘÍDĚNÉHO SBĚRU - UPOZORNĚNÍ 
Množí se nám dotazy, že nejsou bezprostředně po svozu načtené pytle v databázi. Tak jak je napsáno 
v pravidlech, informace se v databázi objevují do 14 dnů od svozu. Snažíme se o to, aby to bylo dříve. 
Svozová firma musí vyexportovat data ze čteček, zaslat nám je, my je musíme nahrát. Technologie není on-
line. Pytle je možné reklamovat průběžně až do posledního termínu, kterým je 16. 12. 2020.  

SEČENÍ TRÁVNÍKŮ 2020 – OPATŘENÍ NA ZMÍRNĚNÍ SUCHA 
Zhotovitel spol. TEPVOS spol. s. r. o. dostala v letošním roce za úkol u první seče trávníků, která nyní probíhá 
vytipovat sušší místa, která následně budou vyhodnocena, a bude k nim přistupována s vyšší opatrností. Následně 
bude probíhat dle potřeby druhá, případně třetí seč. Tak jako v loňském roce plánujeme individuální přístup 
v jednotlivých lokalitách, aby nevznikla z našeho zeleného města „vyprahlá savana“. Tento postup se loni osvědčil a 
je i v odborné literatuře označován za nejvhodnější z pohledu posílení biodiverzity městského prostředí. 
 

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



Provozní doba sportovních zařízení Tepvos, spol. s r.o.
Červen 2020

Vážení sportovní nadšenci,
v tuto chvíli nejsme schopni stanovit, zda v červnu budeme moci otevřít zbylá sportovní a rekreační 
střediska a za jakých podmínek. Vše záleží na uvolňování vydaných opatření. Prosím sledujte aktuální 
informace na webu www.bazenusti.cz. Děkujeme za pochopení a respektování vydaných preventivních 
bezpečnostních opatření, která umožňují alespoň omezený provoz otevřených sportovišť. 

úsek Rekreační služby, Tepvos, spol. s r.o.

Zimní stadion (Letní provoz– provozní doba)

LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, 
který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje, 
IN-LINE bruslení, Florbal.
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili 
termíny pronájmu.
www.bazenusti.cz nebo více informací na tel.: 734 353 473

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba) 

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY 10:00 - 18:00
MINIGOLF 10:00 - 18:00

Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit 
rezervaci od 8:00 do 14:00 h.
pondělí – pátek v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
sobota – neděle pouze na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/
https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaší návštěvu.

Aquapark (provozní doba)
SEZÓNA BUDE ZAHÁJENA NA ZAČÁTKU ČERVNA V ZÁVISLOSTI 
NA NAŘÍZENÍ VLÁDY A POČASÍ
 PRO VÍCE INFORMACÍ SLEDUJTE www.bazenusti.cz, 
KDE BUDOU AKTUÁLNÍ INFORMACE NEBO VOLEJTE 
NA: 734 353 475, 465 524 254

PONDĚLÍ - NEDĚLE 10:00 - 18:00 

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: 734 353 475, 465 524 254    

Skatepark (provozní doba)

Pondělí - Pátek 15:00 – 20:00
Sobota – Neděle 13:00 – 19:00

Bližší a aktuální informace sledujte na www.bazenusti.cz

Zimní stadion, 
Q. Kociana, Ústí n. O., 
tel.: (+420) 608 553 305, 
www.bazenusti.cz
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Sport

Skatepark, 
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598, 
www.bazenusti.cz

Letiště není hřiště - Aeroklub Ústí nad Orlicí  

Aeroklub Ústí nad Orlicí z.s. je provozovatelem veřejného letiště 
v Ústí nad Orlicí. Letiště je dle zákona  č. 49/1997 Sb. vymezená 
plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení a vybavení), 
určená  pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel.
Bohužel i v letošním roce si někdo plete letiště s loukou nebo 
veřejným hřištěm. Není to tak, není možné zde trénovat běh 
a podobně. A pro nácvik fotbalu rodičů s dítětem letiště skutečně 
určené není. Veřejné letiště slouží k příletům a odletům moto-
rových letounů, letadel a vrtulníků Letecké záchranné služby, 
ultralehkých letounů, kluzáků a dopadu parašutistů. Jakýkoli 
nekoordinovaný pohyb vozidel, osob, psů atd. je na letištní ploše 
zakázán! Pohybem na ploše se vystavujete smrtelnému nebez-
pečí případnému střetu s letounem nebo parašutistou. 
Velmi nebezpečné pro letecký provoz je i umožnění volného 
pobíhání psů a jejich vyhrabávání letištního povrchu. Případné 
najetí letounu do vyhrabaného otvoru může způsobit zranění 
osob a značné škody na letadlové technice.
Nebezpečná jsou i v trávě snadno přehlédnutelná ocelová lana 
sloužící pro navijákové starty kluzáků. 
Veřejně dostupné vstupy na letiště jsou vybaveny informačními 
cedulemi, které vstup na letištní plochu zakazují. Respektujte 
je. Nehazardujte, prosím, se svým životem ani s životy svých 
dětí. Upozorňujeme, že letiště je kvůli bezpečnosti vybavené 
kamerovým systémem se záznamem a porušení zákazu vstupu 
na letištní plochu lze prokázat. 
Pokud chcete letiště navštívit, budete srdečně vítáni. Zaparkujte 
v prostoru u provozní budovy a řiďte se pokyny členů Aeroklubu. 
Děkujeme. 

Vedení Aeroklubu Ústí nad Orlicí

Hřiště pro všechny, 
V Lukách 1362 (zadní část 
aquaparku)
tel.: (+420) 777 773 355, 
www.bazenusti.cz

Aquapark, 
V Lukách 1362
tel.: (+420) 465 527 898, 
www.bazenusti.cz
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