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PF 2021
Vážení spoluobčané, rok se s rokem
sešel a mojí milou povinností je popřát
Vám jménem vedení města a všech členů
zastupitelstva úspěšný rok 2021. Přeji
Vám v první řadě pevné zdraví!
S vysokou mírou pravděpodobnosti lze
očekávat, že události uplynulého roku
budou ovlivňovat i rok letošní. Těžko lze
v tuto chvíli odhadovat jak zásadně a jak
dlouho. Loňský rok nás přesvědčil, že naše
plánovací kalendáře mohou rychle pozbýt
aktuálnosti. Celá řada oblastí a činností se
musela s novou situací týkající se koronavirové pandemie vyrovnat. Loňský rok
byl smutný. Téměř bezkontaktní. A také
ztrátový. Postupně jsme ztráceli jistoty,
se kterými jsme se naučili pohodlně žít
v letech předešlých. Bohužel někomu
rok 2020 fatálně změnil pracovní život,
ještě bolestněji někoho zasáhl i v životě
osobním.

rozpočtu našeho města. Po letech ekonomického růstu nás čeká období, ve kterém každý výdaj bude dvojnásobně zvažován. Nyní je předčasné přesně definovat
finanční dopad, protože v čase psaní
úvodníku nejsou schváleny příslušné
daňové zákony a slíbené kompenzace
obcím a krajům, ale očekáváme nižší příjmy města o více jak 40 milionů korun.
Neschválené zákony komplikují přípravu
městského rozpočtu a nesou s sebou řadu
nezodpovězených otázek a logicky také
řadu domněnek a spekulací. Zastupitelstvu bude rozpočet předložen ke schválení na únorovém zasedání, do té doby
bude naše město hospodařit s rozpočtovým provizoriem.

nikdo nezná, neboť každý je přesvědčen
o svém názoru a své „pravdě“. A jelikož
nás v roce 2021 čekají parlamentní volby,
máme se na co těšit! L
Ovšem pozor, netěšme se předčasně!
V loňském lednovém úvodníku jsem
měl snahu vyjmenovat řadu očekávaných událostí, na které je možné těšit se
již od začátku roku a ani ve snu by mne
nenapadlo, že např. Letní olympijské hry
se neuskuteční. Těšení bylo zbytečné.
Proto se letos spokojím s připomenutím
dvou jistot. Rok 2021 je dvacátým prvním rokem 21. století. A jako každý jiný
rok i letos nás, tedy snad, čeká dvakrát
rovnodennost, kdy se Slunce bude nacházet v rovině zemského rovníku a sluneční
paprsky budou dopadat na Zemi kolmo
k zemské ose.

Důsledky roku 2020 pocítí negativně
i naše město. Dnes není možné předvídat, co nás čeká a na co se v dobrém slova
smyslu můžeme těšit. Ovšem již nyní, na
začátku roku, je potřeba si uvědomit, že
výrazný pokles ekonomiky a nezbytné
finanční kompenzace poskytované státem za účelem zmírnění dopadu pandemie, se odrazí v rozpočtu každého města,
každé obce. Očekávané snížení daňových
příjmů se tak logicky promítá i do návrhu

Ostatně domněnky a spekulace nás
doprovázejí čím dál častěji. Stávají se
smutnou součástí veřejného prostoru. Šíří
se zejména na sociálních sítích, kde příspěvek po zveřejnění začne žít svým vlastním nekontrolovatelným životem. Jeho
dopad výrazně ovlivňují diskutující, kteří
často bez potřebné znalosti mají jasno
hned a o všem. Dnes je snadné napadat,
zpochybňovat, obviňovat, manipulovat.
Je snadné zveřejňovat údaje nepravdivé či
zkreslené a neuvádět zdroje. Veřejný prostor se přes sociální sítě ovládá snadno
a rychle. Často se tak děje z vnitřního přesvědčení, ale ještě častěji pro vlastní prospěch. Děje se tak i z neznalosti, ale k té se

Kultura

Kultura

Sport

Očima našich předků

Lidé a oceán

Novoroční Andrlův chlum

Zveme vás do Galerie pod radnicí na
výstavu z muzejních sbírek, která
návštěvníky zavede do života našich
předků a jejich tradic. Výstava bude zahájena 21. ledna a expozici si v Galerii pod
radnicí budete moci prohlédnout do 21.
února.
str. 15

Ve středu 13. ledna v 17.00 hodin bude
vernisáží v Městské knihovně zahájena
výstava fotografií mořeplavce Rudolfa
Krautschneidera, v 18.00 hodin se uskuteční beseda autora fotografií s veřejností. Výstava potrvá do 27. února.
str. 15

KČT v Ústí nad Orlicí pořádá v pátek
1. ledna 2021 dvacátý druhý ročník
Novoročního výstupu na Andrlův chlum.
Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
str. 18

Vážení spoluobčané, neztrácejte v roce
2021 své jistoty, nepřestávejte se těšit
a nepřestávejte mít sny! Ale hlavně
nenechte ostatní, aby Vás vtáhli do svých
bouří. Vtáhněte je do svého klidu.
Petr Hájek
starosta města

www.ustinadorlici.cz
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Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo
dotační programy na rok 2021
Rada města Ústí nad Orlicí na svém 71.
zasedání dne 12. října 2020 schválila
vyhlášení dotačních programů na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových
aktivit a památkové péče na rok 2021.
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Schválené dotační programy (včetně
termínů pro podání žádostí) a tiskopisy
žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí
nad Orlicí na rok 2021 jsou k dispozici
na webu města Ústí nad Orlicí (Město
– Dotace města - Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a Dotace do
oblasti školství, kultury, sportu, památkové péče), dále mohou být zaslány po
vyžádání na odboru sociálních služeb
(e-mail: habrova@muuo.cz, tel.: 465
514 523) nebo na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace (e-mail: machata@muuo.cz, 		
tel.: 465 514 218).

Výběrové řízení na prodej části pozemku
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na prodej části pozemku
st.p.č. 52/1, jehož součástí je stavba čp.
64 (administrativní budova Perla 01),
v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí.
Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji nově
oddělený pozemek st.p.č. 52/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 430 m2,
jehož součástí je stavba čp. 64 („administrativní budova Perla 01“) a nově oddělený
pozemek st.p.č. 52/16 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1 080 m2, jehož součástí je jiná stavba, vše v obci a k. ú. Ústí
nad Orlicí. Nemovitost se nachází na křižovatce ulic Lochmanova a 17. listopadu
v Ústí nad Orlicí.
Minimální kupní cena je stanovena na
5.900.000 Kč.
Nabídky je možno podávat ve lhůtě nejpozději do 10.03.2021.

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

Cena vodného a stočného pro rok 2021

Vážení zákazníci,
tímto si Vás dovolujeme informovat
o ceně za dodávku pitné vody a odvádění
odpadních vod pro domácnosti a ostatní
odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho
místních částech pro rok 2021. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, která je určována podle pravidel
stanovených zákonem o cenách, výměrem Ministerstva financí a dle zpracované
kalkulace, v souladu s výše uvedenou
legislativou. Pro rok 2021 byla stanovena
takto:
Cena platná od 1. 1. 2021:
Cena bez DPH

Cena s DPH 10 %

Voda pitná (vodné)			
28,90 Kč/m3		
31,79 Kč/m3
Voda odpadní (stočné) 			
45,40 Kč/m3		
49,94 Kč/m3
Celkem 				
74,30 Kč/m3		
81,73 Kč/m3
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Výsledná cena musí podle platné legislativy generovat dostatek finančních prostředků jednak na vlastní provoz vodohospodářské infrastruktury, a dále pak
na pravidelnou povinnou obnovu kanalizační a vodovodní sítě vč. splácení úvěrů
a úroků z nich. Z těchto zdrojů jsou je také
financován další nutný rozvoj celé sítě –
v r. 2020 např. rozsáhlé budování nových
sítí v lokalitě Perla 01.
Celkové navýšení vodného a stočného vč.
DPH 10% činí 2,37 Kč za 1 m3, tj. 2,98
%. Důvodem je v menší míře nárůst provozních nákladů (zejména v souvislosti
s nákazou COVID-19), větší část pak tvoří
výše zmíněné generování dostatečných
zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vč. naplnění podmínek
pro přidělení dotace na akci KaČOV.
Připomínám, že stejně jako v minulosti,
budou takto získané finanční prostředky
plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě (dořešení
zásobování místní části Knapovec pitnou
vodou, dokončení výtlaku z vrtu UO4 vč.
vybudování záložní akumulační komory,
kanalizace v ul. Družstevní, obnova vodovodu a kanalizace v ul. Vrbenského atd.).

Dle dostupných zdrojů se v součtu cena
vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále
pohybuje i nadále ve srovnání s ostatními
městy v ČR pod celostátním průměrem.
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Připravujeme další zlepšení
služeb pro klienty
V lednu 2021 uvede městský úřad do provozu rezervační systém se vzdáleným přístupem. Rezervační systém nabídne klientům městského úřadu možnost rezervace
časového prostoru pro přednostní vyřízení svých záležitostí na pracovištích evidence obyvatel, občanských a cestovních
dokladů, evidence řidičů, evidence vozidel a živnostenského úřadu. Rezervační
systém bude přístupný z webových stránek města, do kterých budou integrovány
odkazy na rezervační stránky jednotlivých
výše uvedených pracovišť. Předpokládáme, že tím přispějeme k větší efektivitě vyřizování žádostí klientů ve zmíněných agendách a zvýšíme komfort služeb
městského úřadu.
Ing. Jiří Čajka,
vedoucí oddělení IT
www.ustinadorlici.cz
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Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí se již rýsuje
O roku 2020 můžeme směle mluvit jako
o strategickém. Na počátku roku byl
vyhodnocen průzkum mezi občany k přípravě strategického plánu rozvoje města.
Vyhodnocení průzkumu společně s analytickými výstupy v první polovině roku
vedlo k přípravě podkladů pro další práci
a k tvorbě návrhové části. Právě v této
části strategického plánu je definována
vize a dlouhodobé priority. Při zpracování konkrétních návrhů projektů byla
určena i opatření, jak prioritní oblasti i vizi

naplnit. Zpracování strategických dokumentů je zdlouhavý proces a je třeba brát
v úvahu různé pohledy, zohlednit souvislosti a dopady. Tento proces nelze zkrátit
a je nutný pro správné nastavení časové
a finanční realizace. Náměty a podklady
pro návrhovou část strategického plánu
byly během léta a podzimu roku 2020
zpracovávány i díky pracovním skupinám a online jednáním. V prosinci byla
připravena současná varianta strategického plánu rozvoje města. Chystáme pro

vás samozřejmě i veřejné představení
a projednání, ale z důvodů omezené
možnosti shromažďování ještě není jistá
jeho forma. Budeme se těšit na Vaši účast
a o termínu a podobě projednání budeme
včas informovat na webových stránkách
města.
Pavel Franěk
AQE advisors, a.s.

Mateřská škola Knapovec
Dne 24. listopadu zavezla paní ředitelka
a paní učitelkou do Domova důchodců
v Ústí nad Orlicí balíček. Do něho jsme
dali obrázky, které děti nakreslily pro
babičky a dědečky a škapulíře s bylinkami.
Myslíme na vás.
Děti a p. učitelky z MŠ Pastelka,
Ústí n. Orlicí, Knapovec

Mateřská škola Na Výsluní

Advent v MŠ Na Výsluní
Překrásný čas adventu jsme v naší škole
zahájili výzdobou velkého vánočního
stromu u vstupních dveří. Jako vždy si děti
ve třídách vyrobily ozdobičky, které v pondělí 30.11. na stromek pověsily. Rozjásaná
dětská očka sledovala, jak se zelený šat
smrčku mění na pestrobarevný. Nakonec
ještě rozsvítit světélka, zazpívat koledu
a adventní čas v naší školce je zahájený.
V pátek 4.12. jsme měli „nečekanou“
návštěvu – sám velký Mikuláš s andě1 / 2021

lem a čertem se přišli podívat, jestli jsme
byli hodní, zda umíme zazpívat písničku
nebo přednést básničku. My jsme však
byli připraveni a nezaskočil nás ani čert
s pytlem – prý na zlobivé děti. Od nás
ale odcházel s prázdnou, hodné děti
z Výsluní zazpívaly, zatančily a čertík by
rád skotačil s nimi, kdyby ovšem neměl
práci a nemusel hledat hříšníky do pekla
někde jinde. Od Mikuláše si děti vysloužily
balíček s ovocem a drobnými sladkostmi.
Krásné dopoledne nám zpříjemnila také
pohádka, kterou v našem maňáskovém
divadélku zahrály paní učitelky ze II. třídy .
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci jsme letos uspořádali prodejní
výstavku vánočních dekorací přímo ve
školce. Každý si tak mohl prohlédnout a za
drobné peníze také koupit něco malého
pro radost.
Odkud se šíří ta krásná vůně? Samozřejmě
z Výsluní! Jako každý rok jsme se s dětmi
pustili do pečení tradičního vánočního
cukroví. Někde voněly medové perníčky,
tu zase linecká kolečka a jinde klasické
pracičky. Malé dětské ručky s chutí pomáhaly a věřte, že mlsné jazýčky si potom
pěkně pochutnaly.
Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili
malými třídními besídkami (letos bohužel bez rodičů) se zpěvem, tancem, povídáním, ale hlavně s rozbalováním dárků,
které se nám 21.12. objevily pod každým
stromečkem ve třídách. Vždyť hraček není
nikdy dost, protože „Kdo si hraje, nezlobí“.

Vážení a milí spoluobčané, přijměte od
nás z MŠ Na Výsluní přání všeho nejlepšího v novém roce, hlavně pevné zdraví,
úsměv na rtech a spokojenost. Věříme,
že se budeme moci opět setkávat při různých příležitostech a že to budou setkání
radostná a veselá.
Tak tedy – ať žije rok 2021!
Děti, kolektiv zaměstnanců
a Váš Výsluňáček

Základní škola Bratří Čapků

Mezinárodní záložka
Spolu s partnerskými školami jsme odstartovali projekt Pošli záložku do světa. Na
každé škole si žáci dle zájmu vytvoří
záložky na téma Můj oblíbený knižní
hrdina/postava/kniha/autor a pošlou je
k nám. Poté se záložky nafotí, rozlosují
a zašlou se zpět zúčastněným školám ve
stejném počtu, v jakém byly odeslány.
Cílem je, aby se žádné škole nevrátila
ani jedna její původní záložka a aby děti
prostřednictvím této akce mohly navázat
www.ustinadorlici.cz
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Z našich škol

Z našich škol

nové kontakty se zahraničními vrstevníky
v partnerských školách.
Více na www.zsbcuo.cz/posli.htm.
Martin Falta

V současné době, kdy se zpomalil chod
života, však parlament nespal. Přesunul se
do online prostředí a „poslanci a poslankyně“ pokračovali ve své argumentaci při
videokonferencích. I téma se přizpůsobilo
době a do hledáčku se dostala distanční
výuka. Na několika schůzích parlament
probíral možnosti zpříjemnění a zpřehlednění online prostředí, které škola
používá, a v některých bodech došlo ke
shodě. Po jednomyslném usnesení přednesli zástupci parlamentu návrhy vedení
školy, které se spolu s pedagogickým sborem tématy zabývalo. Těšíme se na další
setkání a další zajímavé návrhy, kterými si
budeme moci zpříjemnit vyučovací proces a pobyt ve škole.
Mgr. Pavla Jelínková
a Mgr. Lucie Zastoupilová
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Co nás čeká
Novoroční přání
Máme za sebou náročný rok. Neexistuje
snad nikdo, komu by pandemie nezasáhla
do života. Prošli jsme těžkou zkouškou,
která zřejmě ale ještě neskončila. Do
nového roku Vám proto přejeme odhodlání zvládnout všechny možné překážky,
vytrvalost při jejich zdolávání a schopnost
udržovat se v psychické pohodě.
Zaměstnanci ZŠ Bratří Čapků

Z předvánočního muzicírování sešlo
Teprve začátkem prosince, kdy se mohli
naši šesťáci vrátit do lavic, jsme navázali
na náš avizovaný projekt s hudebními
nástroji, kterými jsou ukulele. Návrhy na
vyzdobení ozvučné desky se začínají realizovat, barva pomalu zasychá…
Je nám líto, že jsme si nemohli doprovodit prvními akordy zpěvy vánoční, jak
jsme původně plánovali, ale kdo si počká,
ten se dočká. Určitě nám žádný vlak neujel…a co třeba jarní koncert?
Mgr. Dana Špindlerová

Základní škola Komenského
Základní škola Kerhartice
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Přípravná třída
Žáci přípravného ročníku se ve škole těší
z opravdového spolužití kamarádství.
Skupinka dětí se po dočasném odloučení opět s radostí vrátila do třídy. Stolečky a hrací koutek zase obývají žáci,
kteří se učí střídat aktivity soustředění
a zaměřené pozornosti s vlastním odpočinkem a relaxačními chvilkami. K přijímání nového používáme multisenzoriální přístup a uplatňujeme v plné míře
prožitkovou pedagogiku s prvky Celistvé
na smysl zaměřené pedagogiky F. Ketta.
K ztvárňování a sebevyjadřování jsou
k dispozici přírodniny a drobný výkladový
materiál (kamínky, dřevěné a skleněné
dekorace). Při manipulaci s drobnými
předměty je kladen důraz na vzájemné
porozumění, pomoc, úctu k věcem, úctu
k sobě navzájem, radost ze společenství,
důvěru a hlubší hodnoty.
J. Trávníčková

Základní umělecká škola 		
Jaroslava Kociana

Ohlédnutí
Žákovský parlament
Na „velké Kometě“ už druhým rokem funguje žákovský parlament. Dva zástupci
z každé třídy se při společných setkání
snaží přijít na to, jak funguje demokratický pravidlotvorný proces. Učí se si vzájemně naslouchat, nechat vyjádřit spolužáky názor a formulovat vlastní myšlenky
a argumenty. „Baví mě to a rád přicházím
s novými nápady na zlepšení školy,“ říká
jeden ze zasloužilých „poslanců“.

lobila“, ale bez ní to nešlo. Škola byla
schopná zapůjčit notebooky všem žákům,
kteří potřebné materiální zázemí doma
nemají a projevili o zápůjčku zájem.
Pedagogové dostali jasné instrukce, jak
postupovat při sestavování online rozvrhu, který dle doporučení MŠMT neměl
být překlopením prezenčního rozvrhu.
Pokyny jsme dodrželi a děti se účastnily
online výuky hlavních předmětů každý
den vždy ve stejný čas. A nezapomněli
jsme ani na naše nejmenší – předškoláčky,
kteří si také vyzkoušeli online „výuku“.
A aby toho „koukání“ do počítače nebylo
příliš, každé pondělí obdrželi žáci do
schránek doplňkové úkoly, které vypracované odevzdávali na konci týdne do
schránky školy, aby je opět v pondělí
(spolu s novými úkoly) dostali zpět i se
zhodnocením.
M. Štarmanová

„Druhá vlna“
Druhou vlnu distanční výuky jsme zvládli
velmi dobře a to zejména díky snaze, spolupráci a nasazení všech zúčastněných –
dětí, jejich rodičů, pedagogů a vedení
školy. DĚKUJEME VÁM.
Nemalou zásluhu na poměrně hladkém
proplouvání úskalími distanční výuky
měla i technika, která sice občas „zaz-

Novoroční přání
Máme za sebou „prazvláštní“ rok 2020.
Rád bych touto cestou za celý kolektiv
učitelů a pracovníků Základní umělecké
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel
Základní umělecká škola
Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí
Zdeněk Černý odešel do muzikantského
nebe
V sobotu 5. prosince nás navždy opustil
pan Zdeněk Černý, emeritní učitel Základní
umělecké školy Jaroslava Kociana. Patřil
bezesporu k nejvýraznějším osobnostem
v historii naší školy a po dlouhá desetiletí
naplňoval známou pravdu, že kvalita školy
se odvíjí od kvality jednotlivých učitelů.
Pan učitel Zdeněk Černý vyučoval
v hudebním oboru hru na klarinet a saxofon. Vychoval desítky a desítky hudebníků, kteří našli své uplatnění nejenom
na poli amatérského muzicírování, ale
mezi jeho absolventy jsou i profesionální hudebníci. Kouzlo jeho pedagogického působení spočívalo v maximálním
pracovním nasazení, úžasně pozitivním
vztahu ke svým žákům a jejich rodičům.
On sám byl vynikajícím hráčem a v jeho
případě je bez nadsázky možné říci, že
hudbu „žil“. Jeho klarinet nebo saxofon
byl vždy po ruce, působil v Dechovém
orchestru Města Ústí nad Orlicí, hrál hned
v několika tanečních a jazzových kapelách
a komorních ansámblech, o svém umění
dával vědět i jako sólista.
1 / 2021

Široká veřejnost zná osobnost Zdeňka
Černého především jako dirigenta swingového orchestru BLACK BAND, který
na naší škole založil a úspěšně vedl až
do svého odchodu do důchodu. Tento
orchestr po zásluze získal nejenom obrovskou popularitu u ústecké veřejnosti, ale
i respekt mezi hudebníky jak v tuzemsku
(vítěz ústředního kola soutěže orchestrů
ZUŠ), tak při zahraničních koncertních
zájezdech (vzpomeňme na legendární
úspěchy na festivalech v německém
Thumu nebo Austrálii).
Na našeho drahého kolegu a přítele
budeme v naší hudebce s láskou vzpomínat!
Čest jeho památce!
Za celý kolektiv Základní
umělecké školy Jaroslava Kociana
PaedDr. Jiří Tomášek, ředitel

umění v Praze a ve svém rodné městě
se prezentoval již několikrát. Poslední
výstavu v klubu Popráč dosud veřejnost
vidět nemohla, nyní by ale zmírnění omezení mělo uspořádání akce umožnit. „A to
včetně vernisáže v pátek od 17 hodin,
samozřejmě za přítomnosti omezeného
počtu osob a dodržení všech hygienických
opatření,“ říká Lenka Janyšová ze spolku
Malá scéna. Jak dále dodává, ti, kteří se
nedostanou přímo na páteční vernisáž,
příležitost určitě mít budou. „A to v rámci
dalších plánovaných akcí a také během
běžného provozu zdejšího baru,“ upřesňuje ředitelka spolku.
Dítě z plastu
Talentovaný výtvarník vyplnil poslední rok
intenzivní prací. O tom se ostatně budou
moct návštěvníci Malé scény již brzy přesvědčit. „Všechny obrazy vznikly v době
karantény, v jisté izolaci. Změna okolností
mi umožnila trochu jiný pohled na věc,
což se odráží i v obrazech,“ připouští Martin Kolář, který se věnuje také hudbě a se
skupinou Miagra už má „na kontě“ premiérové CD a videoklip.
Výběr olejů na plátně a kreseb můžete
v prosinci zhlédnout od úterý do pátku
vždy od 16 hodin. A co nevšední název
Dítě z plastu? „Reflektuje dobu, konfrontuje hřejivost a chlad okolního světa na
společné půdě, v osobní i obecné rovině,“
dodává Martin Kolář.
Mgr. Jan Pokorný

Střední škola
uměleckoprůmyslová

Střední škola automobilní

Ústecká kulturní scéna opět ožije zásluhou absolventa umprumky
Dlouhé týdny bez kulturního vyžití se, zdá
se, chýlí ke konci. Postupné uvolňování
opatření umožňuje od čtvrtka 3. prosince opět pořádat alespoň některé akce.
V orlickoústecké Malé scéně již o den později začne výstava Dítě z plastu, kterou
má na svědomí úspěšný absolvent místní
umprumky.

Ani při nuceném zavření škol jsme nezaháleli

Na vernisáž v omezeném počtu
Martin Kolář je druhým rokem studentem ateliéru kresby Akademie výtvarných

I když nám ve škole i dílnách od 14. října
chybělo to nejdůležitější, tedy žáci, rozhodně jsme nezaháleli. Mimo úkoly spojené s distanční výukou jsme se při přechodu na nový poštovní server všichni
zdokonalili v ovládání příslušných programů a zařízení. Došlo také na úpravy
školních vzdělávacích programů. Nejdůležitějšími body bylo zařazení nových
poznatků z automobilového průmyslu
a optimalizace obsahu vzdělávání v souwww.ustinadorlici.cz
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školy Jaroslava Kociana poděkoval všem
příznivcům naší školy za podporu v nelehkém období. Zejména směřuji naše poděkování představitelům našeho zřizovatele
Městu Ústí nad Orlicí, našim sponzorům
a mecenášům a především rodičům
našich žáků a studentů. Společně jsme
vydali množství energie, abychom situaci
zvládli a v distanční výchovně vzdělávací
práci obstáli se ctí a na úrovni.
Jsme na prahu nového roku 2021. Všichni,
tedy i my v Základní umělecké škole
Jaroslava Kociana, vzhlížíme k novému
období, nad kterým ale stále visí Damoklův meč. Do nového roku vstupujeme
s vírou a přesvědčením, že jsme se opět
významně poučili, technologicky posunuli a došli k poznání, že vše zvládneme
dobře, pokud přijmeme novou normu
– vzájemný respekt, schopnost dodržovat pravidla a spolupracovat na všech
úrovních společenského života. V naší
škole jsme na tuto notu všichni naladěni
a uděláme maximum pro profit našich
žáků a spokojenost rodičovské veřejnosti.
Šťastný rok 2021 Vám všem!
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Z našich škol

vislosti s inovovanými rámcově vzdělávacími programy. Na začátku prosince
proběhlo v dílnách v Hylvátech třídenní
školení pro pedagogy spádové oblasti
Kvasinsko. Tématem byla elektromobilita v koncernu Volkswagen. Přítomní byli
seznámeni s konstrukcí elektropohonů
a sami si vyzkoušeli diagnostiku i montáže
a opravy jednotlivých částí. Zajímavé byly
také testovací jízdy s vozy Škoda Citigo
e-iV, VW e-Golf nebo hybridní Škodou
Superb iV.
Došlo také na stavební úpravy. Kompletně bylo rekonstruováno zázemí naší
autoškoly v areálu na Dukle. Zlepší se tak
podmínky pro výuku k získání řidičských
průkazů všech skupin (A, B, C, T, E), které
nabízíme našim žákům i veřejnosti.
Na konci října byl spuštěn nový informační
systém umožňující online přihlašování
na tyto kurzy. V dílnách v Hylvátech byla
upravena a vymalována pracoviště autoelektrikářů, automechaniků a karosářů.
Firma Iveco Czech Republic Vysoké Mýto
(dříve Karosa) poskytla našim žákům
výukové pomůcky (pneumatické brusky,
svářečské kukly a další vybavení ze svého
programu Solidarity Fund v hodnotě
téměř 80 000 Kč. Pracoviště žádaných
karosářů bylo doplněno o bezdemontážní
opravářský (Carbon) a měřící (Touch Spanesi) systém v hodnotě větší než 1 mil.
Kč. Pracoviště automechaniků disponuje
zařízením umožňujícím výměnu náplně
a proplach automatických převodovek. Už
první výměny u zákazníků ukázaly, že bezproplachová výměna náplně není plnohodnotnou údržbou a snižuje životnost
této důležité části převodového ústrojí.
V rámci projektu MAS byly zakoupeny diagnostické přístroje pro autotroniky (Hella
Guttman) a nové svářečky pro svářečskou
školu.
Areál na Dukle dostal novou fasádu
a upravený bezbariérový hlavní vchod.
Velmi zajímavá je také virtuální prohlídka školy a dílen, která byla spuštěna
na začátku prosince.
Virtuální prohlídku a hromadu dalších
informací pro žáka, rodiče, odbornou
i laickou veřejnost najdete na www.skola-auto.cz,
https://www.facebook.com/skolaauto
nebo Instagramu (tady nevím...).
Ing.Karel Beran,
ZŘOV
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VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Evropský týden odborných dovedností
aneb Neváhejte a pojďte studovat na
VOŠ a SŠZS v Ústí nad Orlicí.
Naše škola se ve dnech 10., 11. a 12. 11.
2020 zapojila do Evropského týdne odborných dovedností pořádaného Domem
zahraniční spolupráce, jehož cílem bylo
zviditelnit možnosti odborného vzdělávání žáků.
Opakovaná setkání, která se konala formou on-line přes komunikační platformu
zoom.us, umožnila předání informací
o studijních oborech, možnostech uplatnění na trhu práce a dalším vzdělávání
absolventů, a to zástupcům základních
škol, výchovným poradcům, rodičům
i široké veřejnosti. Účastníkům byly také
představeny formy spolupráce na mezinárodních projektech v rámci eTwinning
a Erasmus+.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se nám uvedená on-line forma
informování osvědčila a rádi bychom
i nadále stejnou cestou předávali informace všem, kteří uvažují o studiu na naší
škole. Pokud patříte mezi ně, sledujte
webové stránky školy www.szsuo.cz, případně nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se
na Vás.
VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí
Otevření akreditovaného kurzu sanitář
Pro velký zájem otevíráme akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ i v jarním termínu. Kvalifikační kurz SANITÁŘ
bude zahájen 1.2. 2021 ve 12.40 hod.
v budově VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí.
Podrobné informace a přihlášku naleznete na webových stránkách školy. Přihlášeným, kteří potvrdí účast v kurzu, budou
zaslány informace elektronicky.
Více info na wwwszsuo.cz
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Z důvodů koronavirových opatření jsme
odložili některé naše aktivity s uživateli.
Hodně akcí bylo zrušeno - hlavně takové,
na které jsme se těšili a také se na ně připravovali.

Senior klub Ústí nad Orlicí

Děkujeme našemu zřizovateli Městu Ústí
nad Orlicí za celoroční finanční podporu.
Všem našim příznivcům, kamarádům
a známým přejeme v novém roce 2021
hlavně pevné zdraví.

12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení.
Akci zajišťuje p. Štěch.

Váš zájem a případné dotazy volejte předsedovi na tel. 734398390.
Zájezd se bude organizovat pouze v případě příznivé situace jak v ČR, tak na
Slovensku a dostatečného zájmu o akci,
s výběrem peněz 4. 2. 2021 od 13.00 do
14.00 hodin.

Klub s dvanáctiletou historií

Běžky nebo pěšky směr Strážné
čt 28.1. | 12.30 hodin | sraz
Sraz u CSP - bývalý „Penzion“. V případě
nedostatku sněhu vycházka. Akci zajišťuje
p. Králík a p. Bednářová.

Níže uvedené akce a služby budou provedeny pouze v případě, že to situace
a rozhodnutí vlády dovolí.

Výběr členských příspěvků pro rok 2021
proběhne následovně:

Bábovky – Senior kino
út 12.1. | 14.30 hodin
Česká komedie režiséra Rudolfa Havlíka. 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.
Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 15.1. a 22.1.| 14.00-15.30 hodin
Plavání v KPB spojené se cvičením ve vodě
a vstupem do relaxačního centra. Pro
členy vstup na průkazku 50,- Kč, nečlen
60,-Kč. Peníze si přichystejte přesně.
Akci zajišťuje p. Rabová (15.1.) a p. Králík
(22.1.).
Tuktukem z Thajska až na Moravu
st 20.1. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme
na cestopisnou přednášku Tomáše Vejmoly v Roškotově divadle od 19.00 hodin.
Vstupné 70,- Kč pro člena Senior klubu,
běžná cena 90,- Kč. Hlásit se můžete ve
Sladkovně dne 19.1. 2021 od 10.00 do
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Při službě ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hodin. Svoji návštěvu rozložte do
uvedeného času, nepřijďte všichni najednou. Vstup po 5 osobách, roušky povinné.
• 19.1. pro členy a zájemce s příjmením od A po F
• 26.1. pro členy a zájemce s příjmením od H po K
• 2. 2. pro členy a zájemce s příjmením
od L po R
• 9. 2. pro členy a zájemce s příjmením
od S po Z
Průzkum zájmu o Hokovce:
Stále přijímáme předběžné telefonické
přihlášky zájemců na autobusový zájezd
a pobyt v lázeňském hotelu „Park hotel“
na Slovensku v Hokovcích v termínu
21.2. 2021 až 27.2. 2021 s odjezdem
odpoledne dne 20.2.2021 za cenu pro
člena SK 5.600,- Kč a pro nečlena a neobyvatele za 5.700,- Kč. Pořadí přihlášení
určuje zasedací pořádek.
Podrobné propozice jsou v informační
skříňce SK.

H. Zastoupilová, ved. služby
a kolektiv pracovníků a uživatelů

Na únor připravujeme:
- 2 x plavání
- SK
- cestopis
- běžky nebo pěšky
Žádáme, abyste si před placením rozměnili velké bankovky a částky měli přesně.

KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Štěchová 731601548,
p. Rabová 734188853,
p. Ešpandrová 734188855,
p. Štěch 722475129,
JUDr. Králík 722475132,
Ing. Bednářová 605834042
Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

www.ustinadorlici.cz
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Zprávičky ze Stacionáře

V době nouzového stavu jsme se plně
věnovali uživatelům při hygienických
nařízeních, rozdělovali jsme uživatele na
několik skupin, aby se vzájemně nemíchali.
Po dlouhé době se konečně konala akce,
a to Integrační den na Kociánce, na které
jsme se prezentovali. Akce se nám moc
líbila, prostředí bylo velice příjemné.
Při současných nařízeních se snažíme si
užívat vánoční pohody v nové budově.

Sociální / zdravotní
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Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
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.
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.
CENTRUM PRO ŽIVOT: 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 vyhrazena.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840
Rok 2020 ve fotografii
1.-31.1. | výstava
Otevřeno je v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK nebo při akcích centra
v době od 8.00 do 15.30 hodin, vstup
zdarma
Orlickoústecké lidové malované betlémy
7.1. | 10.00 hodin
Sraz v 9.45 hodin před budovou Městského muzea v Ústí nad Orlicí, vstup
zdarma
Pečeme, vaříme
Moravské koláče s paní Lukesovou
14.1. | 9.30 hodin
Káva i vstup zdarma
Společenské hry – nejen BINGO
21.1. | 9.00 hodin
Přijďte si zahrát oblíbenou a nenáročnou
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společenskou hru BINGO, budou připraveny i další společenské hry. Po vítěze je
připravena cena. Akce se koná v jídelně
Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí
(ulice Na Pláni 1434, budova Penzionu),
káva i vstup zdarma
Šikovné ručičky
27.1. | 15.00 hodin
Přijďte si společně vyrobit voskový
obrázek do jídelny Centra sociální péče
města Ústí nad Orlicí (ulice Na Pláni 1434,
budova Penzionu). Vstup zdarma (úhrada
spotřebovaného materiálu). Akce se koná
ve spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ a praktickou školou v Ústí nad Orlicí

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

Tříkrálová sbírka 2021

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.
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně přístupná 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 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
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!
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od
13.00 do 17.00 hodin.

Tříkrálová koleda zazní! Možná letos
nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a především požehnání do
roku 2021 chtějí koledníci přinést do
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví
našich příznivců i koledníků je pro Charitu
na prvním místě, a tak se tři králové pilně
připravují na koledu s rouškami i koledu
virtuální. Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka
bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě
neví, v jaké podobě. I tři králové totiž
musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků
s dárci tváří v tvář.
Charita má momentálně připraveny tři
scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou
koledou v období od 1. do 14. ledna 2021.
Realističtěji se však v současné chvíli jeví
koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. Charity na všech
úrovních jsou v kontaktu s příslušnými
hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neriskovat zdraví svých
přispěvatelů a dobrovolníků. Organizátoři
sbírky však musí brát v potaz také hrozící
nepříznivou situaci.
Všechny přípravy a varianty koledy však
mají jedno společné – ani tentokrát se
neobejdou bez armády dobrovolníků
a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto sbírky
totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc
lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.
Radostnou zvěst roznesou Tři králové po
České republice děj se co děj!

pokračování na str. 11
www.ustinadorlici.cz

Kultura
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Tříkrálový průvod v Ústí n. Orlicí
Po loňském úspěšném pilotním projektu
se organizátoři vrací k projektu 4 měst
a obcí, kterými projde tříkrálový průvod
s velbloudy, perským doprovodem, bubeníky, tanečnicemi, darovníky a případně
kostýmovanou veřejností.
Jde o podporu českých tradic, projekt si
klade za cíl připomenout naše kořeny,
biblický příběh a vánoční svátky v historických vazbách. Projekt též připomíná
místní zvláštnosti, kterými bylo nošení
pochůzkových betlémů a koledování
v chudém textiláckém kraji.
Ke správnému koledování patří sbírka v tomto případě rovnou dvě sbírky. Ta
první je tradiční Tříkrálová charitní sbírka,
novinkou je sbírka na dvě děti z Ústí
nad Orlicí (a v každé lokalitě na místní
potřebné).
Z důvodu očekávaného nouzového stavu
a mimořádných opatření bude mít průvod záměrně dlouhou trasu po sídlišti,
přidává se ulice Špindlerova a zakončen
bude klaněním tří králů Jezulátku na
náměstí - viz přiložená mapa. Veřejnost
tedy bude moci sledovat průvod z oken
a balkonů, a dle aktuálního stavu prosíme
o maximální ukázněnost, ohleduplnost
a rozestupy na chodnících.
Pokud to bude možné a do průvodu se
přidá i veřejnost, prosíme o nerušení

1 / 2021

historického rázu průvodu. Nechte se
inspirovat historií na vsi, podívejte se na
betlémy Mikoláše Alše nebo Josefa Lady,
podívejte se na obraz Pietera Breugela
Hry pro děti. Použijte babiččiny vlňáky
z truhly, omotejte si teplé oblečení jednobarevnou dekou nebo režným závěsem,
vezměte si kožíšek, květovaný šátek, beranici nebo jutový pytel přes hlavu... Přidejte hůl, nůši, košíky, trakárek, džbán do
ruky, ošatku s jablíčky, chleba, ať se nám
společně podaří vytvořit obraz chudých
darovníků.
Pokud nemáte vhodné boty, přetáhněte
svoje boty levnými tmavými ponožkami,
které vám pak nebude líto vyhodit. Vyvarujte se reflexního oblečení a značek

a dejte pozor na nehořlavost materiálů,
protože v závěru půjde průvod s pochodněmi.
Celou akci pro vás pod záštitou hejtmana
pořádá bubenický spolek Mortem Ústí
nad Orlicí, Honorata Letohrad, Kentaur
s.r.o., ve spolupráci s Městským muzeem,
Děkanstvím Ústí nad Orlicí, Charitou
a Tříkrálovou sbírkou, ZŠ Bří Čapků.
Za finanční podporu děkujeme městu Ústí
nad Orlicí, mnoha místním sponzorům
a donátorům.
S ohledem na nouzový stav a mimořádná
opatření sledujte aktuální informace na
facebooku a www.trikralovepruvody.cz
Radim Urbánek a Radka Vašková

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

V roce 2020 se na nás lidé obraceli nejen
s osobními, vztahovými a dalšími otázkami, ale také s tématy spojenými s aktuální koronavirovou situací v souvislosti
s onemocněním Covid 19.
Přejeme vedení města a občanům pevné
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2021.
Jarmila Hrušková
Ředitelka o. p. s.

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., ZO Ústí n. Orlicí
OZNÁMENÍ

Stomatologická pohotovost
30.12. – MUDr. Hana Horáková,
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
31.12. – MUDr. Vlastimil Janků,
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 251
1.1. 2021 – MDDr. Stanislav Knob,
železniční poliklinika, ČT,
tel.: 723 036 370
2.-3.1. – MUDr. Michal Krejčík,
Žerotínova 29, Brandýs n.O.,
tel.: 465 544 192
9.-10.1. – MUDr. Lucie Kumpoštová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133 117

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí.
Petr Lipenský, asistent sbírky

Všem členům SPCCH pobočky ÚO sdělujeme, že utlumení naší činnosti v oblasti
kulturního vyžití nadále trvá. Sledujte
informace v naší vývěsní skříňce v ulici
TGM, případně se ptejte telefonicky na
tel. č. 737 378 815 nebo 731 052 128.
Pokud dojde k rozvolnění současné
situace, rádi pro vás co nejdříve připravíme program z nabídky kulturního dění
našeho města.
Na brzké shledání se těší
členové výboru SPCCH ÚO

Linka důvěry Ústí nad Orlicí
děkuje a informuje

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

Jménem obecně prospěšné společnosti
KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje
krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí,
bychom chtěli poděkovat městu Ústí nad
Orlicí za finanční podporu, kterou nám
v roce 2020 poskytlo. Této podpory si
velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického
kraje bychom nemohli poskytovat služby
v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 25 let.
Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátkodobě provést člověka trápením, které přesahuje jeho
momentální přirozené zdroje. Tuto
pomoc poskytujeme telefonicky, přes
Skype nebo e-mail. Bližší informace o naší
službě naleznete na webových stránkách
www.linkaduveryuo.cz.
1 / 2021

Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace
je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně na předem sjednaných
schůzkách. Jedná se o základní obsluhu
počítače, vysvětlení internetu včetně
komunikace, ovládání základních kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně
postiženým od 19 do 64 let a seniorům
v nepříznivé sociální situaci.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti
Dětem se zdravotním postižením, po
úraze či v rekonvalescenci nabízíme
k zapůjčení kompenzační pomůcky: Chodítko polstrované, Chodítko barevné, Chodítko s podpůrnou hrazdou, Mechanický

16.- 17.1. – MUDr. Pavel Lohrer,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
23.-24.1. – MUDr. Blanka Martinková,
Pernerova 1573, Choceň,
tel.: 465 471 692
30.-31.1. – MUDr. Sylva Moučková,
Dolní 253, Choceň, tel.: 720 699 489

dětský vozík, Dětská mobilní sedačka,
Autosedačka, Silniční kolo atd…
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po
úraze či v rekonvalescenci nabízíme
k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky:
Mechanický vozík
400Kč
Chodítko polstrované
70Kč
Chodítko čtyřkolové
150Kč
Sedačka na vanu s madlem 50Kč
Sedačka do vany 		
50Kč
Nástavec na WC 		
50Kč
Pláštěnka na vozík
30Kč
Servírovací stolek
100Kč
Toaletní křeslo 		
150Kč
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůjčení.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí)

pokračování na str. 12
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 8

TŘI KRÁLOVÉ v lednu PŘIJDOU!…Možná
nezazvoní fyzicky u vašich dveří, ale
můžete je pozvat dál online na www.trikralovasbirka.cz . A pokud budete chtít,
můžete přispět na naši činnost:
• dárcovskou SMS ve tvaru: DMS
KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo
87777 (cena jedné SMS je 30, 60
a 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV
KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo
87777
• sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 10. ledna 2021 od
18 hod. na ČT 1
• odesláním FINANČNÍHO DARU na
účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705036
Děkujeme všem dárcům a koledníkům
za pomoc.
Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky
a požehnáním - přáním pokoje, štěstí,
zdraví. Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám.
Aktuální informace najdete na www.
uo.charita.cz
Přejeme Vám klidné a požehnané
Vánoce! V novém roce 2021 hodně
štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 11

Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz, zlata.
spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete
na www.czp-pk.cz
Poděkování městu Ústí nad Orlicí
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s., detašované

pracoviště Ústí nad Orlicí děkuje Městskému úřadu v Ústí nad Orlicí za poskytnutí dotací v roce 2020. V rámci dotací
byly podpořeny služby: osobní asistence,
sociální rehabilitace a odborné sociální
poradenství, půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek pro osoby se
zdravotním postižením a seniory.

www.poznejustinadorlici.cz

Eva Jiřincová - vedoucí Centra

Pro děti a mládež

vání osmi setkání pro prohloubení partnerského vztahu (lze po domluvě i jednotlivě)podle metodiky zpracované manžely
Leeovými z Anglie, s občerstvením, hlídání dětí po domluvě. Přihlášky a dotazy
na mail rcsrdicko@jbuo.cz, příp. tel: 603
976 036 nebo 603 913 885.

Pravidelný provoz zahájíme (dle epidemiologické situace) v pondělí 4. ledna
2021, změny vyhrazeny, prosím sledujte
nás na facebooku a webových stránkách…

Měňárna
st 27.1. | 10.00 hodin | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit –
výměna nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné a odneste potřebné.

PROVOZNÍ DOBA: Začátky programů cca
10.00 – 10.30, pobytné 30 Kč za 1 dítě,
40 Kč za více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč za1 dítě, 200 Kč za
více dětí.

Případně dle situace další akce, sledujte
nás na fb a webových stránkách.
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Rodinné centrum Srdíčko

Po: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro
děti - Tvoření (i) pro prcky
St: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna
(především) pro dospělé
Pá: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro
děti - Zpívánky a říkánky
STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle
spotřeby materiálu):
Smaltování
st 6., 13. a 20.1. | 10.00 hodin
Výroba drobných šperků
JEDNORÁZOVÉ AKCE (opět dle epidemiologické situace):
Manželské večery
čtvrtky každý týden | 18.00 | sál RC
Kurz komunikace v manželství. Pokračo1 / 2021

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
RC Srdíčko informuje
Rodinné centrum Srdíčko děkuje všem klientům a podporovatelům za spolupráci
v roce 2020, zvláště pak za podporu švadlenek (jarní šití roušek), které si mohly
nechat opravit šicí stroje a za podporu ve
sbírce na opravu podlahy v herně mateřského centra. Do konce roku proběhlo
první kolo oprav podlah a souvisejících
prací. Z fondu na opravy památek přispělo
i Město Ústí nad Orlicí částkou 50 tisíc Kč.

Zároveň děkujeme všem, kdo jste přispěli
do veřejné sbírky pořádané firmou Konzum - vaše podpora je nebývalá a zavazující. Téma letošní sbírky je PROPOJENÍ
GENERACÍ, zejména za účelem pomoci
seniorům, odříznutých od jejich přátel
a rodin kvůli karanténě. Během podzimu
už naši dobrovolníci navštěvovali osamělé
seniory a vytvořili poštovní most z dopisů
a obrázků mezi rodinami s dětmi a seniory v Domově důchodců - děkujeme
pracovníkům domova za jejich nasazení
a spolupráci. A samozřejmě všem dětem
a rodičům, kteří se zapojili. Na začátku
adventu dobrovolníci vytvářeli adventní
kalendáře a rozváželi je mezi osamělé
důchodce, se kterými jsme v kontaktu.
Další velké poděkování patří týmu z nízkoprahového zařízení Kamin v Hylvátech.
Jeho pracovníci udrželi terénní i ambulantní práci s dětmi po celou dobu podzimní karantény - byli jsme tak jediné
místo, kde se s dětmi školního věku bez
přerušení pracovalo a probíhalo i doučování. Děkujeme ZŠ Třebovská za spolupráci ve snaze pomoci těm, co to nejvíc
potřebovali.
Koncem roku 2020 skončil i projekt
ROCKY - Nakopni se do akce, v rámci
kterého dobrovolník Rodinného centra, trenér Michal, organizoval pro děti
a mládež kurzy sebeobrany v prostorách
pronajatých v budově Hotelu UNO. Kurzy
probíhaly 2 až 3x týdně a byly pro děti
zdarma - pronájem i pomůcky byly hrazeny z grantu Evropských sborů solidarity,
přípravu tělocvičny a další práce zajistili
dobrovolníci RC Srdíčko. Pro dobu karanwww.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Fit lekce pro maminky
po 4.,11., 18. a 25.1. | 9.00-9.45 hodin
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím, na
cviceni.medvidek@seznam.cz.
Cena 70,- za lekci
Kavárnička
po 4.1. | 10.00 hodin

Mateřské centrum Medvídek

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 4.,11.,18. a 25.1. | 10.00 hodin
Jóga pro děti
po 4.,11.,18.a 25.1, | 16.05-16.50 hodin
Cvičení s dětmi od cca 2 let. S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku.
Vstupné 40,- za lekci. Hlaste se, prosím,
předem na tel. č. 739 424 883.

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 18:00 hod.
– Jóga pro děti a dospělé
Úterý od 9:00 do 12:00 hod.
– Volná herna
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.
– Volná herna, besedy
Úterý - pátek od 14:00 do 16:00 hod.
- Volná herna
KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858,
Katka Fišarová 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.
Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.
PŘED KONÁNÍM AKCE SI, PROSÍM,
OVĚŘTE, ZDA UŽ JE MC OTEVŘENO
A ZDA SE AKCE OPRAVDU USKUTEČNÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
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Jóga pro dospělé
po 4.,11.,18. a 25.1. | 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.
Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 6.,13., 22. a 27.1. | 9.00 hodin
Pro děti do 9 do 18 měsíců
st 6., 13., 22. a27.1. | 10.00 hodin
Pro děti od 4 do 9 měsíců
Vstupné 60,- za 45min. Kapacita omezená, přihlášení a informace na mailu:
cviceni.medvidek@seznam.cz
Cvičení s Bóďou
čt 7.,14.,21 a 28.1. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca
18 měs., vstupné 75,- za 40min. Kapacita omezená, přihlášení a informace na
mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz
Psychosomatické a relaxační cvičení
Termín po dohodě s lektorem od 18 do
19 hod.
Cvičení pro ženy, muže či páry od 18 let,
není omezeno fyzickou kondicí. Cílem
lekcí je naučit se tělesnému i psychickému
uvolnění, zvládání stresu a životních událostí, získání sebejistoty a rozvoji pohybové elegance, naučit se pečovat o své
tělo i duši. Lekcemi Vás bude provázet
Daniel Nový, cvičitel a peer terapeut.
Cena: 400,- za celý kurz /5 lekcí. Kapacita
omezená, svá místa si, prosím, rezervujte
předem na e-mailu: dan@neoterapie.cz
nebo na tel: 606 226 577

Dům dětí a mládeže Duha

Shibori
22. 1. |16.00 hod. | workshop
Shibori je tradiční japonská technika
zdobení textile. Původ slova vychází
z japonského slova „shiboru“, což v překladu znamená stlačit, kroutit, stisknout.
Variabilními postupy různých skladů
a šití vzniká široká škála vzorů. V českém
prostředí je tím inspirovaná nám dobře
známá technika batika, shibori je však
mnohem sofistikovanější, a vždy se barví
pouze v jedné barvě, a to v modré. Na
dílně se seznámíte s tzv. Nui a Tajime shibori, neboli šitým a skládaným.
Na výtvarnou dílnu si můžete přinést
i vlastní materiál, tílko, tašku, polštář...
Důležité je, aby to byl přírodní materiál
světlé barvy.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY:
Laser Game Pardubice
29. 1. 2021
Sraz: 9.10 hod. na hlavním vlakovém
nádraží
Návrat: 15.37 hod. tamtéž
Cena: 300 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné
– 3x hra, pojištění)
PŘIPRAVUJEME:
Jarní prázdniny: 15. 2. – 19. 2. 2021
Určeno pro děti: 8 - 14 let
Cena: 1 300,- Kč zahrnuje jízdné, vstupné,
pojištění
Program: Lezení na stěně v DDM, minigolf, motokáry, Fly Zone HK, 3D kino, bowling, VIDA park Brno
Přihlášení na všechny akce pouze elektronicky na www.ddm-usti.cz ikona PŘIHLAŠOVADLO
SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY PRO ŠKOLY:
15.1. - Okresní kolo Dějepisné olympiády
ZŠ a SŠ
27.1. – Okresní kolo Matematické olympiády pro 5. a 9. ročník ZŠ
28.1. - Okresní kolo olympiády v českém
jazyce pro ZŠ a SŠ

www.ustinadorlici.cz
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tény přichystali trenéři manuál s fotografiemi a návody, jak mohou děti samy cvičit
doma. Děkujeme mnohokrát a doufáme,
že bude cvičení v zimě/ na jaře pokračovat
na novém místě.

Pro děti a mládež

V novém roce přejeme všem našim kolegům, dětem i dospělým členům kroužků,
rodičům i přátelům hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Tým DDM Duha.
DDM Duha informuje o své činnosti

[ 14 ]

Zaměstnanci Domu dětí a mládeže Duha
nemohli od 5.10.2020 vykonávat svou
práci tak, jak byli zvyklí. Osobní účast dětí
a dalších účastníků zájmového vzdělávání
na kroužcích byla vládní nařízením zakázána. Protože ale nechtěli sedět s rukama
v klíně, nabídli svou pomoc městu, které
je využilo v Domově důchodců. Interní
pracovníci DDM Duha tedy od 4.11. do
17.12. pomáhali jako dobrovolníci a se
seniory prováděli aktivizační činnosti.
Domov důchodců byl díky COVIDu19
a karanténám zaměstnanců značně oslaben, takže nás přivítal a byl s naší pomocí
velmi spokojen.

Kromě pomoci v Domově důchodců
nabídli pracovníci v době uzavření DDM
dětem několik soutěží a her. První se jmenovala Poznej staré Oustí. Na web a facebook bylo vloženo 10 starých fotografií
různých míst v Ústí nad Orlicí. Některá
místa dnes vypadají jinak, jiná už vůbec
neexistují. Děti měly místa najít a vyfotit
je tak, jak vypadají dnes. I když měly na
soutěž pouhých 10 dnů, do uzavření přišlo
do DDM 10 správných odpovědí. A pozor
to znamená, že 10 dětí poznalo správně
všech 10 míst! Takový počet dětí, které se
zapojily a které odpověděly správně, nás
velmi mile překvapil. Účastníky soutěže
jsme odměnili hodnotnými cenami.
Po vyhodnocení fotografické soutěže byly
vyhlášeny soutěže výtvarná a taneční.
Zadání taneční soutěže bylo následující: Vymysli choreografii na hudbu, kterou jsme vybrali, natoč video, jak tančíš
a pošli nám ho na náš e-mail. Tanečnice
a tanečníci byli rozděleni do dvou věkových kategorií. Uzávěrka této online sou-

těže byla 1.12. V další soutěži poměřily
děti svůj výtvarný talent a um. Mohly si
vybrat ze dvou témat. Aby bylo posuzování spravedlivé, byly děti rozděleny
do pěti věkových kategorií. Tato soutěž
probíhala do 11.12. Odevzdané výtvarné
i taneční výtvory zhodnotila odborná
porota a vítězové obdrželi, stejně jako ve
fotografické soutěži, baťůžky plné zajímavých cen.
3.12. jsme vyhlásili další soutěž - PUZZLE.
Děti se stejně jako při první soutěži
musely rozběhnout po Ústí a okolí a hledat při tom 15 dílků jednoho velkého
puzzle. Každý den dostávaly nápovědu,
kam se při hledání jednoho dílku vydat.
Jednotlivé dílky si pouze fotografovaly
a nechaly je na místě pro další děti. Vítěz,
který první složil celé puzzle, objevil na
obrázku známou ústeckou budovu.

Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Zavedená opatření v souvislosti s pandemií koronaviru a současná epidemická
situace nám znemožňují pořádat jakákoliv divácky navštěvovaná představení.
Pokud se vláda shodne na dalším postupu
v rozvolňování epidemických opatření
a Česká republika přejde do druhého
stupně protiepidemického systému PES,
můžete se v měsíci lednu těšit na:
• Koncert František Uhlíř „70“ – Příběh
mého života
• Pohádku pro děti Sněhová královna
– Metropolitní divadlo
• Jaroslava Duška – Čtyři dohody
a Pátá dohoda
• Cestopisnou přednášku Tuktukem
z Thajska až na Moravu
• Představení Divadelní společnosti
Háta Praha Do ložnice vstupujte
jednotlivě!
1 / 2021

• Koncert bratří Ebenů
• Klubový koncert Luboše Pospíšila &
5P
Veškeré aktuální informace najdete na
webových stránkách KLUBCENTRA
www.klubcentrum.cz.

Expozice lidových malovaných betlémů
3. prosince 2020 až 2. února 2021
Od adventu až do Hromnic je zpřístupněna stálá expozice ústeckých papírových
betlémů. Kromě tradičního vánočního
betlému v ní uvidíte i betlém tříkrálový,
a neobvyklý postní betlém.

Městské muzeum

B/ ostatní akce pro veřejnost

A/ probíhající výstavy
Velké prádlo
25. září 2020 až 3.1. 2021
Na výstavě se dozvíte, jak své prádlo čistili naši předkové. Výstavu zapůjčenou
z Regionálního muzea v Chrudimi jsme
doplnili o historické pračky z expozice
svitavského muzea a o řadu exponátů
z našich sbírek.

Tříkrálový průvod
10. ledna 2021
Stejně jako vloni projde tříkrálový průvod
i zahradou Hernychovy vile. Zde zapálí
pochodně a vydá se ulicí Na Příkopech
směrem do náměstí, kde vše vyvrcholí
klaněním tří králů Jezulátku.
Muzejně-galerijní kroužek
20. ledna 2021
děti 6–9 let v čase 15.00 – 16.00 hodin
děti 10–12 let v čase 16.15 – 17.15 hodin
V Hernychově vile se zaměříme na pekařské řemeslo. Prozkoumáme, co vše musí
pekař znát a umět a něco si společně upečeme. Vstupné 30,- Kč

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Galerie pod radnicí Ústí nad
Orlicí
A/ nové výstavy
Očima našich předků
21. ledna až 21. února
Výstava z muzejních sbírek vás zavede do
života našich předků a jejich tradic. Víte,
co je “svéráz”, viděli jste již podmalby na
skle? Ne? Tak se dorazte podívat.
B/ probíhající výstavy
Sou(l)znění
4. prosince 2020 až 10. ledna 2021
Společná výstava ilustrátorek Míly Gloserové a Zdeňky Kudrnové. Prodejní výstavy
dvou dam, jejichž společné vlastnosti
ženskost, křehkost a něha, jsou znatelné
i v jejich tvorbě.

Lednová pohádka
21.1. | 16.00 hodin
Předčítání a tvoření je vhodné pro děti
do 8 let, 10 Kč na materiál, na pohádku je
potřeba se předem přihlásit na dětském
odd. nebo na telefonu 737 205 228

Inzerce

Petra Procházková: Kam kráčí Bělorusko?
27.1. | 18.00 hodin
Přednáška známé české novinářky
VÝSTAVA
Rudolf Krautschneider – Lidé a oceán.
Výstava fotografií mořeplavce R. Krautschneidera, jejíž vernisáž se koná13.1
v 17.00 hodin, potrvá do 27. února.
Mgr. Zdeňka Honzátková

C/ ostatní akce pro veřejnost

Městská knihovna

Muzeum otevírá expozici betlémů
Mimořádný fenomén orlickoústeckých
malovaných betlémů představuje malá
expozice, která zahrnuje vedle skutečně velkého - s šířkou 5,9 m – betlému
vánočního také betlém tříkrálový a dva
v Čechách velmi neobvyklé betlémy, tedy
hromniční a postní zvaný též velikonoční.
Ve vánočním betlému můžeme obdivovat jak kouzelnou vesnickou lidovou architekturu, tak i objekty z „města“. Nechybí
ani několik vodních mlýnů, pila, rumpálová studna, ale třeba i kamenná kašna.
Zapomínat nesmíme na několik stovek
postav, které představují prosté vesničany

- zemědělce, ale i mnoho řemeslníků.
V tříkrálovém betlému zaujmou vedle „tří
mudrců“ hlavně cizokrajná zvířata, mezi
kterými vidíme například slona, velblouda
nebo žirafu. V postním betlému najdeme
kromě Jidáše s měšcem například řadu
vojáků.
Přijďte do Hernychovy vily nasát trochu
vánoční atmosféry! Pokud vám nestačí
jen koukat, můžete si vybrat z nabídky
vystřihovacích betlémů.
Více informací naleznete na webu
www.muzeum-uo.cz.

Naše akce se uskuteční v případě příznivé epidemiologické situace. Sledujte
aktuální informace na našich webových
a faceboových stránkách.
Lidé a oceán
13.1. | 17.00 hodin
Vernisáž výstavy Rudolfa Krautschneidera
Rudolf Krautschneider
Plavba světovými oceány
13.1. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času
Marie Macková:
Dobrá potrava pro státní rozpočet? Přece
kolek!
20.1. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času
1 / 2021
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Muzejně – galerijní kroužek
6. ledna 2021
děti 6–9 let v čase 15.00 – 16.00 hodin
děti 10–12 let v čase 16.15 – 17.15 hodin
První setkání v novém roce věnujeme
výstavě Sou(l)znění, která probíhá v Galerii pod radnicí. Vstupné 30,- Kč
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Inzerce
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Inzerce

Sport

Poděkování firmě TEPVOS s.r.o Ústí nad Orlicí
Je to přesně rok, co jsem děkovala firmě
TEPVOS za to, že podporují našeho syna
Jana Holuba v jeho sportovní činnosti.
Dovolte mi prosím letos udělat totéž.
Jak většina z Vás ví, Honza je autista, který
plave na vrcholové úrovni a je prvním
a zatím jediným plavcem v ČR, který je
registrovaný k mezinárodním soutěžím.
V tomto čase má vyplavané stanovené
limity ve všech disciplínách i pro nejvyšší
možnou mezinárodní soutěž, ve které
mohou autisté závodit.
I přesto, že máme za sebou nelehký rok,
kdy se mnoho měsíců nemohlo trénovat
v bazénech a velká většina tuzemských
i zahraničních závodů byla zrušena, tak
Honza trénoval a zvládl i závodit. Na jaře
plaval v rybníku se svou sestrou a když
se otevřela i venkovní koupaliště, tak mu
firmou TEPVOS bylo umožněno trénovat
každé ráno v místním aquaparku, kde ho
mnozí z Vás pravidelně potkávali.
1 / 2021

Díky tomu se mohl postavit na start, jak
závodů plavců s postižením, tak i na start
závodů pro něho nestandartních a to se
zdravými sportovci, na závodech v dálkovém plavání na otevřené vodě po celé ČR.
I tady dokázal vyplavat kovy nejcennější
a na MČR v dálkovém plavání zdravých
plavců se umístil na krásném 7. místě.
Těchto závodů se účastnil především kvůli
motivaci.
V aquaparku se připravoval hlavně na
závod Česko-slovenského poháru plavců
s postižením, který se konal na konci září
v Sokolově. Tady díky tvrdému tréninku
dokázal splnit svůj cíl – umístit se nejhůře
do 5. místa, alespoň ve čtyřech disciplínách pokořit hranici 400 bodů (plavcům
se zde přepočítává čas na body, podle
typu postižení). To se Honzovi povedlo
hned v 5 disciplínách, 2x se umístil na 5.
místě, 1x na 4. místě, 1x na 3. místě a 1x
dokázal vylovit i kov nejcennější. Ve všech

disciplínách navíc dokázal překonat svůj
osobní rekord.
Firma TEPVOS nám i nadále umožnila
trénovat v bazénu v UO, kde jsme trénovali, až do opětovného uzavření bazénů
v říjnu. Pak se Honza zase přesunul do
rybníka, kde trénoval do doby, než se
bazény opět otevřely.
I díky podpoře firmy TEPVOS se Honza
neustále, pomaloučku posouvá ve svých
výkonech nahoru a je připraven, hned jak
se zlepší situace ve světě, reprezentovat
nejen naše město, ale i ČR na závodech
domácích i zahraničních.
Ještě jednou děkujeme firmě TEPVOS
spol. s r.o za podporu a zároveň i všem
návštěvníkům bazénu i aquaparku za
pochopení a toleranci při Honzových
trénincích.
Jana Holubová – matka
www.ustinadorlici.cz

Sport

Informace spol. s r.o. TEPVOS

Orel jednota Ústí nad Orlicí

Termíny uzávěrek Ústeckých
listů v roce 2021
číslo vydání / měsíc uzávěrka

Vážení sportovní nadšenci,
naše střediska se v prosinci otevřela
s přísnými hygienickými opatřeními.
V tuto chvíli je ale předčasné připravovat
provozní dobu na měsíc leden. Aktuální
provozní doba bude zveřejněna a aktualizována dle možností na webových stránkách www.bazenusti.cz.
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Děkujeme za pochopení.
Rekreační služby, Tepvos, spol. s r.o.
Expirace městských karet
Vzhledem k letošním omezením provozu
středisek TEPVOS v závislosti na mimořádných opatřeních vlády týkajících se situace s covid-19 a nemožnosti využití služeb
v plném rozsahu, nebudou 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.
Vedení městské společnosti TEPVOS

Oddíl sebeobrany Jiu-Jitsu
Ústí nad Orlicí
Oddíl reálné sebeobrany Jiu-Jitsu Ústí
nad Orlicí děkuje všem svým příznivcům
za přízeň v uplynulém (nelehkém) roce.
Děkujeme, že jste nám i přes složitou situaci zachovali přízeň.
Jakmile to epidemiologická situace
a vládní nařízení dovolí, obnovíme i my
naše lekce sebeobrany. Pro aktuální
informace sledujte prosím naše webové
stránky:
jitsu-usti.webnode.cz či pište na e-mail
jitsu-usti@centrum.cz
Děkujeme a přejeme v novém roce 2021
vše dobré a především pevné zdraví
a sportovního ducha.

1 / 2021

Máme za sebou rok 2020, který byl rokem
netypickým. Odrazilo se to i na činnosti
naší neziskové organizace. Bohužel jsme
museli mnoho akcí zrušit, ale i přesto se
nám podařilo nějaké uspořádat např.: foto
soutěž, odpoledne pro děti, běh, cvičení
„Aby záda nebolela“, volejbal apod. Pevně
věříme, že se nám všem bude v roce 2021
dařit lépe.
Děkujeme za podporu městu Ústí nad
Orlicí, díky kterému jsme si mohli pořídit rozkládací stan na naše aktivity, dále
děkujeme za podporu Římskokatolické
farnosti Ústí nad Orlicí a Pardubickému
kraji.
Přejeme Vám všem v novém roce hlavně
hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.
Orel jednota Ústí nad Orlicí

Novoroční Andrlův chlum
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí
pořádá v pátek 1. ledna 2021 dvacátý
druhý ročník Novoročního výstupu na
Andrlův chlum. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou
„Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Pamětním diplomem budou odměněni
pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři

2 / únor

11.1.

3 / březen

10.2.

4 / duben

11.3.

5 / květen

11.4.

6 / červen

11.5.

7-8 / prázdniny

10.6.

9 / září

11.8.

10 / říjen

10.9.

11 / listopad

11.10.

12 / prosinec

10.11.

1 / leden 22

10.12.

i mototuristé. Za posledních sedmnáct let
jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli
potřebným občanům částkou 68 035 Kč.
Akce probíhá za finanční podpory města
Ústí nad Orlicí.
O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují
ústečtí turisté již 29 let, mezi českými
odbory je to zcela výjimečné!
PŘIJĎTE POBEJT.
Milan Richter
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