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Informace z dubnového zastupitelstva
Vážení spoluobčané, dubnové zastupitelstvo
města projednalo několik zásadních bodů, které
by neměly zůstat bez povšimnutí, a proto je
připomínám. V úvodu zasedání se zastupitelé
seznámili s bezpečnostní situací našeho
města v roce 2020. Zhodnocení loňského
roku bylo předloženo jak Policií ČR, Obvodním
oddělením Ústí nad Orlicí, tak i Městskou policií. Obě zprávy ve svém závěru konstatují, že
bezpečnostní situace v rámci města je z dlouhodobého hlediska stabilizována a je na dobré
úrovni. Je zdůrazněno, že nemalým důvodem
k tomuto hodnocení přispívá i dřívější rozhodnutí města o zákazu provozu výherních a hracích automatů a též zcela minimální počet
ubytoven. Samostatnou kapitolu v hodnocení
tvoří dopravní situace. Neustálý nárůst počtu
vozidel se negativně projevuje v přeplněnosti
ulic a parkovišť v centru města a na sídlištích
Štěpnice, Podměstí, Hylváty. Z vysoké koncentrace vozidel plynou problémy s parkováním
nebo průjezdností. Řešení této problematiky
je prioritním úkolem nového velitele Bc. Milana
Kalouse, který byl na dubnovém zastupitelstvu
pověřen řízením Městské policie Ústí nad Orlicí.

Zásadní rozhodnutí učinilo zastupitelstvo
města v rámci dalšího postupu revitalizace
území bývalé Perly 01. Konkrétně se jednalo
o budoucnosti administrativní budovy, která
z bývalé textilky zůstala po zbourání továrních
hal. Zastupitelé akceptovali nabídku společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí, ta ve výběrovém řízení za dvě třetiny objektu nabídla 6,2
milionu korun. Znalecký posudek, s ohledem
na nezbytné investice, stanovil cenu na necelé
4 miliony. Výběrové řízení na prodej budovy probíhalo pět měsíců a cena nebyla jediným kritériem pro hodnocení nabídek. Uchazeč musel
zároveň s cenovou nabídkou předložit podnikatelský záměr a harmonogram realizace. Dle
nabídky Agrostavu má být přízemí využito pro
provoz služeb a obchodů a v dalších podlažích
předpokládá investor nejméně třicet bytových
jednotek ve vyšším standardu. Podle předloženého harmonogramu by měla být rekonstrukce
budovy dokončena na podzim 2025.

zejména finanční náročnost realizace a obava
z následných výdajů spojených s činností galerie. Tento názor je legitimní a teprve následující
roky dají svým způsobem odpověď na otázku,
zda si Ústí může výstavbu galerie finančně
dovolit. V rámci obhajoby konceptu bylo také
zdůrazněno, že projekt nabízí řadu příležitostí
a může v budoucnu významně přispět k nové
identitě města.

Následně byl schválen Strategický plán rozvoje města na období 2021-2027, který definuje představy o budoucnosti města a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
O dokumentu jsem již informoval a opětovně
děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na jeho
tvorbě v pracovních skupinách, anebo se
účastnili diskuse ve třech online prezentacích.

Město si v Perle ve svém vlastnictví nadále
ponechalo bývalou kotelnu a rozvodnu včetně
navazující části administrativní budovy, která
je orientovaná k novostavbě Domu dětí a mládeže. Ambiciózním záměrem je proměnit tyto
objekty na galerii současného umění s odkazem na textilní historii města. Předložený
koncept projektu s pracovním názvem Galerie
Perlou vzali zastupitelé na vědomí a schválili zahájení přípravy v rozsahu architektonické soutěže. Záměr vyvolal mezi zastupiteli
oprávněnou diskusi, ve které byla zmiňována

Na dubnovém zastupitelstvu byl opětovně
k diskusi předložen projekt revitalizace parku
u Roškotova divadla. Vážení spoluobčané,
doba „rozvolňování“ snad již umožní uskutečnit tradiční setkání vedení města s veřejností,
na kterém bychom Vás s tímto projektem rádi
podrobně seznámili. Předpokládaným termínem setkání je čtvrtek 10. 6. 2021 od 17
hodin na Malé scéně. Srdečně Vás zvu.

Kultura

Sport

Kultura

Nová výstava v muzeu

Lanšperským panstvím

Běh na dlouhou trať

Od čtvrtka 17. 6. je v městském muzeu připravena výstava Mechanické hračky, která malým
i velkým návštěvníkům představí pohyblivé historické hračky. Více na muzeum-uo.cz

Na sobotu 26. 6. je pro milovníky turistiky připravena akce Lanšperským panstvím. Cykloorientační soutěž dvojic, pěší turistika a dětský
Pohádkový výlet. Více na lansperk-sbor.cz

Soubor C – Dance Vás srdečně zve na 16. premiéru celovečerního tanečního vystoupení Běh na
dlouhou trať mezi sloupy, které se koná 10. 6. od
21.00 hodin před ZUŠ. Více na zusuo.cz
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V souvislosti s revitalizací bývalé Perly 01 přijalo zastupitelstvo ještě jedno zásadní usnesení, které se týkalo novostavby Domu dětí
a mládeže. Zastupiteli byla schválena dohoda
o narovnání, která ve svém obsahu podrobně
specifikuje upravený rozsah díla, stanoví konečnou cenu na celkových 82,5 milionu korun
a upřesňuje termín dokončení do 31. 7. 2021.
Podrobně o této významné investici města
budu informovat v září, v návaznosti na zahájení činnosti DDM DUHA v novém sídle.

Petr Hájek
starosta města

www.ustinadorlici.cz
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Nové zařízení pro výjezdovou jednotku místních hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ústí nad
Orlicí I. obdržela v měsíci květnu automatický
externí defibrilátor (AED) značky Corpuls, plně
kompatibilní s profesionálním zařízením Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
Jde o přístroj užívající se v rámci oživovacích
pokusů u lidí postižených náhlou zástavou
oběhu, který je schopen vyhodnotit srdeční
rytmus a případně dodat elektrický výboj srdci.
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Použitím tohoto zařízení, v krátké době po
zástavě oběhu, můžeme poměrně zásadním
způsobem zvýšit šance na přežití postiženého
jedince. U každé zástavy oběhu nicméně zůstává
prioritou přivolání profesionální pomoci přes
linku 155 a kvalitní srdeční masáž s dostatečnou frekvencí a hloubkou stlačování hrudníku.
Naší zásahové jednotce se tak bezpochyby
zvýší akceschopnost, která může vést k ucelenější ochraně jak obyvatelstva v našem městě,
tak i zasahujících v rámci výjezdů k mimořádným událostem apod.
AED bylo pořízeno s finančním přispěním nadace
Agrofert a města Ústí nad Orlicí, našeho zřizovatele. Dodání proběhlo ve spolupráci s firmou
Cheirón. Všem zúčastněným velice děkujeme.
Miroslav Hájek
za JSDH Ústí nad Orlicí I.

Příprava oslav SDH Ústí n.O. I.
Dobrovolní hasiči Ústí nad Orlicí I. v tomto roce
oslaví 150 let od založení sboru. V rámci oslav,
které jsou naplánovány na třetí zářijový víkend
(18.-19.), bude k vidění mnoho zajímavého. Na
své si přijdou jak děti, tak i dospělí.
Těšit se můžete na výstavu v Hernychově vile,
dětské odpoledne, hudební produkci se zábavou v prostoru před Hasičským domem v centru města a na mnoho dalšího. Chybět nebude

Městské slavnosti Město v pohybu se přesouvají na září
Město Ústí nad Orlicí posunuje termín městských slavností Město v pohybu – týden dobré
pohody na září. Oblíbená akce nejen místních obyvatel má pevné místo v kalendáři na
začátku června, už loni ji však překazila pandemie koronaviru.
Epidemiologická situace dál pořádání hromadných akcí nepřeje, proto vedení města rozhodlo
o přesunu společensko-kulturně-sportovní akce
na začátek září. „Bylo nám líto zrušit Město
v pohybu úplně, proto jsme se dohodli na posunutí termínu. Následující dny a měsíce ukáží,
v jakém rozsahu a s jakým programem se bude
moct uskutečnit,“ uvedl starosta města Petr
Hájek. Slavnosti se připravují se značným předstihem, letošní ročník měl obsahovat vystoupení odložená z loňského roku. Na Mírovém
náměstí vystupují během dne hlavně místní
uskupení a interpreti, ve večerních a nočních
hodinách pak známé kapely a umělci. „V tuto
chvíli probíhají jednání, zda vystupující, kteří
byli nasmlouváni na červen, mají volný termín
i v září. Jednání jsou složitá, protože všichni

6 / 2021

pořadatelé kulturních akcí se snaží přesunout
pořady do venkovního prostoru právě v období
letních měsíců,“ uvedla ředitelka pořádajícího
Klubcentra Jaroslava Martináková. Je již jasné,
že velký problém se zapojením do programu
budou mít ústecké školy, které kvůli koronaviru

ani možnost posezení v tradiční Hasičské hospodě. Přijměte naše pozvání a prožijte s námi
bezvadné dny babího léta. Současně prosíme
a vyzýváme všechny, kteří disponují fotografiemi, předměty, kronikami, novinovými články,
uniformami, vzpomínkami či zkrátka čímkoliv,
co se týká hasičstva v našem městě, aby se
ozvali p. Jiřímu Novákovi – veliteli jednotky.
Kontakt možný přes e-mail: zed7@seznam.cz
nebo telefonní číslo 777 736 333.
Děkujeme vám.
SDH Ústí nad Orlicí I.

fungují v distančním režimu a nebudou mít prostor se na městské slavnosti připravit.
„Samozřejmě budeme oslovovat stálice městských slavností, jako je Dechový orchestr města
Ústí nad Orlicí, swingový orchestr Black Band
a smíšený pěvecký sbor Alou Vivat,“ dodala ředitelka kulturního zařízení města Ústí nad Orlicí.
Dana Pokorná
mediální koordinátorka

www.ustinadorlici.cz
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MAS Orlicko
tématech. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhlo jednání i hlasování distanční formou.
Členové Řídícího výboru schválili zaktualizovanou verzi Strategického rámce MAP, do níž
přibylo 21 nových projektových záměrů. Dále
Řídící výbor schválil Agregovaný popis potřeb
škol a schválen byl i aktualizovaný harmonogram evaluací aktivit MAP II.

Dne 27. dubna 2021 proběhlo on-line formou
jednání Řídícího výboru MAP II, na které navázalo hlasování per rollam o projednávaných

Řídící výbor rovněž vzal na vědomí změny v projektu MAP II zavedené v souvislosti s pandemií
koronaviru a byl informován o přípravě navazujícího projektu MAP III. Realizační tým MAP II
také představil členům Řídícího výboru strategii MAS ORLICKO na následující období včetně
možností podpory území z několika programových rámců.

Další jednání Řídícího výboru je naplánováno
na listopad 2021. Více informací naleznete
na našich webových stránkách maporlicko.cz.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Strážníci mají nového velitele
Městská policie v Ústí nad Orlicí má nového velitele. Zastupitelstvo města na svém dubnovém
zasedání pověřilo vedením Bc. Milana Kalouse.
Ten pracuje u Městské policie Ústí nad Orlicí již
šestnáctým rokem, do svého jmenování velitelem působil na pozici jeho zástupce. Ve svém
profesním životě absolvoval i šestiletou praxi
u Městské policie Hlavního města Prahy.

Zprávy z infocentra

Farmářské trhy každých 14 dní

Upozorňujeme, že Turistické informační centrum (TIC) města bude dne 30. června 2021
pro veřejnost uzavřeno z důvodu probíhající
inventury.
Do odvolání musí návštěvníci při vstupu do TIC
stále dodržovat nařízená hygienická opatření
ohledně zakrývání nosu a úst, dodržovat rozestupy a používat desinfekční prostředky na ruce.
Na základě mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví nejsou v provozu internetové kavárny. O zahájení jejich provozu a dalších změnách vás budeme aktuálně informovat.
Sledujte naše webové stránky a vývěsní tabule
v budově radnice.

Na ústeckém Mírovém náměstí se od května
opět začínají konat farmářské trhy. Oproti loňskému roku to bude 1x za 14 dní, ve čtvrtek
v sudém týdnu. Nejbližší termíny farmářských
trhů jsou 3. a 17. června. Prodejci musí dodržovat platná protiepidemická opatření.
Na stáncích je prozatím dovoleno prodávat med a výrobky z něj, pečivo a cukrářské
výrobky, zeleninu a ovoce, mléko a výrobky
z něj, sadbu, květiny, osivo, krmení, vejce, uzeniny, maso a ryby.

Zastávka BUS Tvardkova
zrušena
Od 13. 6. 2021 dojde ke zrušení autobusové
zastávky Ústí n. Orlicí, Tvardkova, ve směru na
Letohrad (u zábradlí v ul. Polská). Důvodem
je usměrnění dopravy na náměstí Svobody
doplněním vodorovného dopravního značení. Náhradou bude zastávka Ústí nad Orlicí,
Letohradská, která je v docházkové vzdálenosti. Autobusová zastávka bude zrušena ve
všech jízdních řádech.
lic. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

Pozvánka na setkání
s veřejností
Vedení města Ústí nad Orlicí srdečně zve na
setkání s veřejností, které se uskuteční ve
čtvrtek 10. června 2021 v 17.00 hodin v Malé
scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou
připraveni odpovídat starosta města Petr
Hájek, místostarosta Jiří Preclík a neuvolnění místostarostové Pavel Svatoš a Matouš
Pořický.
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Dana Pokorná
mediální koordinátorka

Z našich škol

Mateřská škola Na Výsluní
Čarodějnice Na Výsluní
Přestože byla naše mateřská škola v době pandemie otevřena jen pro nejstarší děti, připravili
jsme ve spolupráci se všemi rodiči ve vstupních prostorách MŠ velkou výstavu čarodějnic.
Vzhledem k tomu, že jsme se letos nemohli
vydat na čarodějnický průvod městem, rozhodli jsme se vzdát hold filipojakubské noci
netradiční výstavkou vyrobených i nakreslených čarodějnic. Oslovili jsme tedy rodiče,
aby společně s dětmi vyrobili, ušili, vyřezali či
nakreslili čarodějnici a donesli nám ji do MŠ.
Samy jsme byly překvapené, s jakým ohlasem
se tato akce setkala a kolik překrásných výtvorů
se nám sešlo. Je vidět, že i rodiče jsou hraví
a moc nás těší, že se zapojily nejen maminky,
ale také tatínkové, popřípadě starší sourozenci.

Základní škola Komenského
Děkujeme tedy všem za hojnou účast a posíláme fotografii z vydařené akce jako malou
„ochutnávku“.
Váš Výsluňáček

Poděkování MŠ Na Výsluní
Vzhledem k tomu, že dcera letos po krásných
čtyřech letech opouští Mateřskou školu Na
Výsluní v Ústí nad Orlicí, ráda bych poděkovala
paní ředitelce a všem paním učitelkám za péči,
kterou věnují místním dětem. Díky jejich laskavému, a přitom profesionálnímu přístupu chodila dcera do školky s důvěrou a ráda, což je pro
rodiče k nezaplacení. Oceňuji, že velký důraz byl
ve školce kladen na výchovu ke vzájemné úctě,
slušnosti a naslouchání. Ještě jednou děkujeme.
JUDr. Aneta Novotná

Neztrácíme čas!
Už několikrát jsme informovali o tom, že jsme
připravili pro naše šesťáky překvapení, kdy si
každý vyzdobí, sestrojí a rozezní ukulele, na
které se společně naučíme hrát.
Hned při první příležitosti, po návratu na
„rotační“ výuku, jsme s žáky šestých ročníků
oprášili krabice s uloženými nástroji a pustili se
do dozdobení „těla“ ukulele. A začínáme lepit!
Pevně věříme, že do prázdnin první akordy
zvládneme.
A co budoucí šesťáci, na které se těšíme už
v září? Naskočí s námi do rozjíždějícího se
vláčku? Podrobnější informace je možné sledovat na facebook.com/uokome
Mgr. Dana Johanidesová
Mgr. Dana Špindlerová

COMDI
– příležitost pro žáky osmých ročníků
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Naše škola letos opět testuje žáky osmých tříd.
Tato diagnostika pomáhá zjišťovat jejich profesní zaměření. Získané výsledky konzultujeme
se žáky i jejich rodiči a mohou jim posloužit pro
snadnější výběr budoucího povolání. Nositelem
projektu EU je MAS ORLICKO, z.s.
Mgr. Alena Dostálová

Základní škola Kerhartice
Čarodějnické učení
Ani zpřísněná hygienická opatření nezabránila
malým čarodějům a čarodějkám, aby si poslední
dubnový den jak se patří užili. Mladší děti se
potýkaly se záludnými úkoly od čarodějnice,
skládaly obrázky a věty, luštily hádanky, musely
prokázat svoji obratnost při „létání na koštěti“
a pohybových hrách. Musely také ukázat, co
všechno umí, aby dokázaly zvítězit v kouzelnickém AZ kvízu. Všechny se snažily a vysloužily si
sladkou odměnu. Starší žáky kouzelné koště
zaneslo do Zakletého hradu, kde bylo jejich úkolem vysvobodit zakleté duše tamních obyvatel.
Při práci využívali nejen své znalosti ze školních
předmětů, ale museli prokázat i schopnost využívat logiku, důvtip i fantazii. Každý, komu se
podařilo získat 6 indicií a uhádnout správné
heslo, vysvobodil jednoho zakletého ducha
a zároveň získal část z čarodějného pokladu.

První pomoc
Jako závěrečnou kapitolu k učivu o člověku
jsme probírali ochranu zdraví. Základy první
pomoci jsme si vyzkoušeli i prakticky.

6 / 2021

Základní škola Bratří Čapků
Víte, jak správně ošetřit řeznou ránu, nebo
tepenné krvácení? Dokázali byste někomu
ovázat zraněnou hlavu? Vzpomenete si, jak se
správně uvazuje trojcípý šátek? A co požijete
jako obvaz, nebo dlahu v případě, že není po
ruce lékárnička? Na která zranění si můžete
troufnout sami a kdy už je nutné volat odborníky? A co čísla na první pomoc? My už to
všechno umíme. A celé trénování a zkoušení
jsme si náramně užili.

Zápis do 1. ročníku a do přípravné
třídy
Z důvodů epidemiologické situace proběhl
i v letošním roce zápis do prvního ročníku bez
přítomnosti dětí. Ve čtvrtek 22. 4. bylo do první
třídy pro příští školní rok 2021/22 v naší škole
zapsáno deset žáků. Stejná situace nastala rovněž při zápisu dětí do přípravné třídy, který se
konal 10. 5. a zapsáno bylo 13 dětí. Pokud to
situace dovolí, rádi bychom budoucí prvňáčky
i žáčky přípravné třídy a jejich rodiče, pozvali ještě
do konce školního roku na návštěvu do školy, aby
věděli, kam se mohou po prázdninách těšit.

Projektové dny ve školní družině
V dubnu se žáci školní družiny zúčastnili programů Cesta do pravěku a Myslivost. Během
poutavého vyprávění o pravěku si žáci osahali
zkameněliny a na závěr si odnesli domů odlitek trilobita. V rámci druhého projektu se žáci
dozvěděli zajímavosti o myslivosti. Beseda byla
obohacena o fotografie, ukázky trofejí lovené
zvěře, loveckých zbraní a o názorné předvedení
vábení zvěře pomocí vábničky. Za oba projekty
děkujeme Mgr. Milanu Skalickému.
Dagmar Kapounová
Vážení rodiče,
stále ještě máte možnost zajistit na léto pro
děti zajímavé aktivity a přihlásit je do Prázdninové družinky pro 1. stupeň. K původním
termínům 9.–13. 8. a 16.–20. 8. 2021 byl
přidán další termín 1.–2. 7. a 7.–9. 7. 2021.
Více informací o prázdninových akcích ve
formě příměstských táborů naleznete na
zsbcuo.cz.
Martin Falta
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Z našich škol

ZUŠ Jaroslava Kociana

Ze začátku jsem tedy tápal a přemýšlel, jak se
alespoň nějak přiblížit ke způsobu prezenční
výuky. Postupně jsem začal objevovat a přicházet na nové metody a formy, jak divadlo
učit. Stanovil jsem si, že výuka musí splňovat
tři složky: Zábavu, Zajímavosti, Informace. Na
začátku hodiny vždy hrajeme nějakou hru, při
které si můžeme povykládat, zasmát se a trochu si oddechnout.
Poté přistoupíme k výuce, kdy nejenom že
vysvětluji novou látku, ale žáci se zapojují do
mnohých připravených aktivit jako např. doplňování textů, návrhy kostýmů rolí, dopisování
dialogů postav, slovní interpretace různých
rolí…atd. A v neposlední řadě se snažím do
výuky aplikovat nějaké zajímavosti z divadelní
oblasti např. ukázky z jednotlivých divadelních
her. Také jsme měli tu čest přivítat v online
výuce významného hosta. Byla jím divadelní
a filmová herečka Kamila Janovičová, kterou
mohou diváci znát z pohádky Tajemství staré
bambitky, kde si zahrála hlavní roli Aničky.
Tématem setkání byl „rozdíl v herecké práci
na divadle a před kamerou“. Také jsme se dotkli
toho, co obnáší profesionální herectví, jestli se
dá považovat divadlo za řemeslo, jak využít
herecké zkušenosti a dovednosti v různých
oblastech života. V průběhu také odpovídala
na otázky žáků.
I když nám nyní moc chybí divadelní prkna
a náš divadelní svět, nevzdáváme se. Snažíme
se divadlu věnovat alespoň formou uměleckého přednesu. Jeho obsahem je práce na

textech dramatu, prózy a poezie. Žáci jsou
v jeho rámci připravováni na interpretaci slovesného díla. Společně řešíme např.: osobní
vztah k textu, pojmenování tématu, obsahu
i stavbu předlohy. Jednoduše se snažíme čelit
mechanickému odříkávání textu. Při výuce je
také dbáno na kulturu mluvního projevu, na
využití technických dovedností i na vědomé
a tvořivé uplatňování základních výrazových
prvků přednesu, které si žáci postupně osvojují, aby mohli přirozeně a kultivovaně sdělovat
myšlenky zvoleného textu. V neposlední řadě
se učíme divadlo „zkoumat“ z pozice herce,
dramatika, scénografa, dramaturga a dalších
profesí, které jsou s divadlem spojené. A když
nám to internet a naše počítače dovolí, snažíme se hrát i před obrazovkami jako před
diváky. Máme z toho s žáky zvláštní pocit, ale
alespoň na malou chvíli se opět cítíme herci
a umělci.
Ačkoli je celá současná situace svízelná
a nebojím se i říci depresivní, snažím se na
online výuku dívat pozitivně. Snažím se hodnotit, co mi přinesla kladného. I to mi dodává
stále tu chuť pracovat, učit a sám se vzdělávat.
Naučil jsem se např. více pracovat s multimédii, přišel jsem na nové metody výuky, vymyslel jsem si mnoho nových aktivit, her, napsal
jsem si nové texty pro výuku a mnoho dalších
věcí, které budu moci použít při návratu do
prezenční výuky. Nejenom já, ale asi všichni
učitelé doufáme, že to bude co nejdřív. Opět
se nesmírně těším, až se s dětmi uvidím tváří
v tvář, podíváme se navzájem do očí a budeme
se zabývat tím, co nás spojuje. Divadlu. Přeji
všem čtenářům mého článku pevné zdraví,

obrovský kus životní pohody a optimistický
pohled do budoucnosti.
Jiří Zajíček
pedagog literárně-dramatického oboru
(pokračování z 5/2021)

Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět
Žáci a studenti v Pardubickém kraji odevzdali
k recyklaci 22,12 tuny elektra, pomáhají tím
snižovat produkci skleníkových plynů a těžbu
nerostných surovin.
Celkem 22 120 kg vysloužilého elektra odevzdali v loňském roce k recyklaci školáci a studenti z Pardubického kraje v rámci programu
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Podle dat
společnosti Elektrowin se díky nim podařilo
z vybraného elektra získat prostřednictvím
recyklace mimo jiné 12 724 kg železa, 449 kg
mědi a 555 kg hliníku.
Tím ušetřili přírodu před zbytečnou těžbou
nerostných surovin a zároveň snížili produkci
skleníkových plynů o 264 tun CO2, ušetřili
12 968 litrů ropy a uspořili 133 497 kWh elektrické energie. Za aktivní účast ve sběrových
kampaních obdrželo 47 mateřských, základních a středních škol v Pardubickém kraji od
kolektivního systému Elektrowin, který je na
školách partnerem pro osvětu v oblasti třídění
a recyklace elektrozařízení, Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí. Do školního
vzdělávacího programu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět je v současné době zapojeno
3 790 škol z celé České republiky a z toho je
236 z Pardubického kraje.

Střední škola automobilní
Nová učební pomůcka
Škoda ENYAQ iV
Elektromobily a stroje s hybridními pohony jsou
dnes již běžnou součástí světového vozového
parku.
Je proto logické, že rozvoj elektromobility se
musí promítnout i do výuky na naší škole.
První vlaštovkou byl v roce 2013 nákup elektroskútru. Následovala spolupráce s firmami,
které prodávají elektrokola.
Na Ústeckém autosalonu jsme přivítali první
Teslu S provozovanou v České republice, následovaly besedy s majiteli elektromobilů a poté
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jsme měli zapůjčené plně elektrické BMW i3.
Dalším krokem bylo zakoupení hybridní Toyoty
C-HR, která překypuje elektronickými systémy.
Ve čtvrtek 29. 4. 2021 získala naše škola další
moderní učební pomůcku.
V rámci výborné spolupráce s firmou Škoda
Auto a.s. Mladá Boleslav jsme dostali vozidlo
Škoda Enyaq iV. Vozidlo, které dle záznamů
jezdilo v rámci zkoušek už v roce 2017, bude
sloužit k seznámení s nejmodernějšími technologiemi. Už na podzim 2020 proběhlo v areálu
praktického vyučování školení na elektromobily
a vozy s hybridními pohony z koncernu VW.
Vyučující jsou tedy na výuku této problematiky připraveni. A nyní mají k dispozici moderní

pomůcku, díky které mohou tyto znalosti předávat žákům.

Ing. Karel Beran
zástupce ředitele pro OV
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Literárně-dramatický obor
aneb Jak žijeme v ZUŠ

Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí
Vážení členové,
věříme, že v červnu bude již situace umožňující
naši klubovou činnost v co nejméně omezující
míře.
Přesto se níže uvedené akce uskuteční pouze
v případě, že to situace a rozhodnutí vlády
dovolí a s omezeními podle platných opatření.
Bude-li vyžadován test, potvrzení o očkování
- zařizuje si ho účastník akce sám. Doporučujeme všem neočkovaným seniorům, aby se
dodatečně oočkovali.
Pokud bude Klubcentrem v červnu vyhlášeno
Senior kino, protože to situace dovolí, je možno
ho s platnou průkazkou člena na rok 2020
navštívit (podle vyhlášených podmínek a opatření, např. platný test).

[6]

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 zajišťují JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík.
Bábovky
st 9. 6. | 14.30 hodin | Kino Máj
Komedie režiséra R. Havlíka.
Pokud bude Klubcentrem organizována cestopisná přednáška, je možno se jí účastnit stejně
jako Senior kina (podle vyhlášených podmínek
a opatření, např. platný test). Hlásit se můžete
mimořádně přímo v divadle od 18.30 do 18.45
hodin. Cena pro člena po předložení průkazky
z roku 2020 bude 70,– Kč. Peníze si doneste
přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Akci zajisťují p. Štěch a Ing. Bednářová.
Salvador, Guatemala, Mexiko, Belize
st 23. 6. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná beseda J. a M. Vackových.
Kubincův kopec s vyhlídkami na Ústí
čt 3. 6. | 13.00 hodin
Vycházka přes Kubincův kopec, (nádraží ČD,
pomníček padlým, bunkr, zahrádky), délka trasy
do 5 km. Sraz u Avionu ve 13.00 hodin. V případě nutnosti se rozdělíme do menších skupinek. Akci zajistí členové výboru pod vedením
p. Štěchové. Svačinu s sebou.
Muzeum starých strojů Žamberk
čt 10. 6. | odpolední zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48
osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 8. 6.
od 11.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu
hradí 80,– Kč, nečlen 110,– Kč, neobyvatel
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130,– Kč. V ceně doprava, vstupné. Bude
volno i na občerstvení. Předpokládaný návrat
do 18.00 hodin.
Akci zajišťují JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
12.30 hodin, Babyka 12.35 hodin, Autobusové
nádraží 12.40 hodin, Tvardkova 12.45 hodin,
Penzion 12.50 hodin
Odpolední výlet na Žampach
čt 17. 6. | zámek, arboretum, hrad
Po návštěvě zámku, arboreta a hradu procházkou přejdeme do Písečné, kde bude možnost
občerstvení. Hlásit se můžete ve Sladkovně
dne 8. 6. a 15. 6. od 11.00 do 12.00 hodin.
Člen Senior klubu hradí 40,– Kč, nečlen 50,– Kč,
neobyvatel 60,– Kč. V ceně doprava a výklad
o Žampachu. Předpokládaný návrat do 18.00
hodin. Akci zajišťují p. Ešpandrová a Ing. Bednářová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
12.30 hodin, Babyka 12.35 hodin, Autobusové
nádraží 12.40 hodin, Tvardkova 12.45 hodin,
Penzion 12.50 hodin, Černovír 12.55 hodin
Chlum u Hradce Králové
čt 21. 6. | odpolední zájezd
Návštěva památníku bitvy z roku 1866. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 8. 6. , 15. 6.
a 22. 6. 2021 od 11.00 do 12.00 hodin. Člen
Senior klubu hradí 140,– Kč, nečlen 200,– Kč,
neobyvatel 240,– Kč. V ceně doprava, vstupné
s výkladem. Občerstvení přímo na místě. Předpokládaný návrat do 18.00 hodin. Akci zajišťují
p. Rabová a Ing. Bednářová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
11.40 hodin, Babyka 11.45 hodin, Autobusové
nádraží 11.50 hodin, Tvardkova 11.55 hodin,
Penzion 12.00 hodin

Služby na Sladkovně
Úterý - 8. 6. , 15. 6. , 22. 6. , 29. 6. od 10.00
do 12.00 hodin
Výběr členského příspěvku na rok 2021 činí
150,– Kč pro člena roku 2020, po předložení
potvrzené členské průkazky, 200,– Kč pro
nového uchazeče.

zenou rouškou či respirátorem. Zájemci o červnové zájezdy – přijďte po 11 hodině.
Na červenec a srpen chceme připravit:
Senior kino a výlety
8. 7. Vycházka lesy kolem Orlice,
trasy různé délky,
Bednářová, Rabová
15. 7. Celodenní výlet
Hrad Litice a Prokop Diviš,
Ešpandrová, Rabová
22. 7. Půldenní výlet
Hrad Potštejn a zmrzlina v cukrárně,
Štěch, Králík
29. 7. Celodenní výlet Zámek Chlumec n. C.,
Štěch, Králík
5. 8.

Půldenní výlet
Muzeum historických rádií D. Čermná,
Ešpandr, Štěch
2. 8. Celodenní výlet - Lázně Jeseník,
Štěchová, Ešpandrová
19. 8. Polodenní výlet
Pozdní oběd v Kamenčiku,
Králík, Bednářová
26. 8. Loučení s prázdninami,
Králík, Rabová
Informace:
Spolupořádáme a zprostředkujeme zajištění
týdenních pobytů seniorů v Krkonoších na
Modrokamenné boudě v termínech:
15. 8. až 22. 8. , 22. 8. až 29. 8. a 29. 8. až
5. 9. s plnou penzí za 3 500,– Kč.
V Peci pod Sněžkou za 6 500,– Kč.
Akci zajišťuje a informace podá p. Šamšulová,
podrobnosti v prázdninových listech, prodej
pobytů bude při službě dne 3. 8. , kdy bude
vybírána záloha.
Členská schůze se připravuje na 30. 9. 2021.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390

8. 6. pro členy a zájemce s příjmením od A po F
15. 6. pro členy a zájemce s příjmením od H po K
22. 6. pro členy a zájemce s příjmením od L po R
29. 6. pro členy a zájemce s příjmením od S po Z

p. Štěchová 731 601 548
p. Rabová 734 188 853
p. Ešpandrová 734 188 855
p. Štěch 722 475 129
JUDr. Králík 722 475 132

Svoji návštěvu rozložte do uvedeného času,
nepřijďte všichni najednou. Pokud budou platit
omezení, žádáme o vstup po 3 osobách s nasa-

Ing. Bednářová 605 834 042
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Sociální / zdravotní

Český červený kříž

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 cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena –
informace o konání akce a jednotlivých podmínkách na tel. 775 765 659.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově
OS ČČK, Kopeckého 840.
Výstava dětských obrázků
1.–30. 5. | 8.00–15.30 hodin
Výstavu obrázků dětí z MŠ Pod Lesem Ústí
n.O. si můžete prohlédnout v době přítomnosti
zaměstnanců OS ČČK, nebo při akcích centra.
Vstup zdarma.
Společenské hry – nejen Bingo
3. 6. | 14.00 hodin
Přijďte si zahrát velmi oblíbenou a nenáročnou
společenskou hru Bingo a další společenské
hry. Pro vítěze je připravena cena. Akce se koná
v jídelně Centra sociální péče (CSP) města Ústí
n.O., (ul. Na Pláni 1343, Penzion). Káva i vstup
zdarma.
Pečeme, vaříme
11. 6. | 9.00 hodin
Společně si připravíme jahodové tiramisu. Káva
i vstup zdarma.
Šikovné ručičky – Drátkovaný motýlek
16. 6. | 14.30 hodin
Přijďte si společně vyrobit dekoraci do Vašeho
bytu. Akce se koná v jídelně CSP města Ústí
n.O. Vstup je zdarma, úhrada spotřebovaného
materiálu. Akce se koná ve spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ a praktickou školou v Ústí n.O.
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Tajný výlet
22. 6. | 12.30 hodin
Sraz na autobusovém nádraží ve 12.30 hodin.
Tajný výlet spojený s malou vycházkou – nenáročný terén (cca 4 km). Vedoucí výletu paní
Urbanová Zdena (odjezd autobusu ve 12.50
hodin). Návrat mezi 17.30 – 18.00 hodin Oblečení pro volný čas, deštník. Doprava zdarma,
možnost drobného občerstvení.
Senior minigolf
24. 6. | 10.00–12.00 hodin
Společné setkání při hře v minigolfu mezi seniory od 10.00 do 12.00 hodin. Akce se koná
na hřišti minigolfu společnosti TEPVOS – za
Aquaparkem v Ústí n. O. Hra jednotlivců, nutná
rezervace na tel.: 775 765 659. Pro hráče
s rezervací je akce zdarma. Sraz přihlášených
účastníků 9.45 hodin před vchodem do sauny.
Zahradní posezení – Vítání prázdnin
30. 6. | 16.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu na
zahradu OS ČČK, Kopeckého 840. Občerstvení
zajištěno. Vstup zdarma.
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.
(možnost venkovní zahrádky)
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Je volně přístupná veřejnosti a je určena všem,
kteří hledají domov pro staré i nové knihy,
rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy.
Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní dobu. Nejen, že si
knížky můžete zapůjčit, ale i vložit do prosklené
skříňky. Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc.
Žádný postih za to neexistuje. Knihovnička je
umístěna na zahradě u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí.
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, středa, pátek
od 13.00 do 17.00 hodin
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.

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., ZO Ústí n.O.
Pozvánka na vycházku po zámeckém parku
a ke kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradě.
Kdy: středa 23. 6., sraz účastníků ve 13.30 hod.
na letohradském náměstí.
Doprava tam:
vlak ÚO ve 12.41, příjezd Letohrad 12.57 hod.,
bus ÚO aut. nádr. ve 12.52, Tesco 12.54, příjezd Letohrad nám. ve 13.24 hod.
Doprava zpět:
vlak v 16.58 (17.44), příjezd 17.14 (18.00),
bus Letohrad nám. v 16. 43 (17.43), ÚO Tesco
v 17.13 (18.13).ÚO aut. nádr. v 17.15 (18.15)
hod.
Akce se uskuteční dle aktuální situace současné pandemie. Případné informace na tel.
č. 737 378 815 a 731 052 128.
Služby na Sladkovně obnovíme 1. a 2. čtvrtek
v červnu.
OO SPCCH – Klub stomiků – ONKO
pořádá ve dnech 28. 8. až 4. 9. 2021 rekondiční
pobyt v Šumperku, hotel Koruna.
Cena 5 100 Kč (7 nocí s plnou penzí i pro rod.
příslušníka). Bližší informace i přihlášení : stomická poradna na Galenu, stomasestra p. Hana
Škrabánková tel.: 731 251 216.
Informace dostupné také ve vývěsní skříňce
SPCCH.
Na příští společné akce se těší
členové výboru ZO SPCCH

www.ustinadorlici.cz
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Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117. Senior doprava
ČČK je provozována každý pracovní den od
7.00 do 15.30 hodin.
Prodloužená pracovní doba v pondělí a ve
středu do 18.00 hodin (v období letního času).
Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior
dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 840, Informačním centru Města Ústí nad Orlicí (budova
radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE –
provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje
a Nadace Charty 77.

Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Nabídka služeb Centra pro zdravotně postižené
a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Servírovací stolek
Toaletní křeslo

100Kč
150Kč

Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůjčení.
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.
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Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé
sociální situaci.

Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí),
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 czp-pk.cz.
www.poznejustinadorlici.cz

Inzerce

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 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

Stomatologická
pohotovost
5.–6. 6. | MDDr. Jiří Hájek
Čelakovského 610, V. Mýto, tel.: 465 420 400
12.–13. 6. | MUDr. Hana Hausknechtová
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
19.–20. 6. | MUDr. Pavlína Hejnová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
26.–27. 6. | MUDr. Zdeněk Hendrych
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
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Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko

Mateřské centrum Medvídek

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

Dle epidemiologické situace, změny vyhrazeny,
prosím sledujte nás na facebooku a webových
stránkách, možný i případný přesun programů
na zahradu…

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

PROVOZNÍ DOBA

Herna, prográmek pro děti
Tvoření (i) pro prcky
po | 8.30–12.30 hod.
Herna, výtvarná dílna
(především) pro dospělé
st | 8.30–12.30 hod.
Herna, prográmek pro děti
Zpívánky a říkánky
pá | 8.30–12.30 hod.
JEDNORÁZOVÉ AKCE
(v případě uvolnění opatření):
TátaFest
ne 20. 6. | 10.00 hod.
Program pro celé rodiny ke Svátku otců na
zahradě RC.
Případně dle situace další akce, sledujte nás na
FB a webových stránkách.
POZVÁNKY NA PRÁZDNINY 2021
Dle epidemiologické situace, doufáme v příznivý vývoj (v případě nekonání akce z důvodů
vládních nařízení však zaručujeme vrácení plateb).
Dětský tábor Narnie: Princ Kaspian
10.–17. 7. | Chata Koniklec
Jestřabí v Krkonoších
Cena: 3 500 Kč, pro děti 7-13 let, hry, soutěže, výlety a mnoho dalšího, prostorná chata
s vyhřívaným bazénem. Informace a přihlášky
viz kontakty níže.
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.
Mgr. Marcela Dostrašilová
tel. 604 313 249, 603 976 036,
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, rcsrdicko.estranky.cz
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Kavárnička
út 10. 6. | 9.00 hod.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 7., 14., 21. a 28. 6. | 9.00 hod.

Jóga pro děti a dospělé
po | 16.05–18.00 hod.
Volná herna
út | 9.00–12.00 hod.

Jóga pro děti
po 7., 14., 21. a 28. 6. | 16.05–16.50 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou
hračku. Vstupné 40 Kč za lekci.
Hlaste se, prosím, na tel.: 739 424 883

Cvičení s Veronikou
st | 9.00–12.00 hod.

Jóga pro dospělé
po 7., 14., 21. a 28. 6. | 17.00 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
50 Kč za lekci.
Nováčci v případě zájmu volejte na tel.:
739 424 883.

Cvičení s Bóďou
čt | 9.00–12.00 hod.

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 2., 9., 16., 23. a 30. 6. | 9.00 hod.
Děti od 9 do 18 měsíců
st 2., 9., 16. 23. a 30. 6. | 10.00 hod.
Děti od 4 do 9 měsíců
Zábavné 45 min. poznávání nového světa
pro rozvoj psychomotoriky a sociálního kontaktu formou hraní, dotyku, říkanek a povídání,
vstupné 60 Kč za 45 min.
Kapacita omezená, přihlášení a informace na
mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz
Cvičení s Bóďou
čt 3., 10., 17. a 24. 6. | 9.00 hod.
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 18
měs., vstupné 75 Kč za 40 min. Kapacita omezená, přihlášení a informace na mailu: cviceni.
medvidek@seznam.cz

Odpolední herna s Veronikou
st | 15.00–17.00 hod.

Volná herna
čt | 10.00 hod.
Volná herna, besedy
pá | 9.00–12.00 hod.
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PROVOZNÍ DOBA
V případě příznivé situace, 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).

Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná herna
po | 9.00–12.00 hod.

Volná herna
út-pá | 14.00–16.00 hod.

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.
Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463,
medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Inzerce

Medvídkovský venkovní SWAP
pá 18. 6. | 9.00-16.00 hod.
Přineste oblečení, doplňky, bižuterii, menší
potřeby a předměty do domácnosti a odnést
si můžete cokoli, co potřebujete či se vám líbí,
ZDARMA.
Podmínkou je přinést FAJN věci, co mohou
sloužit dál. Své věci na výměnu můžete nosit
od 9 hod. do MC Medvídek. Měnit můžete celý
den od 9.00 do 16.00 hod. Pro zbývající věci
si můžete přijít od 16.00 do 16.30 hod. Nevyzvednuté věci poputují potřebným. Nemáte nic
na výměnu? Nezoufejte a přijďte i tak.
Přijďte na nákup bez peněz, i když… přispěním
dobrovolného příspěvku „swapovného“ oceníte
práci dobrovolníků MC Medvídek.

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH
Pestré prázdniny I.
12.–16. 7.
Pro děti: 1.-5. třída ZŠ. Minigolf, bowling, PINGUin park, cyklovýlet Letohrad, Fly Zone Hradec Králové, ZOO Zlín.
Cena: 1 500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd v pondělí.
Pestré prázdniny II.
9.–13. 8.
Pro děti: 1.-5. třída ZŠ. Minigolf, bowling, DDH
Mohelnice, cyklovýlet Letohrad, Častolovice –
mini ZOO, zámek, Dolní Morava.
Cena: 1 500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, pojištění, oběd v pondělí.

Tramtáryje
23.–27. 8.
Pro děti: 7-14 let. Projížďka na koních, stezka
odvahy, táborák, diskotéka, střílení ze vzduchovek, hry v lese, koupání, vyrábění a tvoření
a další. Cena: 2 700 Kč zahrnuje ubytování,
stravování, dopravu, pojištění.
PRÁZDNINOVÉ VÝLETY PRO RODINY
ZOO Zlín
16. 7.
Cena: 400 Kč zahrnuje vstupné a jízdné
Dolní Morava
Stezka v oblacích a Mamutíkův vodní svět
13. 8.
Cena: 400 Kč zahrnuje vstupné a jízdné
Přihlášení na výlety je možné pouze elektronicky od 1. 6. na ddm-usti.cz ikona PŘIHLAŠOVADLO.
POZOR ZMĚNA: přihlašování na nový školní
rok do kroužků bude spuštěno již 1. 6. 2021.

Po loňské nucené pauze z obecně známých
důvodů pokračovala ve své dlouhé historii prestižní Kocianova houslová soutěž 63. ročníkem.
Mezinárodní odborná 7členná porota, v čele
s předsedou Pavlem Hůlou, hodnotila celkem
59 výkonů mladých houslistů z celkem 14 zemí
z celého světa.
V 1. kategorii zvítězil Rus Aleksandr Kolesnikov.
Ve 3. kategorii bere pomyslné zlato Američan
Tokuji Miyasaka a ve 4. kategorii nejvíce zazářila
Boryana Yordanova Zheleva z Bulharska. Absolutním vítězem, tedy laureátem 63. ročníku se
stal vítěz 2. kategorie Kai Gergov, houslová
naděje s japonsko-bulharskými kořeny žijící
a studující ve Vídni.
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Programuj II.
16.–20. 8.
Pro děti od 8 let. Základy programování a 3D
modelování, Lego, Minecraft, apky a hry, RC auta.
Cena: 1 500 Kč, jídlo a pití na celý den s sebou.

KHS zná svého vítěze

Informace z radnice

Nové kolumbárium na hřbitově
Město Ústí nad Orlicí soustavně pečuje o své
hřbitovy. Na městském hřbitově bylo dokončeno nové kolumbárium, díky kterému se
urnová část v severozápadním sektoru rozrostla o tři desítky nových schránek. Monolitická stavba se stejně velkými boxy pro urny
ve třech patrech nad sebou nahradila část
hřbitovní zdi. Doplněna byla boční opěrnou zdi

Husova ulice uzavřena
s umělecky ztvárněným reliéfem se smutečním motivem a lavičkou. Investice za zhruba
1,3 milionu korun zahrnovala i bezprostřední
úpravu okolí kolumbária. Protože zájem pozůstalých o urnová místa je stále velký, město
hledá způsob, jak jejich počet ještě navýšit.
Dana Pokorná
mediální koordinátorka

Ve druhém květnovém týdnu začala plánovaná
rekonstrukce ulice Husova. Jde o první etapu,
která se dotkne části od ulice Malé Hamry po
ulici Zahradní. Z tohoto důvodu dojde k úplné
uzavírce ulice, která potrvá do 2. července.
Investice bude zahrnovat opravu chodníků,
výstavbu parkovacích ploch a rekonstrukci
komunikace. Z důvodu rekonstrukce ulice
také nebude do 2. 7. obsluhována autobusová
zastávka „U Václava“. Stavební práce budou
stát zhruba 1,9 milionu korun a město je financuje ze svého rozpočtu.
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
PROGRAMOVÁ NABÍDKA
ČERVEN 2021

formace tvoří zpěvák Josef Bouda a klávesista
Radek Verner. Vstupné 130 Kč.

Jan Hrubý Trio
po 7. 6. | 19.00 hod. | Divadelní klub
Barevný koncert plný překvapení a nestárnoucích písní je provázaný smyčcovými tahy
nezmara a sedmdesátníka Hrubého, který je
na pódiu pořád tak trochu klukem… Klubový
koncert. Vstupné 210 Kč.

České vize
17.–20. 6. | Roškotovo divadlo
68. ročník celostátní soutěže neprofesionální
filmové tvorby. Animační a hudební dílna, divadlo pro děti, venkovní filmové projekce.

Karel Gott revival Morava
st 16. 6. | 19.00 hod. | Kulturní dům
Koncert formace Karel Gott revival Morava
vzdává poctu zpěvníku a osobnosti Karla
Gotta. Připomíná původní československou
i světovou taneční a populární hudbu. Jádro

Don M. Ruiz: Pátá dohoda
st 30. 6. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny
našeho sebeuvědomování a navrací nás
k našemu vrozenému pravému já. V hlavní roli
tohoto divadelního představení je Jaroslav
Dušek. Vstupné 390 Kč.
Nabídka pořadů Klubcentra je platná ke dni uzávěrky červnových Ústeckých listů (11.5). Upozorňujeme, že vzhledem k epidemické situaci
mohou nastat změny v uveřejněných kulturních
pořadech. Aktuální informace najdete na webových stránkách Klubcentra - klubcentrum.cz.
PŘEDPRODEJ:

Don M. Ruiz: Čtyři dohody
út 29. 6. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Čtyři dohody založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže
rychle proměnit náš život v nový prožitek svo-

Informační centrum města Ústí nad Orlicí,
budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí.
Rezervační a prodejní systém on-line na klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

Městské muzeum
Mechanické hračky
17. 6.–5. 9.
Dopřejte si nostalgické chvíle na okouzlující
výstavě pohyblivých historických hraček, které
nám laskavě zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou.
Představujeme Vám sedm virtuálních výstav
s pestrým tematickým zaměřením. Odkazy
naleznete na webu muzeum-uo.cz a na fb
stránce muzea!
•
•
•
•
•
•

Múza múz: žena
Restaurování sbírkových předmětů
Elektřina z věží
Secesní šat
Toulky po Andrlově chlumu, I. a II. díl
Na paměť v kameni

Digitální naučná stezka centrem města
Muzeum připravilo sérii naučných stezek s využitím Vašich mobilních telefonů. První dvě se
zaměřují na střed města a na drobné sakrální
objekty.
Ke každé ze zajímavých tras je k dispozici tištěný průvodce s vyznačením každého zastavení.
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Muzejní pátračka
Pátrací hra v interiéru Hernychovy vily! Vyzvedněte si na pokladně letáček se zadáním a pusťte
se do pátrání po předmětech nacházejících se
v expozici.

se rádi zúčastnili tohoto ročníku, nechť napíšou
na e-mail: bilek_fadrna@muzeum-uo.cz.

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

GALERIE POD RADNICÍ
Historické deskové hry
3. 6.–31. 7.
Výstava historických hracích plánů ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.
Návštěvníci si budou moci tyto hry vyzkoušet
na vlastní kůži. Pokud epidemiologická situace
dovolí, tak se doprovodný program Artmánie
uskuteční 16. června od 15.00 do 17.00 hodin.
Oustecký salon 2021
Letošními tématy Ousteckého salonu jsou KRAJINA a ABSTRAKCE. Prosíme zájemce, kteří by

www.ustinadorlici.cz
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Káťa a Škubánek
so 12. 6. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
V malém domku spolu bydlí dva nerozluční
kamarádi, holčička Káťa a strakatý pes Škubánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale
i napínavé příhody a dobrodružství. Pohádka
pro děti. Vstupné 70 Kč.

Salvador, Guatemala, Mexiko, Belize
st 23. 6. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Na malý okruh čtyřmi státy Střední Ameriky
se v roce 2018 vydali Monika a Jirka Vackovi
opět se svými malými dětmi, na kolech a tradičně na těžko, tedy se vším potřebným ke
kočovnému životu v brašnách na nosičích kol.
Dvouměsíční rodinná cyklistická pouť nakonec
měřila 3471 km.
Cestovatelská přednáška. Vstupné 90 Kč.

body, opravdového štěstí a lásky. V hlavní roli
tohoto divadelního představení je Jaroslav
Dušek. Vstupné 390 Kč.

Kultura

Městská knihovna

Premiéra souboru C-Dance

Kam kráčí Bělorusko
2. 6. | 18.00 hod.
Přednáška známé novinářky Petry Procházkové.

Soubor C – Dance Vás srdečně zve na 16. premiéru celovečerního tanečního vystoupení Běh
na dlouhou trať mezi sloupy. Představení se
bude konat 10. 6. 2021 na prostranství před
ZUŠ Jaroslava Kociana a začne ve 21.00 hod.
Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli
uspořádat připravené taneční vystoupení
venku. Kromě choreografií Evy Veverkové
budete moci zhlédnout práci začínajících choreografek a také projekt provázaný s výstavou
fotografií v prostorách Malé scény. Věříme,
že Vás naše představení v této nelehké době
pobaví a přivede na jiné myšlenky. Prosíme, sledujte nás na Facebooku, najdete tam nejaktuálnější informace ke konání akce. Za finanční
podporu a spolupráci děkujeme městu Ústí nad
Orlicí, ZUŠ Jaroslava Kociana a Malé scéně Ústí
nad Orlicí.
Těšíme se na vás, soubor C–Dance

Canva – grafický program pro každého
4. 6. | 9.00 hod.
Počítačová lekce pro seniory. Přihlášky na
miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz,
počet účastníků omezen.
W. Churchill: Muž, který zachránil
evropskou demokracii
9. 6. | 18.00 hod.
Přednáška Kateřiny Hájkové.
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Dušan Špitálský: Příběhy obyčejných dobrodruhů I.
16. 6. | 18.00 hod.
Baron František Trenck – rváč ve službách
Marie Terezie. Přednáška z cyklu Akademie
volného času.
Luční pohádky
17. 6. | 16.00 hod.
Čtení a tvoření vhodné pro děti do 8 let,
10 Kč na materiál, počet dětí je omezen.
K účasti je potřeba se přihlásit na dětském
oddělení.
Zlomky, řeči, dialogy II.
23. 6. | 18.00 hod.
Přednáška Pavla Holáska z cyklu Akademie
volného času.
Lidé a oceán
Výstava fotografií mořeplavce Rudolfa
Krautschneidera.

Provozní doba o prázdninách
Oddělení pro dospělé
PO, ST a ČT
ÚT a PÁ
SO

9.00 – 14.00 hod.
9.00 – 18.00 hod.
zavřeno

Dětské oddělení
PO až PÁ

9.00 – 14.00 hod.
Mgr. Zdeňka Honzátková

Bubeníci na Kociánce
Klub Popráč ve spolupráci se ZUŠ J. Kociana
Vás zve na čtvrtý ročník bubenického večera
pod širým nebem BUBENÍCI NA KOCIÁNCE,
který se uskuteční v sobotu 19. června od
15.00 hodin.
PROGRAM
15.00 hodin
- Nejmladší bubeníci (populární hity a rock)
- Bubnuje celá Kociánka (kolektivní improvizace
veřejnosti)
16.00 hodin
- Slavnostní zahájení
- Spolek Mortem (středověké bubny)
16.30 hodin
- Absolventi ZUŠ (Martin Severa, Radek Motl,
Ivan Pavlovec, Petr Špajs a Milan Tobiška)
18.00 hodin
- Corpulent Provocateur a bubeník Tomáš
Novák

Po dlouhé době koronavirové nejistoty Vás
zveme v neděli 27. 6. 2021 od 13 hodin na
Knapoveckou pouť. Program pouti si užijeme,
začínáme v Dolním Houžovci:
13.00 hod. I Prohlídka kaple Panny Marie
Bolestné v Dolním Houžovci
Součástí programu pouti je prohlídka kaple
v Dolním Houžovci a seznámení s připravovanou obnovou hřbitovní kaple v Knapovci. Prohlídku kaple v Dolním Houžovci povede historik
Bc. Zdeněk Skalický z Městského muzea v Ústí
nad Orlicí. Sraz účastníků prohlídky je ve 13.00
hodin před kaplí v Dolním Houžovci. Program
pouti bude pokračovat putováním pěšky, na
kole nebo auty do Knapovce ke hřbitovní kapli
Zmrtvýchvstání Páně a bude navazovat seznámení se záměrem města Ústí nad Orlicí s připravovanou obnovou hřbitovní kaple.
15.00 hod. I Mše svatá v kostele sv. Petra
a Pavla v Knapovci s doprovodem rytmické
kapely z ústecké farnosti.
16.00 hod. I Kapela Žůžo band – na louce pod
kostelem bude hrát folková kapela Žůžo band
z Letohradu Kunčice.
16.30 hod. I Se zajíčkem kolem světa – pro děti
jsou připravené tři divadelní pohádky z kufříku
a kousků hadříků Lenky Kaplanové a Ondry
Šedy, členů DS Vicena Ústí nad Orlicí.
17.30 hod. I Požární útok hasičů z SDH Knapovec – místní sbor dobrovolných hasičů předvede ukázky požárního sportu.
Od 14 hodin je na louce pod kostelem zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové
koláče. Přijede kolotoč a houpačky. Program
pouti se koná pouze za příznivého počasí a za
předpokladu, že to umožní covidová situace
a vládní nařízení. Akce je podporována Městem
Ústí nad Orlicí.
Jana Staňková
(tel. 603 569 884)
a P. Vladislav Brokeš

19.00 hodin
- Drumless (bubeníci s hudebním podkladem)
20.30 hodin
- Těžká doba (Jakub Šilar a bubeníci ZUŠ)
Akce se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace a dle vládních nařízení. Zvuk
a světla v režii Tomáše Hubeného.
Akci podporuje město Ústí nad Orlicí.
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Knapovecká pouť
sv. Petra a Pavla

Festival Jeden svět
Outdoor festival Jeden svět se uskuteční od
2. do 5. června v ústeckém letním kině u Roškotova divadla. Online festival Jeden svět se koná
od 10. 5 do 6. 6.
Více informací na jedensvetonline.cz

www.ustinadorlici.cz

Kalendář akcí a událostí

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

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Kavárnička

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

Výstava obrázků dětí / do 30.6.

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Kam kráčí Bělorusko / přednáška

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

13.00 hod.

Bingo a společenské hry

Český červený kříž

www.cckuo.cz

14.00 hod.

Historické deskové hry / výstava /do 31.7.

Galerie pod radnicí

www.muzeum-uo.cz

Canva -grafický program pro každého

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.00 hod.

Jan Hrubý Trio / koncert

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

18.00 hod.

W. Churchill/přednáška

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Muzeum starých strojů, Žamberk / zájezd

Senior klub

tel.: 722 475 132

Běh na dlouhou trať mezi sloupy

Prostranství před ZUŠ

Pečeme, vaříme

Český červený kříž

www.cckuo.cz

15.00 hod.

Káťa a Škubánek / pohádka

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

14.30 hod.

Šikovné ručičky

Český červený kříž

www.cckuo.cz

18.00 hod.

Baron František Trenck/přednáška

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.00 hod.

K. Gott revival Morava / koncert

Kulturní dům

www.klubcentrum.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

Žampach, hrad, zámek, arboretum/ odpolední zájezd

Senior klub

tel.: 605 834 042

Luční pohádky / pro děti do 8 let

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Mechanické hračky / výstava / do 5.9.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

9.00 hod.
8.00-15.30 hod.

2. června
18.00 hod.

3. června
7.00 hod.

4. června
9.00 hod.

7. června

10. června

21.00 hod.

11. června
9.00 hod.

12. června

16. června

17. června
7.00 hod.

16.00 hod.

18. června
9.00-16.00 hod.

Medvídkovský venkovní SWAP

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

České vize / filmová tvorba

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

Bubeníci na Kociánce

prostranství Kociánka

www.zusuo.cz

Dětský den s Otéčkem

Park Kociánka

www.fbkot.cz

TátaFest

zahrada RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

19. června
15.00-20.30 hod.

20. června
13.00-19.00 hod.
16.00 hod.
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9. června

Kalendář akcí a událostí

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

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Zámecký park, kaple / Letohrad

SPCCH

tel.: 737 378 815

18.00 hod.

Zlomky, řeči, dialogy II. /přednáška

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.00 hod.

Salvador, Guatemala, Mexiko, Belize / cestopis

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

Hr. Králové, památník bitvy 1866

Senior klub

tel.: 734 188 853

Senior minigolf

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Lanšperským panstvím / cyklo a pěší turistika

Loděnice Cakle

www.lansperk-sbor.cz

Knapovecká pouť sv. Petra a Pavla

D. Houžovec, Knapovec

tel.: 603 569 884

19.30 hod.

Čtyři dohody

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

16.00 hod.

Zahradní posezení

Český červený kříž

www.cckuo.cz

19.30 hod.

Pátá dohoda

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

23. června

24. června

10.00-12.00 hod.

26. června
8.00-11.00 hod.

27. června
13.00-17.00 hod.

29. června
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30. června
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Sport

Prázdniny s tenisem
a angličtinou

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

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

Rekreační služby
Tepvos, spol. s r.o.

Lanšperským panstvím
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Region
Orlicko-Třebovsko Vás zve na cykloorientační
soutěž dvojic, pěší turistiku a na pohádkový
výlet pro děti – LANŠPERSKÝM PANSTVÍM
v sobotu 26. června do loděnice KČT Cakle
Ústí nad Orlicí.
Cykloorietační soutěž: soutěž je určena pro MTB
a crossová kola. Jejím cílem je objet během 6
hodin co nejvíce kontrolních bodů. Není nutná
busola, stačí umět se orientovat v mapě. Start
je v 9.00 hod., je nutné se předem přihlásit.
Pěší turistika: pěší turistické trasy jsou 12 km,
20 km a 40 km okolím Ústí nad Orlicí a Lanšperka. Průběžný start od 8.00 do 10.00 hod.
Pohádkový výlet pro děti: pěší trasa pro rodiče
s dětmi, délka 3 km, kontrolní body s lanšperskými strašidélky.
Průběžný start od 9.00 do 11.00 hod.
Další informace na:
lansperk-sbor.cz, cyklo.lansperk@seznam.cz

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

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

Přijďte sportovat
do Sokola Hylváty

Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou školičku
plnou her, smíchu a zábavy.
Pro velký zájem pořádáme taktéž Freestylovou
školičku, Bike, Příměstský zážitkový tábor, Freestyle koloběžky, Tábor pro nejmenší na Roubenkách a tábor- Parkour - Přirozený pohyb
a Akrobacie-Tanec-Jóga pro holky i kluky.

Sportovní organizace Sokol Hylváty nabízí
svým členům zdarma k využití dva tenisové
(volejbalové) kurty s antukových povrchem a
dvě hřiště na plážový volejbal.

• 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
• Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme
soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info: inlineusti.cz,
market@inlineusti.cz, či tel. č. 602 245 393
(Markéta Skalická).

Markéta Skalická
vedoucí tábora a tým instruktorů
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Možnost využití pro veřejnost za poplatek
Plážový volejbal: 160 Kč (1 hodina), děti do 18
let 80 Kč (1 hodina). Kontaktní osoba: Lenka
Moravcová, tel. 731 186 371.
Tenisový (volejbalový) kurt: 100 Kč (1 hodina),
děti do 18 let 50 Kč (1 hodina). Kontaktní
osoba: L. Jedlička, tel. 605 161 877.
Další možnost konání sportovních akcí s využitím zázemí (šatny, toalety, kuchyňka). Kontaktní
osoba: Martina Kolářová, tel. 732 699 454.
Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

Příměstský atletický tábor 2021
O prázdninách 2021 se uskuteční 8. ročník příměstského atletického tábora v Ústí nad Orlicí.
Formou hry se děti naučí základy atletiky a užijí
si při tom mnoho zábavy. Mimo atletického programu je pro děti připraven i jiný doprovodný
program jako je např. návštěva aquaparku
a výlety do přírody. Atletický tábor proběhne
ve 4 termínech - 12.–16. 7. , 19. 7.–23. 7. ,
2. 8.–6. 8. a 9. 8.–13. 8. 2021. V termínu od
12. 7.–16. 7. se uskuteční pohybový kemp
pro mladší děti a v termínu od 19. 7.–23. 7.

Sportovní příměstský tábor s tenisem, angličtinou a výletem je určen všem dětem, které si
chtějí užít týden plný sportu, částečně i vzdělávání a hlavně dobré pohody.
Termíny táborů:
5. 7.–9. 7. 2021
16. 8.–20. 8. 2021
Začíná se vždy ráno v 8.00 hod. a ukončení je
v 15.30 hod. Kapacita je 24 dětí, cena 2 400 Kč.
Přihlášky posílejte na e-mail:
tomas.hernik@seznam.cz
Info: hlavní trenér TK ÚO Tomáš Herník,
tel. 777 645 721. Více na tkuo.cz

se uskuteční fotbalový kemp. Cena za dítě je
1 950 Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy, svačinky,
pitný režim, všechny vstupy a jízdenky, pojištění, diplomy, táborová trika a sladké odměny.
Přihlásit se je možné na internetových stránkách primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel.
čísle 777 269 240.
Budeme se na Vás těšit o letních prázdninách
2021!

Mgr. Ing. Žaneta Langrová
vedoucí tábora a tým instruktorů

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

Řádková inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za
nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz

www.ustinadorlici.cz
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Rekreační služby TEPVOS, spol. s r.o.

Sport

Do přírody ekologicky s ČD BIKE

Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními koly s odborně prováděným servisem. Ve
vybraných půjčovnách kol jsou k dispozici také
elektrokola, dětská kola, koloběžky a dětské
cyklosedačky.
V železniční stanici Ústí nad Orlicí – město si
můžete kola vypůjčit v uvedených dnech:
Pondělí:
07.30–08.55 hod., 09.10–10.50 hod.,
11.35–16.45 hod.

Úterý – pátek:
7.30–10.35 hod., 11.35–16.45 hod.
Sobota: 7.30–10.30 hod., 11.15–16.00 hod.
Neděle: 9.35–14.30 hod., 15.15–17.30 hod.
V Pardubickém kraji si lze kola bez předchozí
rezervace vypůjčit ve stanicích Česká Třebová,
Chrudim, Choceň, Pardubice hl. n., Svitavy a Ústí
nad Orlicí - město. V dalších 5 stanicích (Hlinsko
v Čechách, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička
a Slatiňany je výpůjčka možná po předchozí rezervaci. Ve stanicích Pardubice hl. n. a Česká Třebová
si lze kolo rovněž bezplatně uschovat.
Více info: cd.cz/cdbike, kontakt pro rezervaci
a informace: e-mail: PCEpujkol@zap.cd.cz

Termíny uzávěrek
Ústeckých listů v roce 2021
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Pozvánka na Dětský den s OTéčkem
Florbalový klub Orlicko – Třebovsko Vás
srdečně zve na víkendové Dětské dny plné her
a zábavy v Ústí nad Orlicí a České Třebové.
Akce proběhne v sobotu 19. 6. v areálu Gymnázia Česká Třebová od 13.00 do 19.00 a v neděli
20. 6. v parku Kociánka v Ústí nad Orlicí rovněž
v čase od 13.00 do 19. 00. Zde na vás bude
čekat plno sportovních stanovišť, zajištěno
bude občerstvení, hudba a samozřejmě se
s vámi potká i náš klubový maskot Teo. Za splnění všech stanovišť budete odměněni, takže

Ilustrační foto. Archiv ČD.

Od 1. 5. 2021 je opět zahájen provoz půjčovny
kol v železničních stanicích. Provozovatel této
služby je společnost České dráhy.

domů odejdete s odměnou a plno zážitky! Dále
se na místě budete moci zapojit do projektu
„OT DNA pomáhá“ a zaregistrovat se jako dárci
kostní dřeně, dárci krve nebo plazmy a pomoci
tak lidem, kteří pomoc potřebují. Více informací
na místě. Vstup zdarma. Těšíme se na Vás!
Akce může být zrušena na základě aktuálních
vládních nařízení. Více na fbkot.cz

číslo vydání / měsíc

uzávěrka

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.

Lucie Baciu
FbK Orlicko-Třebovsko

Hřiště v Hylvátech s novými prvky
Hřiště ve sportovním areálu Pod Kuželnou
v Hylvátech bylo obohaceno o čtyři nové herní
prvky. K těm současným, které baví hlavně
rodiče s dětmi, přibyla lanovka, řetězová trojhoupačka, workoutový prvek a vahadlová houpačka. O rozšíření hřiště se zasadil na základě
podnětů z veřejnosti osadní výbor Hylváty, který

jej financoval ze svého rozpočtu. Proinvestovala se částka ve výši 413 tisíc korun. Hřiště
bude pro veřejnost otevřeno na konci května
po dokončení vstupních revizí.
Dana Pokorná
mediální koordinátorka
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