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Výroční zpráva a závěrečný účet mapují uplynulý rok 2020
Vážení spoluobčané, červnové zastupitelstvo
schválilo Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí
za rok 2020 a zároveň obdrželo Výroční zprávu
Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

úřadu, počtu obyvatel a rozvoji podnikání.
S výroční zprávou se můžete podrobně seznámit na webových stránkách města, anebo do
ní nahlédnout v tištěné podobě v informačním
centru v budově radnice. Je zpracována tak,
aby její obsah byl přehledný a aby údaje v ní
obsažené byly přínosné a zajímavé pro širokou
veřejnost.

Výroční zpráva je pravidelně vydávána od roku
2011 a obsahuje informace o vybraných činnostech města a městského úřadu za uplynulý kalendářní rok. Podává veřejnosti přehled
o finančním hospodaření, získaných dotacích
a významných stavebních akcích. Poskytuje
informace o správě majetku města, naleznete
zde kapitolu zaměřenou na životní prostředí,
na péči o vzhled a čistotu města, informace
z oblasti sociálních služeb, školství, památkové péče a cestovního ruchu. Pamatováno je
na oblast krizového řízení a činnost Městské
policie. Ve zprávě jsou dále statisticky zpracovány informace o výkonech jednotlivých agend

Závěrečný účet města za rok 2020 byl zpracován a projednán v souladu s příslušným zákonem. Loňský rozpočet byl navržen jako schodkový, a to zejména z důvodu výstavby domu
dětí a mládeže v bývalé Perle. Schválený rozpočet předpokládal schodek ve výši 99,5 milionu korun. Ve skutečnosti však bylo dosaženo
přebytku v celkové výši 22,3 milionu korun.
Příjmy města v roce 2020 dosáhly 443,5 mil.
Kč a výdaje 421,2 mil. Kč. Výsledek hospoda-

Přehled o hospodaření města v roce 2020 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

plnění v %

Daňové příjmy

2 56.472,00

220.874,75

231.176,48

104,66 %

Nedaňové příjmy

27.669,27

24.221,50

23.849,78

98,47 %

Kapitálové příjmy

13.400,00

39.139,56

37.936,55

96,93 %

Neinvestiční dotace

38.717,10

113.069,67

114.686,35

101,43 %

Investiční dotace

25.953,32

57.177,40

35.879,77

62,75 %

Příjmy celkem

362.211,69

454.482,88

443.528,93

97,59 %

Provozní výdaje

110.824,90

99.692,48

86.414,02

86,68 %

Osobní výdaje

73.009,46

73.017,56

70.790,28

96,95 %

Daně a odvody

4.425,21

8.802,41

7.778,77

88,37 %

Příspěvky a dotace

85.623,00

134.756,99

135.349,63

100,44 %

Ostatní výdaje, rezervy

13.558,71

8.681,81

1.531,27

17,64 %

Kapitálové výdaje

174.321,00

197.930,59

119.302,89

60,27 %

Výdaje celkem

461.762,28

522.881,84

421.166.86

80,55 %

Výsledek hospodaření

- 99.550,59

- 68.398,96

22.362,07

ření byl pozitivně ovlivněn získanou dotací na
již zmiňovaný DDM z prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj a také prodloužením termínu
jeho dokončení. Díky tomu se výdaje určené na
tuto akci rozložily do dvou let.
Propad daňových příjmů v souvislosti s koronavirovou pandemií činil oproti predikci na
začátku roku 2020 více jak 25 milionů korun.
Včasnou úpravou rozpočtu na výdajové stránce
se zmíněný propad příjmů podařilo stabilizovat,
i když za cenu odložení některých plánovaných
investic. Nejvýznamnější investiční výdaje loňského roku směřovaly do výstavby DDM (52,5
mil. Kč), rekonstrukce Družstevní ulice (9 mil.
Kč), zateplení MŠ Klubíčko (7,3 mil. Kč), technické infrastruktury Perla 01 (6,9 mil. Kč),
výstavby bytů na Dukle (4,5 mil. Kč) a vzduchotechniky kuchyně domova důchodců (2,6 mil.
Kč). Základní informaci o hospodaření města
získáte z uvedeného přehledu. O průběžném
plnění rozpočtu je veřejnost podrobně informována na internetových stránkách v sekci
Klikací rozpočet města. Na webu města se
také můžete podrobně seznámit s výsledkem
hospodaření za loňský rok.
Vážení spoluobčané, s nástupem léta mi
dovolte popřát Vám za celé vedení města klidnou a pohodovou dovolenou. Načerpejte v čase
prázdnin dostatek sil do druhé poloviny roku!
Petr Hájek
starosta města

Kultura

Sport

Kultura

Ústecká pouť

Ústecký triatlon

Letní odpoledne

Město Ústí nad Orlicí Vás zve 13. – 15. srpna
do parku Kociánka na 96. staročeskou ústeckou
pouť. Aktuální informace na ustinadorlici.cz, facebooku města, v aplikaci Mobilní rozhlas nebo na
plakátovacích plochách.

Klub FORT SMC pořádá v sobotu 31. července
ve spolupráci s firmou FORT FRAMES, s.r.o.
a městem Ústí nad Orlicí Ústecký triatlon. Disciplíny: 500 m plavání, 15 km na kole, 6 km běh.

Zveme vás v neděli 11. července a 1. srpna do
parku pod Roškotovým divadlem na Letní odpoledne s pohádkami a zábavnými programy pro
děti, připraveny jsou i večerní koncerty.
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Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje
družstevního bytu ve vlastnictví Ústeckoorlického bytového družstva č. 1193/22 o velikosti
1+1, ulice Chodská čp. 1193, Ústí nad Orlicí, o
započitatelné ploše 31,10 m2 .
Byt se nachází v 7. nadzemním podlaží.
Minimální kupní cena bytu je stanovena ve výši
1.500.000 Kč.

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

Česká televize Déčko připravila pro děti opět
velkou prázdninovou hru „Zastav nečas!“. Také
v letošním roce můžete hledat jednu kešku v Ústí
nad Orlicí. Tentokrát je schránka umístěna v okolí
místa zvaného Pánův kříž u dřevěného mostku.
Hra trvá od 1. 7. do 30. 8. 2021 a má za cíl vytáhnout děti i s rodiči, babičkou, dědečkem apod.
o prázdninách někam ven na výlet. Jejím principem je návštěva nějakého zajímavého místa
a hledání kešky v přírodě. Pro zařazení do soutěže budou muset děti navštívit 3 místa a získat tři hesla. Vědátorské pracovní listy k soutěži
si můžete vyzvednout v TIC v budově radnice.
Více na zastavnecas.cz, decko.ceskatelevize.cz
Prázdninová otvírací doba TIC v Ústí nad Orlicí:
po-pá 7-17 hod., so-ne 9-14 hod.

Služby pro naše město již 20 let
Vydrželi jsme to a naše město získalo funkční
kanalizační síť s moderní čistírnou odpadních
vod. Vybudovalo se 26,5 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpacími stanicemi. Proběhla
rekonstrukce přibližně 6 km stávajících kanalizačních sítí. Dalších 2900 domácností bylo připojeno na kanalizační síť. Dnes si ani neuvědomujeme, že v místech, kde chodíme a jezdíme,
jsou v podzemí důležité kanalizační stoky, které
pomáhají udržovat naše město čisté.
TEPVOS
divize Vodohospodářské služby

Za dvacet let působení městské společnosti
TEPVOS (tepvos.cz) byl historicky největší
a nejrozsáhlejší projekt realizován v divizi Vodohospodářské služby pod názvem „Ústí nad
Orlicí - Kanalizace a ČOV“ v celkové hodnotě
739 mil. Kč.
Vzpomínáte si na období od července 2012 do
května 2014, kdy probíhaly práce na projektu?
Vypadalo to, že se najednou rozkopaly silnice
a chodníky v celém městě a není možné přejít
a přejet na druhou stranu.

TIC města Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz,
ustinadorlici.cz, poznejustinadorlici.cz

Den životního prostředí

ČOV, září 2014

ČOV, květen 2013
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Největší investice byla do vody

Odbor životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí připravuje na „Město v pohybu“ akci „Den životního
prostředí“. Akce se uskuteční v pátek 3. září 2021
v parku Kociánka od 9.00 do 13.00 hodin. Zveme
na poučnou a zábavnou akci pro veřejnost, kde
se rodiny s dětmi učí, jak správně třídit odpad, co
a jak se z něj vyrábí, případně v jaké podobě se
s ním po recyklaci setkáme. Pro děti jsou připraveny velké originální a zábavné atrakce a mnoho
aktivit, připravených společnostmi EKO-KOM, a.s.
a ELEKTROWIN, a.s.

Aktivity MAS Orlicko, z.s.
Prázdninový příměstský tábor - Setkání
s technikou a přírodními vědami je plánován na 12. až 16. července na Střední škole
umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí a je
určen pro děti od 10 do 15 let. Náklady tábora
jsou hrazeny z projektu MAP II. Účastníci tábora
hradí pouze stravné ve výši 450 Kč.

Letní setkání s robotikou se uskuteční v pracovní dny od 1. do 9. července na Gymnáziu Žamberk a je určeno pro děti do 15 let.
Vzhledem k tomu, že je tato akce realizována
v rámci projektu MAP II, je pro přihlášené účastníky ZDARMA.
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Příměstský tábor - Robotika a elektrotechnika se uskuteční 16. až 20. srpna na VOŠ
a SŠT Česká Třebová a je určen pro děti do 15
let. Tábor bude taktéž realizován v rámci projektu MAP II a je pro přihlášené děti ZDARMA.
Sportovní příměstský tábor se uskuteční ve
dvou turnusech, 12. až 16. července a 9. až
13. srpna v Tenisovém klubu Česká Třebová,

a je určen pro děti od 6 do 15 let. Tábory jsou
financovány z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a jejich účastníci se
budou podílet částkou 1190 Kč.
Manažeři MAS ORLICKO se budou i během letních měsíců věnovat podpoře žadatelů a přípravám rozvojové strategie pro programové
období 2021 až 2027. Navíc v létě proběhne
terénní šetření, při němž manažeři navštíví
všechny obce z regionu.
Více informací o naší činnosti naleznete na
webových stránkách: masproorlicko.cz, maporlicko.cz, mas.orlicko.cz, nebo na našich facebookových stránkách @mas.orlicko
MAS ORLICKO, z.s.
přeje všem krásné a slunečné léto!

www.ustinadorlici.cz

Rieter CZ tradičně podpořil Orlickoústeckou nemocnici
Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je
součástí švýcarského koncernu Rieter, který je
předním světovým výrobcem strojních zařízení
pro textilní průmysl. Vedení orlickoústecké společnosti v čele s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem se opět rozhodlo podpořit přímo
Orlickoústeckou nemocnici.
Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán dne
25. května při setkání uspořádaném v prostorách nemocnice. Z rukou Jana Lustyka šek

přijala náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr.
Hana Maršíková. Předání šeku se zúčastnili
také primář ORL MUDr. Josef Hájek a náměstek léčebné péče MUDr. Vratislav Dědek. Dar
bude využit pro dobudování a provoz vakcinačního centra proti onemocnění COVID-19.
Již dříve společnost Rieter CZ s.r.o. přispěla
materiálně také výbavou pro prostory vakcinačního centra. Orlickoústecká strojírenská
firma, která aktuálně zaměstnává 550 pracov-

níků, patří mezi pravidelné donátory. Na chod
nemocnice v Ústí nad Orlicí firma přispěla již
celkem dvanáctkrát.

Inzerce

Město plní Facebook, Instagram i Mobilní Rozhlas
Občané, kteří chtějí sledovat dění v Ústí nad
Orlicí a výstupy z radnice, mají několik možností. Město využívá a spravuje více informačních platforem, aby si každý mohl vybrat takový
způsob získávání informací, jaký mu vyhovuje
a je mu blízký.
Na webových stránkách najdete aktuality
i údaje úředního charakteru, reportáže plní
městský YouTube kanál. Rychlý přenos zpráv
zajišťuje facebookový profil, souhrn dění nebo
pozvánky přináší jednou měsíčně Ústecké listy.

Především mladší generace oslovuje instagramový účet města Ústí nad Orlicí.
Zájemci mohou využívat i Mobilní Rozhlas,
kterým rozesíláme informace různého typu
formou e-mailů, při krizových situacích i SMS
zprávy. Najděte si nás, zaregistrujte se, přidejte
se k nám, sledujte nás a nic vám neuteče.
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Velká prázdninová hra
s ČT Déčko v Ústí nad Orlicí

Záměr prodeje družstevního bytu

Dana Pokorná
mediální koordinátorka

Anketa „Oblíbené informační centrum roku 2021“
Asociace turistických informačních center
České republiky (A.T.I.C. ČR) vyhlásilo anketu
o nejoblíbenější turistické informační centrum
letošního roku. Anketa probíhá od 21. června do
31. srpna 2021 formou hlasování na stránkách
kampocesku.cz, kde ji partnersky zajišťuje Vydavatelství KAM po Česku, s. r. o. Informace o anketě
budou zveřejněny také na webu asociace
aticcr.cz s přímým linkem do hlasování.
Hlasování
Hlas bude možné poslat jednomu z více než
460 certifikovaných turistických informačních
center (dále jen TIC). Hlasování v anketě je
možné z jedné IP adresy pouze jedenkrát pro
jedno TIC v každém z krajů ČR.
Cena pro hlasující
V anketě bude vylosováno 14 hlasujících, kteří
budou za svůj hlas odměněni hodnotnou cenou
od cestovní kanceláře ATIS.
Cena pro vítěze ankety
Vítězná informační centra v každém z krajů
budou slavnostně vyhlášena a oceněna v rámci
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společenského večera říjnového členského fóra
A.T.I.C. ČR, informačním centrům na 2. a 3.
místě v kraji bude udělen diplom.
Všeobecná pravidla v plném znění jsou zveřejněna na kampocesku.cz/informacni-centrum-roku
Asociace turistických informačních center ČR
Tyršova 32, 572 01 Polička
Tel.: 603 998 711, oﬃce@aticcr.cz, aticcr.cz

Pozvánka na Den regionu
Orlicko-Třebovsko
Na pátek 3. září 2021 připravuje svazek obcí Den
Regionu Orlicko – Třebovsko. Cyklojízda starostů
členských obcí a měst bude končit v 17 hodin
v obci Řetůvka. Je připraven program místních
spolků, dechovka Řetůvanka a občerstvení.
Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě
regionem!
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
Petr Hájek, předseda svazku obcí
PhDr. Jana Staňková

www.ustinadorlici.cz

Informacepolicie
Městská
z radnice
informuje

V měsíci květnu jsme řešili celkem 194 přijatých nebo zjištěných událostí

Mateřská škola Na Výsluní

Mateřská škola Klubíčko

Nahlaste číslo čipu

Vážení rodiče, děti a příznivci mateřské školy
Na Výsluní, děkujeme Vám za spolupráci v průběhu celého školního roku 2020/21, který byl
kvůli „covidovým opatřením“ jiný jak pro děti,
tak pro rodiče i zaměstnance mateřské školy.
Společně jsme všechna úskalí zvládli a těšíme
se na klidnější léto.
Přejeme všem načerpání nových sil doma nebo
na dovolené, nové zážitky a hodně sluníčka!
V září se těšíme na vaše děti, včetně nejmenších Berušek, které přivedete do školky poprvé.
Věřím, že vás uvítáme také na nové školní
zahradě, která nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí díky podpoře města Ústí nad Orlicí.
Závěrem se loučíme s našimi předškoláčky
a přejeme jim úspěšný start v základní škole!
Tak ahoj léto, ahoj prázdniny…

Poděkování

Pomoc seniorce
Dne 10. 5. v dopoledních hodinách oznámila na
tísňové lince 156 seniorka z jednoho z domů
s pečovatelskou službou, že si u svého bytu
zabouchla dveře.
Hlídka na místě zjistila, že paní nechala klíč
v zámku a náhradní klíč pro případy nouzového
vstupu do těchto bytů nám neposkytla. Jeden
ze strážníků proto využil situace a přístupu do
bytu přes balkon, kam vylezl a byt mohl otevřít
zevnitř.

Pátrání po partičce
Dne 15. 5. od večera až do brzkých ranních
hodin zaměstnávala strážníky parta čtyř mladých lidí, kteří byli na základě přijatých oznámení podezřelí z krádeže a rvačky. Strážníci asi-

stovali Policii ČR při pátrání po těchto osobách
na území města. Skupinku se podle poskytnutého popisu podařilo zajistit na jedné z místních
ubytoven. Věc je dále v řešení Policie ČR.

Nedomysleli důsledky
Dne 17. 5. kolem 19. hodiny přišlo telefonické
oznámení o možném vloupání do rekreačního
objektu v jedné z chatových oblastí.
V tomto případě se jednalo o dvě nezletilé
osoby, které pravděpodobně nedomyslely
následky své z počátku nevinně vyhlížející hry.
Skutek byl na místě předán k prošetření kolegům z Policie ČR.

Nebezpečí po pádu stromu
Současné deštivé a větrné počasí bylo příčinou
pádu stromu na dráty vysokého napětí v Hylvátech dne 22. 5. dopoledne. Z přijatého telefonického oznámení vyplynula vážnost situace,
kdy podle oznamovatele začínaly spadlé dráty
na zemi jiskřit.
Na místo byla neprodleně vyslána hlídka, která
prostor, v němž hrozilo nebezpečí, uzavřela,
aby přivolaná posádka Hasičského záchranného sboru ČR mohla příčinu tohoto stavu
zlikvidovat.

Zloděj použil násilí
Dne 26. 5. po 12. hodině bylo na tísňovou linku
156 přijato oznámení o krádeži v prodejně drogerie v centru města.
Hlídka ovšem na místě zjistila, že jeden z pachatelů použil násilí proti oznamovatelce, která se
ho snažila s kradeným zbožím zadržet. Přitom
došlo k jejímu zranění. Vzhledem k podezření

ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala
k dořešení.

První pomoc při nehodě
Dne 28. 5. krátce po 16. hodině vyjeli strážníci
na základě oznámení Hasičského záchranného
sboru ČR k dopravní nehodě na okraji Ústí nad
Orlicí směrem na Dolní Libchavy. Na místě
poskytovali zraněným účastníkům první pomoc
a následně usměrňovali frekventovaný silniční
provoz.

Ztráty a nálezy
Na služebně městské policie jsme za tento
měsíc přijali celkem 15 nalezených věcí:
mobilní telefony, finanční hotovost, peněženky
s doklady, klíče. V případě nevrácení nálezů
jejich majitelům je následně předáváme na
Ztráty a nálezy při Městském úřadě Ústí nad
Orlicí. Občané nás mohou o ztrátách svých věcí
kdykoliv vyrozumět. Tím přispějí k jejich bližší
identifikaci a rychlejšímu navrácení.

Pozor na cyklostezce
Chtěli bychom připomenout cyklistům, chodcům a dalším uživatelům cyklostezky v Kerharticích ve směru Ústí nad Orlicí – Brandýs
nad Orlicí, že do 4. 6. bude v úseku Ústí nad
Orlicí – Klopoty uzavřena. Stavební práce jsou
však zde v plánu až do června 2023 a budou
omezovat provoz na stezce.
Je tedy na každém z uživatelů této komunikace, aby zvážil případnou změnu trasy své
cesty a předešel tím nemilému překvapení
v podobě uzávěry nebo silného stavebního
ruchu a provozu.
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
ustinadorlic.cz/cs/mesto/
mestska-policie-informuje

www.poznejustinadorlici.cz
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Za zaměstnance MŠ Na Výsluní
Bc. Šárka Vinterová, ředitelka školy

Výlety ke Dni dětí
Hned na první červnový den se těšily všechny
děti. Čekal je totiž dlouho připravovaný školní
výlet, který mohl být realizován jen díky uvolněným covidovým opatřením. A tak se mladší děti
ze třídy Berušek a Motýlků vydaly na „pohádko-

vou cestu“ okolo Divoké Orlice na Vochtánku
v Potštejně. Starší kamarády ze Zajíčků a ze
Soviček čekala stopovaná s hledáním a plněním úkolů vodníka Česílka u lanškrounského
rybníka. Samozřejmostí byla svačinka, sladká
odměna a medaile či pamětní list pro všechny
výletníky. Slunečné počasí podpořilo hezký den
a my dospěláci jsme měli radost z rozzářených
dětských očí.
A jaké akce nás ještě čekaly? V pondělí 21. 6.
přijel fotograf, aby nám pořídil třídní fotografie pro vzpomínku na tento školní rok. Hned
druhý den (22. 6.) se děti těšily na „Vodnickou
pohádku“ kočovného loutkového divadla „Kozlík“.
Ve čtvrtek 24. 6. jsme přivítali na informační
schůzce rodiče nově přijatých dětí a od 16.00
se uskutečnila akce nejočekávanější – „Rozloučení s předškoláky“, kteří opouštěli naši školičku
a po prázdninách zamíří vstříc základnímu vzdělávání. Věříme, že se jim bude nadále v životě
dařit a že na dny v naší MŠ nezapomenou.
Krásné prázdniny plné sluníčka, klidu a pohody
přeje všem kolektiv MŠ Na Výsluní a
Váš Výsluňáček

Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům a dětem naší Mateřské školy Klubíčko za
spolupráci a příjemně strávený čas v neobvyklém školním roce.
Děkuji p. Teodorovi Turay za finanční příspěvek,
firmě Zahradnictví Šťastný za poskytnutí sadby
do vyvýšených truhlíků našim dětem, které si
v nich pěstují zeleninu. A také některým rodičům, kteří předávají vhodnou formou dětem
zkušenosti ze svých profesí.
V neposlední řadě patří můj velký dík všem mým
kolegyním za vynikající a profesionální práci.
V příštím školním roce budeme již ve čtyřech
třídách vzdělávat děti dle programu Začít spolu
a pátá třída pro 12 dětí bude sloužit pro děti
s Odkladem školní docházky. Krásné letní dny
přeji všem.
Vlaďka Carbová
ředitelka MŠ Klubíčko

[5]

Dne 4. 5. krátce po 7. hodině jsme na tísňové
lince 156 přijali oznámení o zraněném psovi,
který byl nalezen v jedné z okrajových částí
města.
Strážníci zjistili, že je pes sice očipovaný, ale evidencí psů neprošel. Byl umístěn do Útulku Na
Trati, kde mu byla poskytnuta veterinární péče.
Následně se o něho přihlásil majitel. Chtěli
bychom připomenout, že při registraci psa na
městském úřadě kvůli místnímu poplatku je
vhodné nahlásit i číslo jeho čipu. To lze udělat
i dodatečně.
Aby majitel nalezeného psa mohl být snáze kontaktován, doporučujeme připnout psovi na obojek například své telefonní číslo nebo známku,
podle kterých ho lze rovněž určit.

[4]

Z našich škol

Základní škola Kerhartice
Radujeme se, že můžeme být spolu!
Přestože byl tento školní rok poznamenaný
mnohými těžkostmi, distanční výukou, rouškami a spoustou dalších omezení, červen jsme
si, jak se patří, užili.
Den dětí
Hned 1. června čekal na všechny školáky sportovní den. Na hřišti byla připravena soutěžní
dráha pro jízdu na koloběžce a stanoviště
s poznáváním dopravních značek. Na každou
třídu čekal také pracovní list s úkoly a hádankami z oblasti dopravní výchovy. Menší žáci
poznávali značky a dopravní prostředky, ti
starší si vyzkoušeli i vyplnit test na „cyklistický
řidičský průraz“.
Školní výlet
Školní výlet nepochybně patří k nejočekávanějším akcím. Proto nás velmi potěšilo, že se
situace zlepšila natolik, že jsme mohli vyrazit
i my. Letos jsme zamířili do hor, potažmo na
Dolní Moravu.
Nejprve nás očekávali příslušníci horské služby.
V přátelské atmosféře se děti seznámily s riziky,
která na ně mohou na horách číhat a to nejen
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na lyžích, ale i v létě. Největší obdiv samozřejmě
sklidila záchranářská technika a možnost si vše
náležitě „prošmejdit“ a vyzkoušet.
Od horské služby to byl už jen kousek do zábavného parku „Mamutíkův vodní svět“. Nejen děti,
ale i dospělí byli nadšeni z nejrůznějších vodních
atrakcí a zajímavých technických hraček poháněných vodou.
Starší žáci měli navíc možnost navštívit lanové
centrum, vyzkoušet si překážkovou dráhu ve
výšce, nebo lezení na umělé horolezecké stěně.
Sportovní odpoledne s rodiči
a nocování ve škole
Nejvíce se všichni vždy těší na „nocování ve
škole“. Této akci již tradičně předcházelo sportovní odpoledne, kde dvoučlenné týmy, složené
vždy z rodiče a dítěte, plnily na stanovištích nejrůznější netradiční sportovní disciplíny.
Po slavnostním vyhlášení vítězů následovalo
společné opékání na školní zahradě a hraní her.
Poté se rodiče vypravili domů a děti se začaly
chystat na vytouženou noc ve škole. Ráno
následoval „tajný výlet“ jehož směr nás zavedl
až do Brandýského bludiště.

Nemohla chybět návštěva hřiště a samozřejmě
ani cukrárnu jsme neminuli bez povšimnutí.
Den mazlíčků
Ale to ještě pořád není všechno!!!
Poslední pondělí školního roku byla naše škola
otevřena nejen pro děti, ale také pro jejich
domácí mazlíčky.
Dětmi velmi očekávaná akce měla jako
vždy veliký ohlas a kromě kočiček, křečků, či
papoušků, jsme si mohli prohlédnout také hada,
krokodýla, nebo včely.
Předškoláčci ve škole
Díky uvolnění epidemiologické situace mohli
i předškoláci na chvíli usednout do školních lavic
a užít si dvě veselá setkání s budoucí paní učitelkou a novými spolužáky.
Přejeme všem krásné léto prožité ve zdraví
a pohodě. Páťákům přejeme úspěšné vykročení
do nové školy a na všechny ostatní se těšíme
1. září na viděnou!
Kolektiv ZŠ

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Z našich škol

Ohlédnutí za školním rokem
a naše plány do budoucna

možnostem. Proč je potřeba tyto věci podporovat? Naše děti vyrůstají v novém světě, který
je svými nároky na vzdělanost a nové praktické
dovednosti značně odlišný od světa, ve kterém
jsem vyrůstal nejen já, ale i několik pozdějších
generací. Současný svět je světem internetu,
moderních technologií a všemožných velmi
sofistikovaných procesů a metod. Cizí jazyk
a schopnost aktivní komunikace jsou základním předpokladem úspěšného života. Současný svět je propojen sociálními sítěmi a naše
životy čím dál více ovlivňují globální události. To
vše jsou témata, která se více a více objevují
a zasahují do našich životů. Naše děti budou
nuceni hledat a nalézat odpovědi na spoustu
nových otázek a vzdělání je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivní jejich budoucnost.
Naše škola bude tyto skutečnosti akceptovat
při zavádění nového učebního programu, jehož
prioritou bude, že v této zrychlené době se děti
potřebují hlavně naučit porozumět sami sobě.
Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy

[6]

Školní rok 2020/2021 jsme v září zahájili
s optimismem. Přivítali jsme prvňáčky i všechny
ostatní ročníky, a to i za cenu zpřísněných hygienických opatření. Začala normální prezenční
výuka, uskutečnily se první třídní schůzky,
konaly se odložené akce. Nicméně situace se
začala rychle měnit, a proto si učitelé připadali spíše jako vrátní a hygienici v jedné osobě.
Vzdělávací podmínky se měnily velmi rychle
a překotně. Nařízení vlády, vyhlášky, jeden
infarktový stav stíhal druhý. Postupně jsme se
všichni s nestandardní situací sžili.
Vyučující, žáci i rodiče začali objevovat možnosti distanční výuky. Někdy v poklidu, někdy
s „nervy na pochodu“, ale všichni s jediným
cílem - kvalitně děti vzdělávat. Ať se učitelé snažili sebevíc, ať byla spolupráce s žáky i s rodiči
sebelepší (byly i případy, kdy to skřípalo), distanční výuka nemohla a nemůže nahradit výuku
prezenční. Důkazem toho může být znovuotevření škol za přítomnosti všech žáků.

Velmi bych si přál, abychom si z tohoto období
vzali jen pozitivní zkušenosti, a doufám, že naši
potomci se jednou budou učit v hodinách vlastivědy a dějepisu o této době s úsměvem.
Ale pojďme se podívat dopředu. Co nás čeká
příští školní rok? Zde bych se mohl rozepsat
o pokračování tradičních akcí školy a o plánování těch nových. Mohl bych se rozpovídat o kvalitním vzdělávání, bezpečném prostředí školy, individuálnímu přístupu k žákům,
o vstřícné komunikaci mezi učiteli, žáky a jejich
rodiči. A samozřejmě o důležitosti materiálního
vybavení školy. Ale to vše by mělo být samozřejmostí a rodiče to od školy právem očekávají.
Ty nejdůležitější plány jsou zároveň těmi nejprostšími. Rodiče nám dávají do školy to nejdražší,
co mají, a my jim musíme dát to nejlepší, čeho
jsme schopni. Myslím, že vždycky platí, že děti
se naučí tomu, v čem žijí. Když je obklopíme
uznáním, naučí se mít cíl, když budou přijímány,
naučí se mít rády samy sebe, když je obklopíme
chválou, povzbuzením a důvěrou, naučí se oceňovat, důvěřovat sobě a ostatním, ukážeme-li
jim toleranci, budou trpělivé a otevřené různým

Základní škola Třebovská
Živá Afrika“ – projekt 6. třídy
ZŠ Třebovská
Jedním z větších témat zeměpisu v 6. třídě byla
tento rok Afrika. Větší část učiva museli žáci
zvládnout pomocí komentovaných online hodin
a videí. Afrika, tolik zajímavých témat a míst!
Učitel si láme hlavu, jak zaujmout a nadchnout.
Popravdě, online výuka byla v tomto směru
svazující. Ale už v průběhu jarních měsíců, kdy
všichni vysedávali u počítačů, vznikl nápad.
Pojďme Afriku oživit, pojďme ji přenést z papírové mapy, pojďme si na ni sáhnout, pojďme
jí vdechnout život. Chtěli jsme ukázat co nejvíce z toho, co jsme z Afriky poznali: divočinu
rovníkových pralesů, pouště, pohoří, klikatící
se Nil a úrodnou zeleň v jeho okolí, pyramidy,
Kilimandžáro se zasněženým vrcholkem, jezera
na východě… a také obyvatele Afriky v jejich
různorodosti, zvířata, zlato, diamanty, ropné
plošiny…, bylo toho hodně.
Naštěstí je 6. třída nejpočetnější třídou
školy, a tak jsme si mohli pohodlně rozdělit
všechny úkoly. Nápady se rodily postupně tak,
jak jsme ve třídě diskutovali o různých možnostech ztvárnění. Snažili jsme se být také
přesní, a tak jsme studovali barvu hornin, ze
kterých se skládají jednotlivá pohoří, hloubku
jezer, podle které jsme vybírali odstíny modré.
Nacházeli jsme postupně různá řešení, různé
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materiály. Každý se zapojil podle svých dovedností. A pak přišel den D. Na předem připravenou modrou plachtu s obrysem kontinentu
jsme museli poskládat jednotlivé části a propojit je. Na 45 minut je to úkol těžký, zkoordinovat se jako celý tým. Dobrovolníci tak ještě
odpoledne ve velkém lijáku dodělávali zbytek.
Ale výsledek stál za to – což můžete posoudit
sami pod tímto odkazem: youtube.com/watch?v=yOnCPcZ2Ti8.
Vítejte v naší Africe :-)
Mgr. Věra Štěpánská

- výroba papíru a pečení. Děti si tak domů přivezly vlastnoručně vyrobený a ozdobený papír
a také chutnou svačinku, která jim vznikla pod
rukama již od zrníčka. Prvňáčkům i druháčkům
se výlet moc líbil a nutno podotknout, že se
chovali naprosto vzorně a nejen oni, ale i paní
učitelky, se již těší na příště.
Mgr. Hana Svojanovská

Den dětí

Kvalifikační kurz – Pracovník v sociálních službách

Počasí bylo objednané, a tak se celý první stupeň mohl vydat na hřiště „pod kuželnu“ a plnými
doušky si vychutnat krásné jarní dopoledne. Na
děti čekaly různorodé sportovní a volnočasové
aktivity a na závěr již tradiční kreslení křídami
před školou. Dopoledne bylo plné radosti, smíchu
a rozzářených dětských očí. Co více jim k jejich
„svátku“ přát?:-) Těšíme se na další vydařené akce.

Vyšší odborná škola a střední
škola zdravotnická a sociální

Návštěva ekocentra Paleta

Na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí se v termínu
od 11. 10. do 17. 12. 2021 bude konat kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky
do 24. 9. 2021. Bližší informace ke konání kurzu
najdete na szsuo.cz. V případě dotazů pište na
szsprojekt1@seznam.cz nebo volejte
464 521 292 (sekretariát školy).

Ve středu 9. 6. 2021 se naši nejmladší žáčci
z první a druhé třídy vydali na svoji první exkurzi.
Cílem bylo ekocentrum Paleta v Oucmanicích, kam jsme „bez ztráty kytičky“ odcestovali autobusem. Čekaly nás dva programy

Vyšší odborná škola a střední škola
zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí,
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
szsuo@szsuo.cz

Základní škola Bratří Čapků

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Projektové dny

Gymnázium po distanční výuce

V měsíci květnu se žáci ve školní družině nenudili. Byly pro ně připraveny dva programy od P.
Růžičkové ml. Proč je komiks fajn a Animace.
Mohli si nakreslit svůj komiks a vyzkoušet si
podle vlastního příběhu zahrát loutkové divadlo. Na začátku června se uskutečnil program
Záchranáři. Žáci prožili záchranu zraněného
člověka, volání na ZZS a zajištění zraněného
do příjezdu sanitky. Děkujeme J. Kučerovi za
poučný program. Tradičně proběhl městský projekt Cesta kolem světa, při kterém se všechna
oddělení ŠD proměnila na jednotlivé kontinenty.
Společně jsme si užili kreativní tvoření a seznámili se s životem na různých světadílech.
Dagmar Kapounová

Distanční výuka na prvním stupni
Kdyby nám někdo před rokem řekl, co nás čeká
v tomto školním roce, nikdo by asi neuvěřil. Distanční výukou se nám jako mávnutím kouzelného proutku změnily naučené školní návyky,
přišla opatření, doporučení a hlavně nastala
spousta dalších nečekaných změn. My učitelé
jsme museli přijmout fakt, že naše žáky uvidíme
jen přes monitory. Po čase, kdy jsme zvládli
online výuku, můžeme objektivně zhodnotit,

Učím jinak, učím pro život
V době pandemie se Střední škola automobilní
Ústí nad Orlicí stala pilotní školou v Pardubickém
kraji, kde si v rámci on-line vyučování žáci osvojili
dovednosti, jak zachránit člověka s mozkovou
mrtvicí.
Prošli si zajímavé testy a reagovali na různé
životní události, které je měly co nejvěrněji seznámit s touto problematikou. Nenásilnou formou
reagovali v rámci miniher na „FAST“ metodu
a učili se zachraňovat lidské životy.
Mám velkou radost, že se do projektu HOBIT –
HOdina BIologie pro živoT, který zaštiťuje Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně, zapojily i další
základní a střední školy v Pardubickém kraji.
Zaregistrovat se do projektu mohou všechny
inspirativní paní učitelky a nápadití páni učitelé.
Další informace přiletí přímo k vám po jednom
kliknutí: projekthobit.cz
Ing. Marcela Pohanková

V pátek 9. dubna 2021 byla předáním staveniště zahájena rekonstrukce haly D - dřeváku
v areálu dílen naší školy v Hylvátech. Objekt
z let 1948-49, který v počátcích výuky automo-
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Většinu roku jsme učili distančně, velká zkušenost
pro všechny. Proběhly úpravy interiéru, vznikla
kolekce oblečení a virtuální prohlídka školy (viz web).
Maturity
Všech 52 žáků maturitních ročníků skládalo
písemnou část 24. – 28. 5. , ústní 2. – 3. 6.
Uspělo jich 48 (v didakt. testech všichni), 28
s vyznamenáním, další to zvládnou v září.
Přijímací zkoušky
Konaly se začátkem května, do čtyřletého
i osmiletého studia přijato po 30 žácích.
Obměna školské rady
Za rodiče byla zvolena Mgr. Eva Medunová, za
pedagogy Mgr. Hana Blaško.

Prázdninové čtení
Letos je školní knihovna otevřená pro žáky také
o prázdninách. Stačí poslat e-mail s textem:
jméno a příjmení žáka, název knihy, jméno
a příjmení autora, případně přírůstkové číslo.
Společně se domluvíme na datu a čase předání
knihy u dveří školy. Nenechte knížky o prázdninách zahálet!
Marta Štantejská

Střední škola automobilní

Rekonstrukce haly D v Hylvátech

www.ustinadorlici.cz

co nám toto období přineslo a vzalo. Negativa
i pozitiva. Velkým negativem byla ztráta sociálních kontaktů, menší zpětná vazba pochopení
učiva a mnoho času před monitory. Chyběly
nám naše společné aktivity a projekty. Poznali
jsme, že distanční výuka může mít ale i svá pozitiva. Děti se staly více samostatnějšími, umí
lépe hospodařit s časem, získaly nové zkušenosti s IT technikou, více si váží svých spolužáků
a cítí větší zodpovědnost za odvedenou práci.
Shodli jsme se na tom, že jsou žáci více otevřenější a vnímavější.
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům,
dětem, kolegům a kolegyním za skvělé zvládnutí této nelehké doby a nám všem přeji brzký
návrat k běžnému životu.
Petra Růžičková

bilních oborů v naší škole, sloužil jako učebna
nebo dílna, ale také jako sklad náhradních dílů
nebo truhlárna, prochází celkovou rekonstrukcí.
Během jednoho roku (termín dokončení je
duben 2022) zde vzniknou svářečská pracoviště vybavená moderními svařovacími zdroji,
metalografická laboratoř a zejména učebny
pro výuku elektromobility a hybridních pohonů.
Ta budou sloužit nejen žákům naší školy,
ale také zájemcům o rekvalifikace z firem
i odborné veřejnosti.
Jednotlivá pracoviště budou vybavena nejmodernější technikou pro dělení a svařování
materiálů a dále diagnostikou pro opravy vozidel s hybridními a elektrickými pohony a učebními pomůckami od výrobců. Akce s názvem SŠ
automobilní – vzdělávací a rekvalifikační centrum, jejímž investorem je Pardubický kraj, je
spolufinancována Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj IROP. Zhotovitelem
stavební části je ústecká firma ISOTEP s.r.o.
výběrová řízení na vybavení a technologie připravuje Pardubický kraj.

Akce
Vodácký kurs 3. roč. proběhl 7. – 11. 6. na
Vltavě, sportovní kurs 2. roč. o týden později
na Pastvinách, v plánu bylo i několik exkurzí.
Soutěže
Telegraficky: Čj: olymp. kraj - 5. Agáta Kašková,
6. Nela Mačátová (4. B), 10. Tereza Junková
(7. B); Komenský a my (celost.) 4. - 8. Annabela Šimková, Kateřina Suchomelová, Tereza
Novotná (4. B). Mat – olymp. kraj - 4. Adéla Křížová, 5. Vojtěch Šolc (7. B). Lidice 21 (mezinár.,
Děj) - 3. Anna Martincová (4. B), děl. 4. místo
Tereza Novotná (4. B), Lenka Jirgesová (7. B),
Zuzana Šaldová (7. B), cena za nejlepší lit. práci
Dorothea Kocandová (4. B). Bi – ol. kraj – 6.
Nikol Hofrichterová (7. B), 8. Šimon Nešpořík
(1. B), 12. Albert Dřímal (2. A). Che – hned 4
účastníci v kraj. kole.
Tým maturantek (4. A) byl 4. v kraji v ol. ekologické. Kraje pro bezp. internet – 2. v kraji Jan
Žemlička (5. B). Elena Musilová (6. B) vyhrála
kraj v Nj i Fj, v republice v Nj na 5. místě.
Mgr. Pavel Holásek

Řádková inzerce
Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808.
Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za

Ing. Karel Beran
ZŘOV SŠ automobilní UO

nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz

www.ustinadorlici.cz
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Základní škola Komenského

Sociální / zdravotní

Sociální / zdravotní

Níže uvedené akce se 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 a je povinen ho mít u sebe.
Vycházka do Hylvát
čt 8. 7. | turistika
Sraz ve 13.00 hodin u CSP- Penzion. Půjdeme
kolem rybníčka pod Duklou, rybárny až ke Třem
mostům. Volno na občerstvení v místních restauracích. Cesta zpět pěšky nebo městskou dopravou.
Délka trasy asi 8 km. Akci zajišťují Ing. Bednářova
a p. Rabová.

[8]

Štěstí je krásná věc
st 14. 7. | 14.30 hod. | Senior kino
Zveme na českou komedii režiséra J. D. Nováka.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 13. 7. od 10.00
do 12.00 hodin.
Cena pro člena po předložení průkazky 40,– Kč.
Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do
přízemí. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Litice, domek P. Diviše,
Žamberk – náměstí
čt 15. 7. | celodenní zájezd
Po zaparkování v Liticích nás čeká výstup na
hrad cca 1,5 km, komentovaná prohlídka hradu.
Následuje přejezd do Žamberka, kde bude volno 2
hodiny na občerstvení. Pak přejedeme k rodnému
domku P. Diviše, kde bude komentovaná prohlídka.
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48 osob.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 13. 7. od 10.00
do 12.00 hodin.
Člen Senior klubu hradí 105,– Kč, nečlen 150,– Kč,
neobyvatel 175,– Kč. V ceně doprava, 2 x vstupné
s průvodcem. Předpokládaný návrat do 17.00
hodin. Akci zajišťují p. Ešpandrová a p. Rabová.
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
Hrad Potštejn s návštěvou cukrárny
čt 22. 7. | odpolední zájezd
Po příjezdu do Potštejna vyjdeme křížovou cestou na hrad, kde bude následovat komentovaná
prohlídka.
Poté sejdeme k cukrárně, kde bude volno na občerstvení a posezení. Závazné přihlášky se přijímají do
počtu 48 osob.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 13. 7. a 20. 7.
od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí
80,– Kč, nečlen 110,– Kč, neobyvatel 125,– Kč.
V ceně doprava, vstupné. Předpokládaný návrat
do 18.00 hodin.
Akci zajišťují p. Štěch a JUDr. Králík.
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Český červený kříž
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
UPOZORNĚNÍ
Původně plánovaný zájezd dne 29. 7. do
Chlumce nad Cidlinou se přesouvá na 9. září.
Nahrazuje jej zájezd do Polska na zámek Marie
Oranžskej - perlu architektury. Přihlášky 13. 7.
a 20. 7. Podrobnosti ve vývěsce SK a v e-mailech.
Muzeum rádií v Dolní Čermné
čt 5. 8. | odpolední zájezd
Cestou zpět v případě hezkého počasí překvapení – prohlídka kaple a hradu na Lanšperku.
Po prohlídce volno na občerstvení v místní restauraci. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 3. 8. od
10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 60,–
Kč, nečlen 80,– Kč, neobyvatel 95,– Kč.
V ceně doprava, vstupné. Předpokládaný návrat
do 18.00 hodin. Akci zajišťují JUDr. Ešpandr a p.
Štěch.
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
Lázně Jeseník, jeskyně Na Pomezí
čt 12. 8. | celodenní zájezd
Po příjezdu do lázní bude volno na oběd, poté si
projdeme lázně a některou z naučných tras. Hlásit
se můžete ve Sladkovně dne 3. 8. a 10. 8. od 10.00
do 12.00 hodin.
Člen Senior klubu hradí 210,– Kč, nečlen 295,–
Kč, neobyvatel 345,– Kč. V ceně doprava, vstupné
s průvodcem. Předpokládaný návrat do 18.00
hodin. Akci zajišťují p. Štěchová a p. Ešpandrová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
06.40 hodin, Babyka 06.45 hodin, Autobusové
nádraží 06. 50 hodin, Tvardkova 06, 55 hodin,
Penzion 07. 00 hodin
3 Bobule
st 18. 8. | 14.30 hod. | Senior kino
Česká komedie režiséra M. Koopa. Hlásit se
můžete ve Sladkovně dne dne 3. 8. a 10. 8. od
10.00 do 12.00 hodin.
Cena pro člena po předložení průkazky 40,– Kč.
Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do
přízemí.
Akci zajišťuje p. Štěchová.

Loučení s prázdninami v Cakli
čt 26. 8. | 15.00 hodin | sraz
V Cakli se sejdeme k opékaní špekáčků a posedíme u kytary. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne
3. 8. a 10. 8. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior
klubu hradí 20,– Kč. Na místě obdrží 2 špekáčky,
chléb s hořčicí. Sraz přímo na místě v 15.00 hodin.
Akci zajišťují JUDr. Králík a p. Rabová.
Služby na Sladkovně
Úterý : 13. 7. , 20. 7. , 3. 8. a 10. 8. 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.

Na září chceme připravit:
Senior kino a cestopis
9. 9.		
Půldenní výlet – Hrad Brandýs nad
			
Orlicí, muzeum Komenského,
			
Ešpandr, Štěchová
16. 9.
MDS na zahradě ČČK
23. 9.
Celodenní výlet
			
Zájezd do Miletína na trubičky a do
			
muzea hraček v Novém Bydžově,
			
Bednářová, Ešpandr

Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky)
na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Prodloužená pracovní doba v pondělí a ve
středu do 18.00 hodin (v období letního času).
Od 7. do 9. července je provoz Senior dopravy
ČČK z důvodu plánované dovolené přerušen.
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 cckuo.cz. Změna programu
Centra pro život vyhrazena. Na všech akcích
je nutné dodržet platná mimořádná opatření.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově
OS ČČK, Kopeckého 840.

Informace
Spolupořádáme a zprostředkujeme zajištění
týdenních pobytů seniorů v Krkonoších:
Na Modrokamenné boudě v termínech:
15. 8. až 22. 8. 21, 22. 8. až 29. 8. 21 a 29. 8. až
5. 9. 21 s plnou penzí za 3500,– Kč.
Prodej pobytů bude při službě dne 3. 8. , kdy bude
vybírána nevratná záloha 1000,– Kč.
Na chatě Barborka v Peci pod Sněžkou v termínech: 6. až 11. 7. a 1. 8. až 8. 8. s plnou penzí za
4900,– Kč.
Prodej pobytů bude individuelně po dohodě s p.
Šamšulovou, kdy bude vybírána nevratná záloha
1000.- Kč.
Akci zajišťuje a informace podá p. Šamšulová na
telefonu 728442575.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu
KONTAKTY NA VÝBOR SK:

Výběr z tvorby aneb Jak šel čas
1. 7.–31. 8. | výstava
Prohlídku fotografií Evy Kovářové lze sjednat
individuálně na tel.: 775 112 998 nebo si můžete
výstavu prohlédnout v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK a při akcích centra. Vstup je zdarma.
Odpolední vycházka
18. 7. | turistika
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí,
sraz je ve 14.00 hodin před budovou OS ČČK,
Kopeckého 840.
Zámek Rychnov nad Kněžnou
27. 7. | výlet
Návštěva Rychnova nad Kněžnou spojená
s prohlídkou zámku. Odjezd ve 13.00 hodin
z autobusového nádraží Ústí n.O. Cena 50
Kč člen ČK/děti, 100 Kč ostatní, Cena výletu
obsahuje dopravu + vstupenku do zámku. Bližší
informace a přihlášení na tel.: 775 756 659.

JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová 731 601 548
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 734 188 855

Polsko - Kudowa Zdroj, Pstražná
čt 19. 8. | zájezd
Přihlášky 3.8. a 10.8. Podrobnosti ve vývěsce SK
a v e-mailech.

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK

p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042

www.ustinadorlici.cz

Letohrad
3. 8. | cyklovýlet
S panem Ivo Preclíkem navštívíme Letohrad.
Sraz účastníků je v 9.00 hodin před budovou
OS ČČK, Kopeckého 840.
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Rokytnice v Orlických horách
12. 8. | výlet
Odpolední výlet do městečka Rokytnice v Orlických horách spojený s prohlídkou Muzea Orlických hor – SÝPKA. Odjezd ve 13.00 hodin
z autobusového nádraží Ústí nad Orlicí. Cena
50 Kč člen ČK/děti, 100 Kč ostatní. Cena výletu
obsahuje dopravu + vstupenku do muzea. Bližší
informace a přihlášení na tel.: 775 765 659.
Odpolední vycházka I 19. 8. | turistika
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí.
Sraz je ve 14.00 hodin před budovou OS ČČK,
Kopeckého 840.
Slatiňany I 24. 8. | výlet
Návštěva zámku ve Slatiňanech spojená s prohlídkovým okruhem celým zámkem a zámeckou zahradou. Odjezd je v 9.00 hodin z autobusového nádraží Ústí nad Orlicí. Cena 50
Kč člen ČK /děti, 100 Kč ostatní. Cena výletu
obsahuje dopravu + vstupenku do zámku. Bližší
informace a přihlášení na tel.: 775 765 659.
Loučení s létem
26. 8. | zahradní posezení
Přijďte si popovídat a poslechnout hudbu,
občerstvení zajištěno. Akce se koná od 15.00
hodin na zahradě u budovy OS ČČK, Kopeckého
840. V případě špatného počasí se akce uskuteční v budově OS ČČK. Vstup zdarma.

09. 8. 2021 I ZAVŘENO (individuální obsluha)
16. 8. 2021 I 9.00 – 12.00 I ZAVŘENO
23. 8. 2021 I 9.00 – 12.00 I 13.00 – 15.30
30. 8. 2021 I 9.00 – 12.00 I 13.00 – 15.30
Ošacovací středisko je provozováno za podpory
města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje
Světový den první pomoci
3. 9. | 9.00-13.00 hodin
Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného systému ČR na veřejném prostranství Kociánka.

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. 775 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!

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

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
V období letních prázdnin bude provoz kavárničky v budově OS ČČK zajištěn jenom při
konání akcí. Děkujeme za pochopení.

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.

OSTATNÍ AKCE
BAZAR OŠACENÍ - SECOND HAND
Bazar dětské a dospělého ošacení
12. 7. 2021 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
23. 8. 2021 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
Provoz Ošacovacího střediska ČČK o letních
prázdninách:
05. 7. 2021 I ZAVŘENO (státní svátek)
12. 7. 2021 I 9.00 – 12.00 I 13.00 – 15.30
19. 7. 2021 I 9.00 – 12.00 I 13.00 – 15.30
26. 7. 2021 I ZAVŘENO (individuální obsluha)
02. 8. 2021 I ZAVŘENO (individuální obsluha)

Program #babiJede
rozšiřuje možnosti
Už od května je v Ústí nad Orlicí v provozu elekrorikša a naplňuje se tak projekt #babiJede.
Inspirováni celosvětovým programem Cycling
without age, nabízíme úžasnou možnost cyklovyjížďky pro lidi seniorního věku, kteří už výlet
na kole nezvládnou svými silami. Pokud máte
ve svém okolí člověka, který by se rád na vyjížďku vydal, neváhejte se nám ozvat. Na výlet jej
můžeme vyvést my, v tuto chvíli máme vyškolených 20 zodpovědných dobrovolníků.
Druhou možností je, že Vás na rikše naučíme
(cca 1 hodina) a Vy následně můžete vyrazit po
okolí. Kolo má dvě baterie, řízení není nijak extra
náročné, máme vyzkoušeno, že lze bez problémů a bezpečně dojet do Letohradu, Českých
Libchav či České Třebové. Na sedátku babička,
vedle ní malý vnouček, tatínek řídí a zbytek
rodiny tvočí peloton. No napadlo Vás, že si ještě
s babi vyjedete na kávu, nebo s dědou na malé
pivo, a to vše na kole? Celá služba je zdarma.
Petr Kulhavý, spolek Spousti
tel.: 737 125 335, babijede@spousti.cz

www.ustinadorlici.cz
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Senior klub Ústí nad Orlicí

Sociální / zdravotní

Domov důchodců
Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

[ 10 ]

Týdenní stacionář
Ohlédnutí za jarními měsíci…
Před pár dny jsme s klienty mluvili o zkušenostech, zážitcích, všedních radostech, starostech
a pocitech, které prožili během karantény. Pro
většinu z nich je toto jedna z dalších, nových
zkušeností. Chceme se s Vámi podělit o příběh
našeho klienta Josefa.
Josef bydlí v České Třebové se svojí maminkou, jejím manželem a psem. Mají velký dům
a zahradu, kde Josef trávil hodně času. Jelikož
maminčin manžel byl přes týden pryč a maminka
onemocněla, musel Josef najednou obstarat
a zařídit spoustu práce. Chodil na nákup, staral se o maminku, vařil jí čaj, uklízel, postaral se
o pejska a dokonce vozil dříví ze zahrady. Volný
čas vyplnil sledováním historických filmů, nebo
jízdou na koloběžce.
Ve chvíli, kdy jsme si povídali, přišla Eliška, pohladila ho a usmála se. V tentýž moment pronesl:
„Tohle mi doma chybělo. A Eliška mi chyběla.
Stýskalo se mi“.
Každému z nás už nějakou dobu chybí kontakt
s lidmi, aktivity… způsob života, na jaký jsme
byli zvyklí dříve. I my ve stacionáři se už moc
těšíme na taneční, nacvičování na besídku,
Město v pohybu. Doufáme, že další nové zážitky
už budou společné! (*v příběhu použita fiktivní
jména)

Pečovatelská služba
Základní informace o pečovatelské službě
a s čím umíme pomoci
Pečovatelská služba je určena pro všechny,
kteří z různých důvodů (zdravotní stav, ubýva-

jící fyzické síly) potřebují pomoc druhé osoby,
a chtějí zůstat v domácím prostředí. Pečovatelská služba je určena i rodinám s dětmi např.
v případě onemocnění pečující osoby, dítěte či
při narození vícerčat.
Pracovníci služby dochází domů za klientem.
Některé činnosti mohou být realizovány také
v sídle organizace (např. provedení hygieny
v bezbariérových koupelnách pro klienty, kteří
jsou špatně pohybliví, a jejich koupelna není
vyhovující).
S čím umíme pomoci
Hlavním cílem služby je pomoci Vám žít běžný
život tak, jak jste byl/a doposud zvyklý/á.
Budeme doplňovat Vaše ruce, nohy nebo oči…
tam, kde to bude potřeba.
• Pomůžeme Vám s mytím/denní hygienou.
• Používáte inkontinenční pomůcky a jejich
výměna je pro Vás náročná? Naše pečovatelky k Vám mohou přijít i vícekrát denně.
• Špatně se Vám krájí jídlo nebo potřebujete
pomoc s jeho podáním? Naše pečovatelka
Vám pomůže oběd podat na talíř, nakrájet
maso, pomoci umýt nádobí.
• Pomůžeme Vám zajistit nákupy. Pečovatelka Vás může doprovodit do obchodu,
kde si sám/a zboží vyberete nebo můžete
společně sepsat seznam, co chcete koupit
a samotný nákup již zajistí pečovatelka sama
a donese Vám jej domů.
• Pomůžeme Vám s drobným úklidem – společně s pečovatelkou budete uklízet. Pečovatelka Vám pomůže a doplní Vaše ruce všude
tam, kde Vám již nestačí síly.

• Pokud si na úklid již netroufáte, pomůžeme
Vám sjednat komerční úklidovou službu.
Stejně tak v případě velkého úklidu, mytí
oken nebo dovozu oběda bez podání jídla na
talíř Vám naše sociální pracovnice pomůže
sjednat komerční službu.
Bližší informace Vám poskytne:
Jana Vojáčková, DiS., sociální pracovnice,
tel. 736 503 571
Lucie Kaválková, DiS., vedoucí služby,
tel. 728 916 474

Nabídka bytů v domě Na Pláni 1343
(bývalý Penzion)
Nezvládáte žít ve svém domě/bytě a potřebujete pomoc druhé osoby? Právě pro Vás by
mohla být zajímavá možnost žít v domě s pečovatelskou službou Na Pláni 1343. Pracovnice
pečovatelské služby Vám může pomoci s činnostmi, které nezvládáte (pomoc při osobní hygieně, s nákupem, úklidem, přípravou stravy atd.).
V případě zájmu dozvědět se více informací
kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Markétu
Gmuzdkovou na tel. čísle 736 503 570.
Děkujeme Všem za spolupráci a poskytnutou
podporu a přejeme Vám pěkné léto!

Město Ústí nad Orlicí vstoupilo do závěru druhého realizačního období projektu, jehož cílem
je podpora a rozvoj profesionalizace výkonu
veřejné správy v oblasti sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením.
Období bylo samozřejmě dotčeno náročnou
celospolečenskou situací, vládními nařízeními
o nouzovém stavu, složitými karanténními pravidly i limity pro skupinové setkávání v rámci
realizace mezioborové spolupráce a profesního rozvoje sociálních pracovníků v prezenční
formě. Odborný tým projektu tedy průběžně
navázal spolupráci se vzdělavateli, kteří akceptují podmínku realizace online formy jejich vzdě-
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lávacích kurzů, kterou je pořízení a případné
zpřístupnění pořízené audionahrávky pro případ
kontroly realizace projektu ze strany řídícího
orgánu.
Akreditované vzdělávací kurzy jsou ve svém
obsahu zaměřeny na zavádění inovativních
metod sociální práce s konečnou vizí zkompetentnění klientů, jejich motivace a aktivizace
při hledání a uplatňování řešení vlastních sociálních nepřízní, dále na specifika sociální práce
s dětským klientem a na uplatňování metody
mezioborové a interdisciplinární případové
spolupráce při tvorbě podpůrné sítě klientům
při paralelním zavádění inovativních metod
a postupů do výkonu sociální práce.
Jakkoliv je současná převážně online varianta
profesního rozvoje náročnější, přináší nové

Zima se letos nekonečně vlekla. Často foukal
studený vítr a bylo chladno. Přesto jsme se snažili na vozíčcích skoro denně jezdit na chvilku
ven na čerstvý vzduch. Čím více se na něco
těšíte, tím pomaleji to přichází… A najednou
se začalo objevovat sluníčko, stále častěji probleskovalo mezi mraky, to bylo hned radosti.
Zbytky sněhu rychle zmizely a blížily se Velikonoce. Aktivizační sestřičky vyzdobily jídelní stoly
kočičkami, zimní výzdobu ve vázách vyměnily
po Domově větvičkami zlatého deště a ty se
jakoby zázrakem brzy rozvinuly. V našich dílnách vyrobení zajíčci, slepičky i kohoutci zaplnili
chodby, stolky i pokoje. Nejhezčí byla asi ozdobená vajíčka na větvích kroucené vrby ve veliké
váze v přízemí. Hned zavládla lepší nálada. Život
se po pandemii vrátil k původním zvyklostem.
Díky negativním testů obyvatel na covid-19 se
mohla v jídelně konat krásně prožitá velikonoční
oslava. Bavili jsme se dobře, sestřičky se nám
plně věnovaly, odcházeli jsme všichni spokojeni. Prováděly se však i další akce, malovaly se
pokoje, předtím chodby v pěkných barevných
tónech. Spolupracovat jsme začali s Městským
muzeem, které nám na nástěnku pravidelně
zasílá historické i současné události. Potvrzuji
jejich zajímavost, hlavně pak pro znalce Ústí
a okolí. Dvakrát nám přijela zahrát Pardubická

Kolektiv pečovatelské služby
a týdenního stacionáře

Podpora rozvoje sociální práce
Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad
Orlicí CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/19_098/0015106

Jak se máme v Domově

filharmonie. Pro ty, kteří nemohli být venku, se
nesla hudba do oken Domova. Dostávali jsme
také vstřícné dopisy od dětí a jejich rodičů
i s kresbami, fotografiemi a drobnými dárečky
z vlastní tvorby. Každý týden také máme možnost využívat relaxační dopoledne, pochybuji,
že tyto služby existují i v jiných domovech. Čas
rychle utíkal, blížil se konec dubna a s ním zde
oblíbený „Svátek čarodějnic.“ Bylo to úžasné!
Některé sestry a pracovnice z kanceláří se převlékly do nejrůznějších variant oblečení. Působily pohádkově a ne všechny jsem poznala. Byla
to úchvatná podívaná, každý se uvolnil a rozzářil. A přišel květen. Návštěvám bylo umožněno
přicházet i v sudé soboty a hned se to projevilo.
Ke Dni matek nosily děti maminkám kytice květin. V Domově nám všem připravili hoši originální přání přes místní rozhlas. Na harmoniku
k tomu zahrál náš obyvatel pan Ladislav Moták.
Přáníčka zaslal i Český červený kříž s kytičkou
ze dřeva. Všem patří poděkování. Znovu jsme
si také zazpívali s Dádou a Mirkem Koupilovými. Uspořádali jsme si Májovou kavárničku
a v deštivé dny nám svým zpěvem zpříjemňovala paní Renata Raková. A je léto. Našemu
personálu se otevírá reálná možnost zasloužených dovolených, to i za všechno, co pro nás
zajišťují a vykonávají. Vidíte, že i ve stáří se dá,
díky dobrému vedení a sehranému kolektivu
pracovníků Domova důchodců spokojeně žít!
Marie Sikorová
obyvatelka Domova

příležitosti pro efektivní využití času, finanční
úsporu i šetrnější ekologický dopad.
Cílem odborného týmu projektu je i v dalších
monitorovacích obdobích vyhledávání nových
příležitostí a cest k naplňování závazků a dosahování cílů realizovaného projektu i přes nepřízeň pandemie COVID 19.
Zpracoval: odborný tým projektu
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.
Evropská unie
Evropský sociální fond

www.ustinadorlici.cz

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., ZO UO
Červenec - poznávací zájezd - Olomoucko
ZOO Olomouc, Náklo – opevněný kostelík, Čokoládovna Troubelice – přednáška s degustací
Kdy: středa 21. 7. 2021, odjezd: Tvardkova v 7
hod., (Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod.,
Družba 6.55 hod., Tvardkova v 7 hod., nádraží
ČSAD v 7.05 hod.) Cena: 350 Kč.
Srpen - poznávací zájezd - Liberecko
Ještěd – lanovkou, Liberec – prohlídka radnice
Kdy: středa 18. 8. 2021, odjezd: Tvardkova v 6
hod., (Hylváty v 5.45 hod., Dukla v 5.50 hod.,
Družba 6.55 hod., Tvardkova v 6 hod., nádraží
ČSAD v 6.05 hod.) Cena: 350 Kč. Při přihlášení na
oba zájezdy je nutné předložit certifikát o očkování nebo doklad o prodělaném Covidu 19. Bližší
informace ve vývěsní skříňce v ulici TGM nebo
na tel. č. 737 378 815 a 731 052 128. Služby
ve Sladkovně 1. a 2. čtvrtek v měsíci červenci
a srpnu od 10 hod. do 11.30 hod.
Září - plánuje se poznávací zájezd (15. 9.) –
Náchodsko - Česká Skalice – muzeum B.
Němcové, Barunčina škola, Nové Město nad
Metují – zámecký park, Peklo – přírodní rezervace, Bartoňova útulna
Říjen- plánuje se poznávací zájezd (13. 10.) –
Rychnovsko - Kvasiny - zámek, Liberk - dřevěný
kostelík, Studánka u RK. Na Vaši účast se těší
a všem našim členům hezké léto přejí členové
výboru ZO SPCCH.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory

Stomatologická
pohotovost

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.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního místa,
sepsání strukturovaného životopisu. Služba je
určena osobám se zdravotním postižením bez
omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální
situaci i jejich blízkým. Služba je bezplatná.
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném
prostředí. Osobní asistence se sjednává dle

3.–4. 7. | MUDr. Miroslava Hendrychová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
5. 7. | MUDr. Hana Horáková
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
6. 7. | MUDr. Vlastimil Janků
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 251
10.–11. 7. | MDDr. Stanislav Knob
železniční poliklinika ČT, tel.: 723 036 370
17. 7.–18. 7. | MUDr. Michal Krejčík
Žerotínova 29, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
24. 7.–25. 7. | MUDr. Lucie Kumpoštová
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133 117
31. 7.–1. 8. | MUDr. Pavel Lohrer
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
7. 8.–8. 8. | MUDr. Blanka Martinková
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
14. 8.–15. 8. | MUDr. Sylva Moučková
Dolní 253, Choceň, tel.: 720 699 489
21. 8.–22. 8. | MUDr. Radim Podgorný
Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
28. 8.–29. 8. | MUDr. Dana Polzerová
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
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individuálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu. Cena
za služby: do 18 let – 70,– Kč/hodinu, od 18
do 6 hodin a o víkendu 120,– Kč/hodinu. Nad
18 let – 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin
a o víkendu 130,– Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou zaměstnanci Centra.
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.ustinadorlici.cz
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Sociální / zdravotní

Mateřské centrum Medvídek

Dům dětí a mládeže Duha

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Líčení a péče o pleť dle non toxic
s Pavlou Pavlištovou
čt 1. 7. | 15.30-17.30 hod.
Dekorativní kosmetika bývá pro mnohé velkým oříškem při přechodu na netoxickou péči.
Přijďte se společně s jednou z adminek facebookové stránky Svět Non toxic, přesvědčit,
že tomu tak nemusí být. Jako vždy se můžete
těšit na usměvavou Pavlu, která nám ráda
předá spoustu teoretických, ale především
i praktických rad, jak se nejlépe starat o naši
pleť. Těšit se můžete na testování spousty
nových produktů, které Pavla přiveze. Aby se
Pavla mohla věnovat všem ženám, kapacita je
omezena na 10-12 osob. Vstupné 150,– Kč.
Na akci je nutné se předem přihlásit na mail:
marketa.mcmedvidek@gmail.com

DDM Duha připravil prázdninové výlety pro
celou rodinu

Program Kina Máj – červenec 2021

Tiché místo: Část II | út 20. 7. | 19.30 hodin
Horor, české titulky, vstupné 130 Kč

ZOO Zlín I 16. 7.
Cena: 400 Kč - zahrnuje jízdné a vstupné.
Sraz: 7.00 hod. v DDM, předpokládaný návrat
v 17.00 hod.

*Očista navždy | čt 1. 7. | 19.30 hodin
Horor, české titulky, vstupné 120 Kč

Raya a drak I 3D | st 21. 7. | 10.00 hodin
Animovaný, český dabing, vstupné 140 Kč

Matky | pá 2. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč

Ubal a zmiz | st 21. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč

*Očista navždy | so 3. 7. | 19.30 hodin
Horor, české titulky, vstupné 120 Kč

Gump – Pes, který naučil lidi žít
čt 22. 7. | 19.30 hodin
Rodinný, české znění, vstupné 140 Kč

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 5. a 12. 7. | 9.00 hod.
po 2., 9., 16., 23. a 30. 8. | 9.00 hod.
Přijďte mezi rodiče těch nejmenších, kteří se
schází pravidelně každé pondělí. Sdílejte své
starosti i radosti s novým přírůstkem do rodiny.
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Kultura

Těhotenství, šestinedělí a porod
jak jej neznáte, šátkování s Markétou
pá 9. 7. | 10.00 – 12.00 hod.
Na e-mail: marketa.mcmedvidek@gmail.com
můžete psát náměty na povídání a předem se
prosím přihlaste.

Volná herna je pro Vás otevřena každý pracovní den od 9.00 do 12.00 hod., a od 14.00
do 16.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA
19. – 30. 7. bude v MC Medvídek a DK Fialka
ZAVŘENO
Nemluvňátka, kojenci a batolátka,
po | 9.00 – 12.00 hod.
Volná herna
po - pá | 9.00 – 12.00 hod.
Cvičení s Bóďou
čt | 9.00 – 12.00 hod.
Besedy
pá | 9.00 – 12.00 hod.

Stezka v oblacích a Mamutíkův vodní svět
13. 8 I Dolní Morava
Cena: 400 Kč - zahrnuje jízdné a vstupné.
Sraz: 8.00 hod. v DDM, předpokládaný návrat
v 16.00 hod.
Přihlašování na kroužky na nový školní rok již
probíhá, proto neváhejte a přihlaste se již nyní!
Kroužky budou probíhat v novém DDM.

*Nikdo | st 7. 7. | 19.30 hodin
Thriller, české titulky, vstupné 120 Kč
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

Black Widow | čt 8. 7. | 19.30 hodin
Akční, české titulky, vstupné 130 Kč
Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA

Rodinné centrum Srdíčko

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

Řádění na zahradě po celou dobu otevírací
doby Zambaru a hokynářství (facebook.com/
mlecnybar, beeehappy.cz/hokynarstvi) s výjimkou dovolených označených na dveřích a na fb.
Po domluvě společné výlety, koupání a jiné
společné akce, nápady a návrhy vítány (upřesnění data a konkrétní akce přes internet a ve
vývěskách).
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Letní dětský tábor Narnie: Princ Kaspian
10.–17. 7. | Chata Koniklec
Jestřabí v Krkonoších
Pro děti 7-13 let, hry, soutěže, výlety a mnoho
dalšího, prostorná chata s vyhřívaným bazénem.

Tábor 12+ Labyrint světa
31. 7.–7. 8. | Tábořiště Rezek
Nové Město nad Metují
Cena: 2 600 Kč, pro děti a mládež 12-16 let,
hry, soutěže, výlety a mnoho dalšího, ubytování
ve stanech s podsadou. Informace a přihlášky
na mailu: chocen@jbcr.cz, nebo web: kamin.
klubexit.cz/tabor-12

Black Widow I 3D
so 10. 7. | 19.30 hodin
Akční, český dabing, vstupné 150 Kč
Spirála strachu: Saw pokračuje
po 12. 7. | 19.30 hodin
Horor, české titulky, vstupné 130 Kč
Mstitel | út 13. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč
Cruella | st 14. 7. | 10.00 hodin
Komedie, český dabing, vstupné 100 Kč
Štěstí je krásná věc
st 14. 7. | 14.30 hodin | Senior kino
Komedie, české znění, vstupné 60 Kč
Mstitel | čt 15. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč

Rodinný pobyt s Králíčkem Petrem
7.-12. | Chata Koniklec, Jestřabí v Krkonoších
Hry pro děti, besedy s rodinnými poradci, výlety
a mnoho dalšího, prostorná chata s vyhřívaným bazénem.

Chyby | pá 16. 7. | 19.30 hodin
Romantický, české znění, vstupné 130 Kč
Spirála strachu: Saw pokračuje
so 17. 7. | 19.30 hodin
Horor, české titulky, vstupné 130 Kč

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

Raya a drak | ne 18. 7. | 17.00 hodin
Animovaný, český dabing, vstupné 120 Kč

Mgr. Marcela Dostrašilová
Black Widow | po 19. 7. | 19.30 hodin
Akční, český dabing, vstupné 130 Kč

tel. 604 313 249, 603 976 036,
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, rcsrdicko.estranky.cz
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Králíček Petr bere do zaječích
st 7. 7. | 10.00 hodin
Animovaný, český dabing, vstupné 120 Kč

Více na ddm-usti.cz, ikona PŘIHLAŠOVADLO.

Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

Od 1. 7. do 3. 9. bude v RC PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ.

Nightlife: Na tahu | ne 4. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české titulky, vstupné 120 Kč

www.ustinadorlici.cz
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Gump – Pes, který naučil lidi žít
pá 23. 7. | 19.30 hodin
Rodinný, české znění, vstupné 140 Kč
Gump – Pes, který naučil lidi žít
so 24. 7. | 17.00 hodin
Rodinný, české znění, vstupné 140 Kč
Croodsovi: Nový věk | ne 25. 7. | 17.00 hodin
Animovaný, český dabing, vstupné 120 Kč
Aktuální informace o promítání v kině Máj
v srpnu najdete na webových stránkách klubcentra – klubcentrum.cz

Programová nabídka Klubcentra
červenec – srpen 2021
Rockotéka
pá 9. 7. | 19.00 hodin
Staré pecky pro dříve narozené si můžete
poslechnout v Divadelním klubu. Hraje DJ
Magistr Prochy. Vstupné 90 Kč.
Letní odpoledne v parku za Roškotovým
divadlem – neděle 11. července
Princ Bajaja | 15.00 – 17.30 hodin
Pohádku hraje Divadlo Koráb. Připraveno je
vystoupení balónkového klauna, bubliny, 3D
brýle.
Koncert The Kredenc Revival CCR
18.00 – 20.00 hodin
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

V Letním kině budeme promítat následující filmy:
po 26. 7. | Bábovky
út 27. 7. | 3 Bobule
st 28. 7. | DonT Stop
čt 29. 7. | Štěstí je krásná věc
pá 30. 7. | Karel, já a ty
so 31. 7. | Princezna zakletá v čase
ne 1. 8. | Léto patří rebelům
po 2. 8. | Národní třída
út 3. 8. | Bourák
st 4. 8. | Matky
čt 5. 8. | Hovory s TGM
pá 6. 8. | Smečka
so 7. 8. | Přes prsty
ne 8. 8. | Šarlatán
Letní odpoledne v parku za Roškotovým
divadlem – neděle 1. srpna
Sindibádova dobrodružství
15.00 – 17.30 hodin
Pohádku hraje Divadlo Koráb. Připraveno je
vystoupení balónkového klauna, bubliny, aquazorbing.
Koncert Petr Novák Forever
18.00 – 20.00 hodin
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
Vernisáž výstavy výtvarného umění
čt 5. 8. | 18.00 hodin
Zahájení 23. ročníku tradiční výstavy děl autorů
tvořících nejrůznějšími technikami. Výstava
v Kulturním domě potrvá do 31. 8. Vstupné
dobrovolné.
Rockotéka
pá 27. 8. | 19.00 hodin
Staré pecky pro dříve narozené si můžete
poslechnout v Divadelním klubu. Hraje DJ
Magistr Prochy. Vstupné 90 Kč.
K. Huff: Deštivé dny
po 30. 8. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Divadlo Ungelt Praha. Americké drama je hrou
o přátelství a zároveň kriminálním příběhem.
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od
dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie.
Hrají: Richard Krajčo, David Švehlík. Vstupné
490 Kč.
PŘEDPRODEJ:

Letní kino | po 26. 7.–ne 8. 8. | 21.00 hodin
V parku pod Roškotovým divadlem promítáme
pod širým nebem. V případě nepříznivého
počasí bude projekce přesunuta do Roškotova divadla.
Vstupné 70 Kč, občerstvení zajištěno.

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

www.ustinadorlici.cz
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Pro děti a mládež

Kultura

Kultura

Informace k tanečním kurzům

Poutní den s farností Ústí n. O.

Pozvánka na ústeckou pouť

Městská knihovna

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo
dokončit taneční kurz pro mládež a pro dospělé
začátečníky, které byly zahájeny v září 2020, je
prioritou nejprve dokončit tyto kurzy. Pokud to
podmínky dovolí, předpokládáme jejich znovuotevření v neděli 26. září 2021.
Nově budou vyhlášeny další kurzy pro mládež
a dospělé začátečníky, které by probíhaly od
9. ledna 2022. Přihlášky budou přijímány od
6. září 2021.
Formulář přihlášky bude možno od začátku
září vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí
nad Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním
centru MěÚ nebo si ho stáhnout na stránkách
klubcentrum.cz. Tam budou také podle aktuální
situace zveřejňovány bližší informace k tanečním kurzům. Další informace na tel.: 734 369 413,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz

Římskokatolická farnost - děkanství Ústí nad
Orlicí srdečně zve v neděli 15. srpna na setkání
u příležitosti Ústecké pouti do prostor Parku
u kostela a děkanství.
Připravili jsme pro vás tento program:
10.30 hodin I Slavnostní poutní mše svatá
13.30 hodin I Kulturní program rodin s dětmi
(farní dvůr)
15.00 hodin I Hry a soutěže pro děti v Parku
u kostela, připravuje Orel jednota Ústí nad Orlicí
17.00 hodin I Poutní koncert pro Tebe, jako
hlavní host vystoupí Mirek Kemel s kapelou,
farní dvůr, vstupné dobrovolné
Koncert se uskuteční také díky podpoře města
Ústí nad Orlicí. Těšíme se na společně strávený
den. Občerstvení zajištěno.

Město Ústí nad Orlicí Vás zve na 96. staročeskou ústeckou pouť, která se uskuteční 13. –
15. srpna 2021 v prostoru parku Kociánka
a na zahradě Hernychovy vily.

Přijďte s dětmi prožít středeční prázdninová
odpoledne do knihovny. Čeká vás čtení a tvoření vhodné pro děti do 8 let. Počet dětí na akci
je omezen – je potřeba se předem přihlásit na
dětském oddělení (tel.: 737 205 228).

Pro návštěvníky budou připraveny rozmanité pouťové atrakce, stánky s občerstvením
a s pouťovým zbožím, výstavy, programy pro
děti, kulturní programy, sportovní turnaj, pouťová zábava.
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách a facebooku
města, v aplikaci Mobilní rozhlas nebo na plakátovacích plochách.

Pohádka ze statku
7. 7. | 10.00 hodin
Kocour z Trnkovy zahrady
14. 7. | 10.00 hodin
Karneval v ZOO
21. 7. | 10.00 hodin
Bylo jednou jedno loutkové divadlo
28. 7. | 10. hodin

Inzerce

Více informací na farnostuo.cz
O čápovi a žábě
4. 8. | 10.00 hodin

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 osm 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
• Orlickoústecký proud aneb Městská elektrárna
Muzeum dětem
12. – 16. 7. | 9.00-11.30, 13.00-16.00 hod.
Pondělí | 12. 7. | Mlynářský den s mlynářským
mistrem (mletí na ručním mlýnku s vyséváním
jemné mouky a krupic).
Úterý | 13. 7. | Výtvarný den s malířkami DaV
(vyzkoušení si několika netradičních výtvarných
technik).
Středa | 14. 7. | Den deskových her
(drobné soutěže více i méně známých deskových
her, ukázky mechanických hraček v chodu!).
Čtvrtek | 15. 7. | Den se secesí
(poznávání předmětů, tvoření ve stylu secese,
muzejní pátračka).
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O bílé kočičí princezně
11. 8. | 10.00 hodin
Pátek | 16. 7. | Textilní den
(předení a skaní na kolovratu, tkaní na ručním
i velkém stavu včetně výroby svého koberečku).

příspěvky o architektonických památkách
v našem městě a jeho okolí.
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Městské muzeum

Pohádka lesních skřítků
18. 8. | 10.00 hodin

GALERIE POD RADNICÍ
Program je vhodný pro návštěvníky od 6 do
99 let. POZOR: Nutné je se předem přihlásit
u Jitky Hemžské, tel.: 464 649 555, e-mail:
hemzska@muzeum-uo.cz
Pouť na zahradě Hernychovy vily
se uskuteční 14. srpna.
Tradiční akce na zahradě Hernychovy vily vám představí některé historické pouťové aktivity. V minulosti jste se mohli svézt na historickém kolotoči,
nebo vyzkoušet svoje štěstí v různých hrách.
Co vás čeká letos? To se dozvíte v půlce srpna.

Jan Steklík: Kresby
12. 8.–19. 9.
Výstava kreseb ústeckého rodáka a výtvarníka
Jana Steklíka představí jeho jedinečná díla. Součástí výstavy bude i akce 18. září v Malé Scéně,
kde bude představen dokument o tomto umělci.
Vernisáž proběhne 12. srpna od 17.00 hodin.
Házej! Jsi na řadě!
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.

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.

Oustecký salon 2021 – VÝZVA
Letošními tématy Ousteckého salonu jsou KRAJINA a ABSTRAKCE. Prosíme zájemce, kteří by
se rádi zúčastnili tohoto ročníku, nechť napíšou
na email: bilek_fadrna@muzeum-uo.cz.

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. Pozor – připravena je i varianta pro
naše nejmenší návštěvníky!
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

Hoří? aneb 150 let Sboru dobrovolných
hasičů Ústí nad Orlicí
1. 7.–19. 9.
Vznik orlickoústeckého sboru dobrovolných
hasičů, který se v Čechách řadí mezi nejstarší,
připomene naše výstava. Ta nám představí jak
historii sboru, tak i výzbroj a výstroj hasičů.
Venkovní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek
1. července 2021 od 17.00 hodin před vstupem do Hernychovy vily.

www.ustinadorlici.cz

O zlobivém pejskovi
25. 8. | 10.00 hodin
PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Oddělení pro dospělé
PO, ST a ČT I 9.00 – 14.00 hod.
ÚT a PÁ I 9.00 – 18.00 hod.
SOI zavřeno
Dětské oddělení
PO – PÁ I 9.00 – 14.00 hod.
V prostorách knihovny si můžete prohlédnout
výstavu fotografií mořeplavce Rudolfa Kautschneidera Lidé a oceán.
Mgr. Zdeňka Honzátková

Výstava v Malé scéně
Zveme Vás do Galerie Malé scény Ústí nad
Orlicí, kde si můžete prohlédnout výstavu
fotografií člena Fotoklubu OKO pana Miloše
PAUKERTA, který v letošním roce slaví životní
jubileum – 80 let.
Výstava bude v Malé scéně zahájena ve čtvrtek
1. července v 17.00 hodin.
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Kalendář akcí a událostí

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. července

17. července
19.30 hod.

Kino Máj

klubcentrum.cz

Raya a drak/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Black Widow/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Tiché místo: Část II/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

ZOO Olomouc, Náklo, čokoládovna Troubelice/zájezd

SPCCH

tel.: 737 378 815

10.00 hod.

Karneval v ZOO

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

10.00 hod.

Raya a drak /film 3D

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hod.

Ubal a zmiz/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Hrad Potštejn, cukrárna/ zájezd

Senior klub

tel.: 722 475 132

Gump-Pes, který naučil lidi žít/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Gump - Pes, který naučil lidi žít/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Gump - Pes, který naučil lidi žít/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Croodsovi: Nový věk / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Bábovky

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

18. července
17.00 hod.

Fotografie Evy Kovářové/výstava/do 31.8,

Český červený kříž

cckuo.cz

Mechanické hračky /výstava do 5. 9.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Házej! Jsi na řadě! / výstava do 31. 7.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

Lidé a oceán/ výstava fotografií

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Líčení a péče o pleť

MC Medvídek

medvidekuo.cz

19.30 hod.

Očista navždy/ film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hod.

Matky /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

15.30-17.30 hod.

19. července
19.30 hodin

20. července
19.30 hod.

21. července

2. července

3. července
9.00 hod.
19.30 hod.

Malé černovírské EURO /fotbalový turnaj

hřiště Pod lesem Černovír

TJ Sokol Černovír

Očista navždy / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

22. července

4. července

19.30 hod.
19.30 hod.

Nightlife: Na tahu / film

Kino Máj

klubcenrum.cz

23. července

10.00 hod.

Pohádka ze statku

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

24. července

10.00 hod.

Králíček Petr bere do zaječích/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hod.

Nikdo / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

25. července

13.00 hod.

Vycházka do Hylvát

Senior klub

tel.: 605 834 042

26. července

19.30 hod.

Black Widow/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Těhotenství, šestinedělí, porod

MC Medvídek

medvidekuo.cz

13.00 hod.

Zámek Rychnov nad Kněžnou / výlet

Český červený kříž

cckuo.cz

Rockotéka

Divadelní klub

klubcentrum.cz

21.00 hod.

3Bobule

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

10.00 hod.

Bylo jednou jedno loutkové divadlo

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

21.00 hod.

DonT Stop

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

Zámek Karlova Koruna

Senior klub

tel.: 722 475 132

Štěstí je krásná věc

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

Regionem Orlicka /etapový cyklozávod / do 1. 8.

silnice Pk kraje

skpduha.cz

Karel, já a ty

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

7. července

19.30 hod.

17.00 hod.

8. července

17.00 hod.

9. července

21.00 hod.

27. července

10.00-12.00 hod.
19.00 hod.

10. července
19.30 hod.

28. července
Black Widow/film 3D

Kino Máj

klubcentrum.cz

11. července
15.00-20.00 hod.

Letní odpoledne

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

Muzeum dětem /akce do 16. 7.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Spirála strachu: Saw pokračuje /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

12. července

19.30 hod.

7.00-16.00 hod.

13. července
19.30 hod.

29. července

21.00 hod.

30. července
Mstitel/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

14. července

21.00 hod.

31. července

10.00 hod.

Kocour z Trnkovy zahrady

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

10.00 hod.

Cruella/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Ústecký triatlon / plavání, kolo, běh

aquapark, cyklostezky

ctc.wz.cz

14.30 hod.

Štěstí je krásná věc / Senior kino

Kino Máj

tel.: 734 398 390

Memoriál J. Korečka / fotbalový turnaj

sportovní areál Kerhartice

kerhartice.com

Princezna zakletá v čase

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

15. července
7.00-16.00 hod.

21.00 hod.
Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

1. srpna

Hrad Litice, domek P. Diviše/celodenná zájezd

Senior klub

tel.: 734 188 853

14.00 hod.

Odpolední vycházka

Český červený kříž

cckuo.cz

19.30 hod.

Mstitel/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Chyby/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

15.00-20.00 hod.

7-8 / 2021
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park u Roškotova divadla

klubcentrum.cz

Léto patří rebelům

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

21.00 hod.

Národní třída

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

2. srpna

16. července
19.30 hod.

Letní odpoledne

21.00 hod.

3. srpna

7-8 / 2021
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7.00-16.00 hod.
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Spirála strachu: Saw pokračuje/film

9.00 hod.

Informace z radnice

Letohrad / cyklovýlet

Český červený kříž

cckuo.cz

21.00 hod.

Bourák

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

10.00 hod.

O čápovi a žábě

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

21.00 hod.

Matky

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

4. srpna

5. srpna
Muzeum rádií, D. Čermná/zájezd

Senior klub

tel.: 722 475 129

18.00 hod.

Vernisáž výtvarného umění /výstava do 31. 8.

Kulturní dům

klubcentrum.cz

21.00 hod.

Hovory s TGM

Letní kino, park u divadla

klucentrum

21.00 hod.

Smečka

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

21.00 hod.

Přes prsty

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

21.00 hod.

Šarlatán

Letní kino, park u divadla

klubcentrum.cz

10.00 hod.

O bílé kočičí princezně

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

6. srpna

7. srpna

8. srpna

11. srpna

12. srpna
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7.00-16.00 hod.

Lázně Jeseník, jeskyně Na pomezí/ zájezd

Senior klub

tel.: 731 601 548

13.00 hod.

Rokytnice v Orlických horách / výlet

Český červený kříž

cckuo.cz

17.00 hod.

Jan Steklík: Kresby /vernisáž/výstava do 19. 9.

Galerie pod radnicí

muzeum-uo.cz

96. ústecká staročeská pouť/ do 15. 8.

prostranství Kociánka

ustinadorlici.cz

Janouškovo Ústí-Muzikanti v Cakli / do 14. 8.

tábořiště Cakle

13. srpna

Omezení provozu na cyklostezce
Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí

Uzavření silnice
z Ústí na Hrádek

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko je již čtrnáct sezón provozovatelem 40 km cyklostezek
hvězdicovitě vycházejících z Ústí nad Orlicí do
Letohradu, České Třebové a Chocně.
Dlouhodobé omezení se týká cyklostezky z Ústí
nad Orlicí - Kerhartic do Brandýsa nad Orlicí. Dle
oznámení Správy železnic jsou stavební práce,
omezující provoz na úseku cyklostezky Ústí nad
Orlicí (Kerhartice) – Brandýs nad Orlicí (ulice
V Lukách), naplánovány do června 2023.
V rámci modernizace proběhne rekonstrukce
železničního svršku a spodku společně
s odvodněním a sanací přilehlých svahů. Provedeno bude nové zabezpečovací a sdělovací
zařízení a vybudováno nového trakčního vedení
a silnoproudá technologie. ŽST Brandýs nad
Orlicí projde kompletní rekonstrukcí a zastávka
Bezpráví bude zrušena bez náhrady.
Tato rozsáhlá drážní stavba se dotkne nejen
provozu cyklostezky, ale též silnic III/3123
a III/3155 a místních komunikací v Brandýse
nad Orlicí a v Orlickém Podhůří.
Prosíme všechny uživatele cyklostezky, aby
i s ohledem na vlastní bezpečnost věnovali
pozornost dopravnímu značení na vjezdech

Uzavírka silnice II/315 Ústí nad Orlicí – Kerhartice probíhá od 22. 3. 2021 do 31. 10. 2021,
z důvodu stavby Modernizace silnice II/315
Ústí nad Orlicí - Hrádek. Uzavřený úsek od křižovatky sil. II/315 (ul. J. Haška) s místní komunikací (mostu) k nádraží ČD po silniční most ev.
č. 315-006 pod obcí Hrádek. Objízdná trasa:
sil. I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, Č. Libchavy,
sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek,
Choceň, sil. II/317, sil. II/315 Choceň, Zářecká
Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, dále směr Sloupnice.
Objízdná je trasa obousměrná. Objízdná trasa
pro autobusovou a místní dopravu, vozidla IZS je
vedena po místní komunikaci ul. Sokolská a provizorní komunikaci umístěné v souběhu se silnicí
II/315 v Kerharticích. Uzavírkou jsou ovlivněny
autobusové linky 700905 700920 a 700942
a městská autobusová doprava. Zastávka Ústí
n. O., Kerhartice, Pod Lesem se po dobu uzavírky nebude obsluhována, náhradní zastávka
je Ústí n. O., Kerhartice, Perla. Spoje 17+20 linky
700905 začínají a končí po dobu uzavírky silnice
II/315 na zastávce Ústí n. O., žel.st.
lic. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odb. dopravy, SH a správních agend

uvedený úsek cyklostezky. Z technologických
důvodů zde bude docházet k časově omezeným úplným lokálním uzavírkám, a „dálkovým“
cyklistům doporučujeme volbu jiné trasy.
Pavel Neumeister
manažer cyklostezek svazku ROT

Různé

14. srpna

18.00 hod.

Elektro Sychra Cup /tenisový turnaj

tenisové kurty

www.tkuo.cz

Pouťová zábava

Pouťová zábava

Hostinec U Malinů

Poutní den s farností Ústí nad Orlicí

Park u kostela, děkanství

farnostuo.cz

15. srpna
10.30-17.00 hod.

18. srpna
Ještěd, Liberec / zájezd

SPCCH

tel.: 731 601 548

10.00 hod.

Pohádka lesních skřítků

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

14.30 hod.

3 Bobule / Senior kino

Kino Máj

tel.: 731 601 548

Polsko, rybárna Kamenčik / zájezd

Senior klub

tel.: 605 834 042

Odpolední vycházka

Český červený kříž

cckuo.cz

Černovírské rolování slámy

náměstíčko Černovír, U Bobše

facebook.com/cernovir

Zámek Slatiňany/výlet

Český červený kříž

cckuo.cz

O zlobivém pejskovi

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

15.00 hod.

Loučení s prázdninami, Cakle

Senior klub

tel.: 722 475 132

15.00 hod.

Zahradní posezení/Loučení s létem

zahrada OS ČČK

cckuo.cz

19.00 hod.

Rockotéka

Divadelní klub

klubcentrum.cz

19.30 hod.

Deštivé dny /divadlo

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

19. srpna

14.00 hod.

21. srpna

23. srpna
9.00 hod.

25. srpna
10.00 hod.

26. srpna
7.00-16.00 hod.

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb.,
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován
prostor pro členy zastupitelstva města, odkazujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku je povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace o územním
samosprávném celku a poskytnout přiměřený
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje
názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.“
ŘEHÁČEK
Proč to tak drhne, pane jednateli?

27. srpna

30. srpna

7-8 / 2021
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Následující mail jsem odeslal ve středu 2. 6. ,
tedy třetí den od povoleného otevření bazénů
a saun:

7-8 / 2021

„Dobrý den pane Knejpe,
chci vás tímto požádat jako jednatele společnosti TEPVOS o poskytování pravdivých a aktuálních informací občanům od vámi vedené společnosti.

A zřejmě jako zlatý hřeb na závěr a definitivní
výsměch vlastním zákazníkům je na konci
ještě uvedeno: „SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ ZMĚNY NA WEBU WWW.BAZENUSTI.
CZ“. No to bych opravdu strašně rád, věřte mi!

Dnes jsem byl na webu českotřebovského
bazénu, kde jsem bez problémů získal aktuální
informace. Bazén je do čtvrtka zavřen, od pátku
je zveřejněna provozní doba. Tedy přesně to, co
jako zákazník očekávám.

Když to shrnu. Ústecký bazén a sauna jsou
mimo provoz z falešně uvedeného důvodu
a informaci, kdy otevřou, se na webu k tomu
určeném nedozvím. Můžete mi jako nejvyšší
manažer vysvětlit, proč to, co v Eko Bi normálně
funguje, je pro TEPVOS takový problém?“

Poté jsem navštívil také web ústeckého bazénu.
A dozvěděl jsem se… no řekněme velké „nic“ +
nepravdivé info asi jako bonus k tomu. Bazén
už totiž není uzavřen z důvodu nařízení vlády,
i když to svým zákazníkům i nadále tvrdíte.
A co myslíte, že jsem se dozvěděl, když jsem se
podíval ještě na stránku ústecké sauny? Ano,
nepřekvapivě opět nic + stejnou nepravdu
navrch.

V následující mailové komunikaci mi pak pan
Knejp v podstatě sdělil, že on žádnou chybu
nevidí a vše je OK. Tak buď jsem blázen já,
nebo…
Autor je zastupitel
(redakčně neupraveno)

www.ustinadorlici.cz
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Kalendář akcí a událostí

Sport

Sport

Služby pro naše město již 20 let

Regionem Orlicka

Do Orlických hor cyklobusy

Od koupání v řece k dnešnímu
Aquaparku

Ve dnech 30. 7.–1. 8. se uskuteční již 35. ročník Mezinárodního cyklistického závodu Regionem Orlicka pro kategorii Junior. Na startu
budou klubová družstva nebo mix týmy složené ze závodníků kategorie junior. O start
v letošním ročníku závodu projevily zájem
týmy z Německa, Rakouska, Slovenska, Belgie či Nizozemí. Závod je tradičně rozdělen do
4 etap, na silniční závody, které se pojedou za
částečně omezeného silničního provozu na silnicích Pardubického a Olomouckého kraje a na
časovku jednotlivců (31. 7. Lanškroun).
Zahájení závodu se uskuteční 30. 7. od 16.00
na náměstí M. Marků v Lanškrouně a od 17.00
hodin je start první etapy. Naším městem bude
peloton závodníků po silnici I/14 projíždět
1. srpna v průběhu IV. etapy v čase cca 10.15 –
10.24 hodin.

Od 29. května až do konce září 2021 jsou
v opět v provozu cyklobusy přepravující cyklisty do Orlických hor, do oblasti Buková hora –
Suchý vrch a Králický Sněžník.
Cykloturisté mohou využít cyklobusy každou
sobotu a neděli, včetně svátků 5. - 6. července
a 28. září. Podrobný jízdní řád cyklobusů směřujících do Orlických hor, včetně mapy a informacích o zajímavých turistických místech
najdete v prospektu, který si můžete bezplatně
vyzvednout v Informačním centru města Ústí
nad Orlicí v budově radnice.
Více informací získáte na
euro-glacensis.cz

V místech dnešního Aquaparku dříve protékala
meandrující řeka Tichá Orlice. Byla vždy využívaná jako letní koupaliště a plovárna. V letech
1999 - 2000 proběhla výstavba bazénových
van s keramickými obklady v podobě současného Aquaparku, který je napájen z hlubinného
vrtu. V roce 2000 byl Aquapark převeden do
správy nově založené společnosti TEPVOS.
Od září 2017 do června 2018 proběhla rekonstrukce Aquaparku v hodnotě 34 milionů Kč,
kdy byly, keramické obklady všech bazénů
nahrazeny nerezovými vanami.
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Aquapark 2018

Plovárna 60. léta

TEPVOS
úsek Rekreační služby

Klub sportovní gymnastiky
Ani v době kovidové jsme nezahálely a po celé
období říjen 2020 až červen 2021 organizovaly
tréninky „vzdáleně“. Na začátku období gymnastky plnily každý týden podrobné tréninkové
plány se zaměřením na konkrétní silové nebo
dovednostní úkoly. Později jsme se přesunuli
do tréninkových hodin online, které se konaly
3x týdně. S ohledem na limity domácího prostředí jsme obsah musely výrazně uzpůsobit
prostoru, aby se všechny cvičenky cítily komfortně pro plnění cvičebních úkonů. Musíme
naše gymnastky pochválit za jejich osobní vůli
a disciplínu, díky nimž gymnastiku nevzdaly
a pracovaly na své přípravě pro dobu, kdy
budou moci opět smět do tělocvičny a téměř
po roce cvičit na cvičebním nářadí! Vyhlížíme
olympijské hry, abychom se podívaly na světovou gymnastiku, v níž bude mít ČR rovněž
zastoupení. Na konec srpna máme pro naše
gymnastky připraven týdenní sportovní kemp,
jehož záměrem je zkrátit dobu aklimatizace na

standardní tréninkové podmínky, na jaké byly
v době před kovidovou výlukou zvyklé, s cílem
dobře se připravit na republikovou soutěž, která
byla přesunuta na říjen. Těšíme se, že v nadcházející nové sezóně budeme opět realizovat
všechny naše tradiční sportovní akce.

Nábor do přípravky
Pouze dívky ve věku 5 - 6 let, každá středa
v měsíci září, od 16.00 do 17.00 hod. v tělocvičně ZŠ Komenského Na Štěpnici od 8. 9.
Vezměte s sebou vhodné sportovní oblečení
a obuv na hodinový cvičební program. Pro nezávaznou registraci předem můžete využít formulář na webových stránkách klubu. Vyzkoušejte
pohybové dovednosti Vašeho dítěte!

Více informací o samotném závodu, podrobnosti o jednotlivých etapách a časový harmonogram průjezdu jednotlivými městy Pardubického
a Olomouckého kraje najdete na skpduha.cz.

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

Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se
na viděnou.
Tým trenérek
sport-gym.estranky.cz

Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky
a další info: inlineusti.cz, market@inlineusti.cz
či tel. 602 245 393, (Markéta Skalická). Těšíme
se na Vás.
Markéta Skalická
a tým instruktorů!

Výlety jsou připravovány s ohledem na věk
a fyzické možnosti účastníků, účast na nich
je dobrovolná. Není třeba se dopředu přihlašovat, ani platit žádné příspěvky. Těšíme se na

další setkávání s vámi. Informace o akcích budou
podávány na telefonu 603 229 956 nebo prostřednictvím mailu: starklub@post.cz.
Tomanovi

ST-AR klub pokračuje
Pět let se scházela parta příznivců seniorské kondiční turistiky, až v loňském roce výlety narušila
pandemie. Máme radost, že současná doba už
nám umožňuje se k turistické činnosti vrátit.
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Cvičení ve Faynfit studiu

Inzerce

Faynfit studio (Nákupní galerie Nová Louže 1.
patro) Vás srdečně zve na lekce Jumpingu,
Bosu, Bosu +PUMP FX, Deepworku, Deepworku pro začátečníky, kruhového tréninku,
HIITu, Břišního pekáče, Tabaty, Pilatesu,
Powerjogy a SM systém-zdravá záda.
Letní open lekce poledance a kurz pro začátečníky. Od poloviny září nové kurzy poledance,
pilatesu, SM sytém-zdravá záda. Samozřejmě
opět kurzy ay fly a ay fly jogy.
Lekce vedou instruktoři s akreditací MŠ a cvičíme na originálních pomůckách! Akceptujeme
Multisport kartu a Gusto kartu.
Více informací naleznete na stránkách faynfit.cz
nebo na emailu petra@faynfit.cz.
Petra Bartošová
737 647 798
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Návštěvníci si mohou užít nové atrakce. Chrliče, trubková masážní lehátka, trubkovou
lavici a perličku, lanový most s lekníny, šplhací
síť s basketbalovým košem, vodní stěnu a dva
houpací zálivy v hlavním rekreačním bazénu.
Menší bazén nabízí velký vodní hřib a podchozí
skluzavku. V dětském bazénku malí návštěvníci
vyzkoušejí fontánky, kyblíkový strom, vodní hřib,
vodní děla, vodní zvon, vodního ježka, točitou
skluzavku a jednoduchou skluzavku.
Všichni jste zváni! bazenusti.cz

Ústecký triatlon
Klub FORT SMC pořádá v sobotu 31. července ve
spolupráci s firmou FORT FRAMES, s.r.o. a městem Ústí nad Orlicí Ústecký triatlon, závod pro
širokou veřejnost všech věkových kategorií.
• 500 m plavání v ústeckém aquaparku
• 15 km na kole, start v Libchavách u zastávky
BUS za odbočkou Brandýs n. O. (jede se za
plného silničního provozu, povinností je dodržování dopravních předpisů!)
• 6 km běh po cyklostezkách a zpevněných
polních cestách v okolí aquaparku.
Děti do 15 let závodí pouze v plavání a běhu.
Prezentace je od 7.30 do 9.00 hodin v aquaparku. Srdečně zveme všechny triatlonové nadšence k účasti na závodech.
Více na ctc.wz.cz
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Sport

Kultura

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

Město v pohybu I 2. 9.–4. 9. 2021

Letní provoz zimního stadionu

Hřiště pro všechny a minigolf

Lucky Joke je seskupení muzikantů z Lito-

Noční koupání I 7. – 31. 8. I každou st, pá a so
v případě teplot kolem 30˚C (den) a 20˚C (noc)
• Avon stánek
• Barmanská show
• Letní jízda rádia Černá hora
• Tobogan race s 211
Aktuální termíny akcí
naleznete na bazenusti.cz
V Lukách 1362, 562 01 Ústí nad Orlicí

Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje,
IN-LINE bruslení, Florbal. Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny
pronájmu.
Více informací na:
734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit rezervaci v rezervačním
systému nebo na tel.: 777 773 355
bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace,
nebo bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace

myšle, které vzniklo v roce 2015. Jedná se
o stylově různorodou muziku, která se dá
zařadit pod jazz-rock, jazz-funk, fusion, soul
a rhythm & blues. Původní sestava bylo kvarteto, jež natočilo v roce 2016 živou desku
Living Proof. V minulých letech si Lucky Joke
měli možnost zahrát před předními českými
hudebníky: Lubošem Andrštem, Vladimír Mišíkem, –123min., spolupracovalo též se špičkou českého jazz-soulu (basista Miloš Klápště
a zpěvačka Sisa Fehérová), kteří s kapelou na
některých koncertech hostovali…

Děkujeme za pochopení
a těšíme se na Vaši návštěvu
V Lukách 1362, 562 01 Ústí nad Orlicí

Provozní doba sportovišť - červenec a srpen 2021
Aquapark

Hřiště a minigolf

Sauna

pondělí - pátek

9.00 - 20.00

Skatepark
pondělí - pátek

15.00 - 20.00

Hřiště

9.00 - 20.00

Červenec

Zavřeno

sobota - neděle

9.00 - 20.00

sobota - neděle

13.00 - 19.00

Minigolf

9.00 - 20.00

Srpen

Zavřeno
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Chystá se třetí ročník atletického mítinku RIETER
Atleti a atletky ze šesti zemí startovali vloni
a předloni na mítinku v Ústí nad Orlicí, kde se
fanouškům představili závodníci ze Spojených
států amerických, Anglie, Indie, Ukrajiny, Slovenska a pochopitelně České republiky. Byli
mezi nimi medailisté z olympijských her, ze
světových a evropských šampionátů.
Pořadatelé si od začátku nastavili laťku hodně
vysoko, vždyť hned na prvním ročníku atletického mítinku startovala plejáda skvělých českých závodníků v čele s dvojnásobnou olympijskou vítězkou a trojnásobnou mistryní světa,
oštěpařkou Bárou Špotákovou, trojnásobným
halovým mistrem světa v běhu na 400 metrů
Pavlem Maslákem nebo mistryní světa v běhu
na 400 metrů překážek Zuzanou Hejnovou.
Nad druhým ročníkem mítinku se kvůli pandemii Covid-19 vznášel dlouho velký otazník,
v rozbité termínové listině hledali organizátoři
vhodný termín. Nakonec se vloni rozhodli závod
uspořádat v závěru srpna.
„Loňská sezona byla zcela atypická, uspořádání
druhého ročníku mítinku bylo menším zázrakem. Některým závodníkům chyběla motivace,
řada z nich minulou sezonu vypouštěla. Situace
nebyla jednoduchá. Velká atletická jména jsem
dopředu garantovat nemohl, přesto jsem věřil,
že několik špičkových atletů do Ústí nad Orlicí
přilákáme,“ zdůrazňoval před rokem manažer
mítinku Vladimír Vaněk. Povedlo se.
Ozdobou druhého ročníku atletického mítinku
RIETER byli nejen nejlepší čeští atleti, ale také
špičkoví sprinteři ze Spojených států amerických a Velké Británie. Závod oštěpařek vyhrála
solidním výkonem 61,56 m dvojnásobná olym-
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pijská vítězka Bára Špotáková. Mezi oštěpaři
kraloval Vítězslav Veselý (80,35m), který jako
jediný přehodil hranici osmdesáti metrů. „Jsem
nadšený, v Ústí nad Orlicí bylo skvělé publikum.
Rád závodím na menších stadionech, kde je
domácí prostředí,“ zmínil Veselý.
Na sprinterských tratích byla dvakrát nejrychlejší Nikola Bendová, kterou napodobila Martina Hofmanová. Ta nejprve dominovala na
hladké třístovce, aby o devadesát minut později dominovala i nad překážkami, kde získala
skalp Zuzany Hejnové.
„I když to nevyšlo, jsem ráda, že jsem na mítinku
startovala. V Ústí nad Orlicí to bylo moc fajn,“
řekla v cíli druhá Hejnová.
Vyvrcholením loňského mítinku byla mužská
stovka, kterou ozdobil svoji účastí 35letý Američan Mike Rodgers s osobním rekordem 9.85!
Člen zlaté americké štafety na 4x100 metrů
z loňského mistrovství světa byl v cíli o pouhou setinu dříve než Jan Veleba. „Byla tady
úžasná atmosféra. Udělal jsem dobře, že jsem
na tenhle mítink přijel,“ řekl nejrychlejší americký sprinter.
Na dvoustovce vyhrál trojnásobný halový mistr
světa a Evropy na šedesátce a člen stříbrné
britské štafety na 4x100 metrů z loňského světového šampionátu Richard Kilty. „Líbilo se mi
tady, diváci byli fantastičtí,“ řekl Kilty.
Zajímavost mítinku v roce 2020: na stadionu
byli přítomni tři úřadující světoví rekordmani,
byť každý v trochu jiné roli. Oštěpařka Bára
Špotáková (72,48 m) závodila, Jarmila Kratochvílová (1:53,28 v běhu na 800 m) v roli
komentátorky a oštěpař Jan Železný jako trenér (98,48 m).

LETOŠNÍ MÍTINK SE USKUTEČNÍ V TROCHU NETRADIČNÍM TERMÍNU, VE STŘEDU
18. SRPNA OD 16.00 HODIN.
„Hledat nějaký vhodný termín v covidem totálně
rozsekaném domácím a mezinárodním kalendáři, to je úkol pro kouzelníka. Samozřejmě
oslovíme manažery předních atletů a uvidíme.
Opět věřím, že nějaké hvězdy do Ústí nad Orlicí
přivezeme,“ říká Vladimír Vaněk.
Pořadatelem mítinku je agentura Vaněk
Agency, spolupořadatelem atletický oddíl TJ
Jiskra. Titulárním sponzorem akce je strojírenská společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí,
která v Ústí nad Orlicí dlouhých čtyřiadvacet
let podporovala konání domácích a mezinárodních tenisových turnajů.
„V roce 2019 jsme se rozhodli pro změnu
a podpořili atletický mítink. S odstupem času
mohu potvrdit, že to byla změna k lepšímu.
V Ústí nad Orlicí závodila během dvou let
řada skvělých českých atletů, ale také kvalitní
borci ze zahraničí. Pochopitelně mne potěšila
kulisa, první ročník sledovala tisícovka diváků,
vloni bylo v hledišti sedm stovek atletických
fanoušků,“ připomíná generální ředitel společnosti Rieter CZ Jan Lustyk.

Thom Artway, vlastním jménem Tomáš
Maček, je český zpěvák, písničkář a pouliční
umělec, tvořící skladby v anglickém jazyce. Na
české hudební scéně se objevil roku 2013, kdy
jeho písnička Towards The Sun byla vybrána do
filmu Křídla vánoc. Do širšího povědomí veřejnosti se dostal o 2 roky později se svým prvním
singlem I Have No Inspiration, který mu vynesl
nominaci na udílení cen Český slavík Mattoni
2016 v kategorii Objev roku. V anketě Anděl
za rok 2016 obdržel dvě sošky – objev a zpěvák roku.

No Name je šestičlenná slovenská pop-roc-

Skupina Petr Kalandra Memory Band
vznikla v roce 2005 jako pocta Petru Kalandrovi
(1950-1995, český hudebník, zpěvák, kytarista,
hráč na foukací harmoniku a skladatel, působil
ve skupinách Marsyas, ASPM, Blues Session
či Čundrgrund, byl vyhledávaným studiovým
hráčem).

The RockSet – World Roxette Tribute
Band působí na velmi profesionální úrovni už
více než 10 let. Získala vynikající mezinárodní
pověst pro vysokou úroveň, dynamičnost a svůj
jedinečný přístup k interpretaci repertoáru
a poctě kapely Roxette.

ková skupina založená v roce 1996 v Košicích,
kdy zároveň zvítězili v místní soutěži kapel
zvané Košický zlatý poklad ’96. Zakládajícími

Polská kapela Boogie Boys – přestože jsou
nejmladším evropským triem hrajícím boogie,
určitě patří mezi absolutní špičku. Dvě piána

Den

Moderátor

Čas

Vystoupení / akce

čtvrtek 2. 9. 2021

Miroslav Němec

15:30

LUCKY JOKE

17:00

BLACK BAND S ELIŠKOU URBANOVOU

19:00

THOM ARTWAY & BAND

21:00

NO NAME

15:00

DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

16:30

PETR KALANDRA MEMORY BAND

18:00

ROXETTE TRIBUTE BAND

20:00

BOOGIE BOYS

22:00

CODA

10:00

Kocianka - atrakce na ruční pohon

10:30

O perníkové chaloupce

13:30

O Červené Karkulce

15:00

ALOU VIVAT

16:15

REVOLUCE

18:00

PRAK

20:00

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

21:30

ROBBIE WILLIAMS REVIVAL

pátek 3. 9. 2021

sobota 4. 9. 2021

Disciplíny pro rok 2021:
Muži: 100 m, 200 m, 300 m, 800 m,
skok daleký, vrh koulí, hod oštěpem.
Ženy: 100 m, 200 m, 300 m, 300 m př.,
hod oštěpem.
Více informací na
rieter-atletika.cz
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členy byli Viliam Gutray a trojice bratrů Timkových – Igor, Roman a Ivan.
Opravdový průlom přišel až v roce 2000
s albem Počkám si na zázrak, a to především
díky písním „Ty a tvoja sestra“ a „Žily“. Následovaly úspěšné desky Oslávme si život, Slová
do tmy a Čím to je. Leden 2008 byl ve znamení natáčení nové desky V rovnováhe, která
se natáčela ve studiu Propast hudebníka Petra
Jandy. V roce 2016 vydali No Name desku
S láskou, která na hudebním webu iReport
obdržela hodnocení čtyř hvězdiček z pěti.
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Petr Kulda

Jiří Zajíček

a bicí vytvářejí neuvěřitelný zvuk a kulisu, která
posluchače vrací zpět do zlatých meziválečných let Ameriky. Repertoárem Boogie Boys
je typická hudba zakouřených černošských
náleven hraná s neuvěřitelnou bravurou. Boogie Boys se však nespokojují jen s převzatým
materiálem, nýbrž aplikují klasické postupy
boogie woogie i na vlastní autorskou tvorbu
v polštině. Jejich koncerty sálají neuvěřitelnou
energií a vášní pro hudbu.

Coda je vynikající, poctivý hard rock, jehož
kořeny tkví v odkazu Deep Purple, Uriah Heep
či Rainbow, okořeněné jistou příměsí české
melodiky. Karlovarská Coda patří od roku 1984
k prověřeným jistotám české bigbeatové scény.
Nepřeslechnutelná je skvělá muzikantská
vyhranost kapely a lehkost, s jakou se chopila
vesměs klasických rockových aranžmá.

Revoluce je tříčlenná kapela z Poličky. Byla
založena roku 2017 a hraje pouze písničky
z vlastní produkce. V roce 2019 kapela vydala
své první, debutové album s názvem Trvalo to!
Skupina Prak byla založena v průběhu roku
2019 po rozpadu formace T4 jejími bývalými
členy – Stanislav „Klásek“ Kubeš (kytara), Vladimír „Guma“ Kulhánek (baskytara) a Martin
Kopřiva (bicí). K nim se přidává zpěvák Jan
Holeček. Repertoár kapely je založena na
autorských písních, které Klásek a Guma složili během celé své kariéry. Fanoušci se tak
můžou těšit například na takové hity jako
Město z peřin, Za vodou, Jako koni či Jsem
prý blázen jen a mnohé další.

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny
Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním
v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také
neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce
2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou
Illustratosphere, se kterou aktuálně představuje
dlouho očekávané páté řadové album Kráska
a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas s vynikající
technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně
vzlétající nad tuzemský standard populární
hudby. Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje
posluchače napříč generacemi i hudebními
žánry již dvacet let!

Robbie Williams revival – kapela, která
vznikla v Brně počátkem roku 2004. Zajímavě
aranžovaná muzika a sestava zkušených a rutinovaných hudebníků, známých z různých hudebních
uskupení, nabízí nezapomenutelný zážitek.

www.ustinadorlici.cz
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Aquapark - akce

Kultura

Florbalový turnaj ZŠ
QUEENIE, revival

Dětský outdoorový den v Cakli
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Milan Peroutka a kapela Perutě

YO YO BAND

František Uhlíř a Jan Jiráň

Výstava kaktusů v Kulturním domě

Vzpomínky na rok 2019

Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Vydává Město Ústí nad Orlicíi
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí
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David Koller s kapelou

Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
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