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Naděje je pilíř světa
Vážení spoluobčané, asi Vás nepřekvapí, že květ-
nové Ústecké listy jsou svým obsahem a rozsa-
hem zcela mimořádné. Je to logické, prožíváme 
zcela mimořádnou dobu, a to jak obsahem, tak 
i rozsahem. Naše doposud každodenní běžné sta-
rosti a radosti jsou obráceny naruby. Díky pande-
mii koronaviru měníme své krátkodobé záměry 
a přehodnocujeme dlouhodobé plány. Přestože 
čas plyne stále stejně, neměně, jeho vnímání se 
nám změnilo. Ačkoliv máme zahalené tváře, jsme 
nuceni odhalovat svůj charakter. Jsme vystaveni 
tlaku, přemýšlíme nad svými dosavadními hod-
notami a netrpělivě vyhlížíme lepší dny příští.

Květnový úvodník píši na Velikonoční pondělí 
s jediným přáním – ať se letošní Velikonoce sta-
nou vzpomínkou na zcela mimořádné svátky, 
které přinesly očekávanou naději. Při pohledu 
do encyklopedie se dá zjistit, že „Naděje je opti-
mistický stav mysli, který je založen na očekávání 
kladných výsledků s ohledem na události a okol-
nosti v životě člověka na celém světě. Podstatou 
naděje je vnímání možnosti pozitivního zakon-
čení v neznámé či dokonce zdánlivě neřešitelné 
situaci, která následně vytváří víru, že vše dobře 
dopadne i přes vnímané problémy.“
A právě optimistický stav mysli je v současném 
období zásadní a může být i rozhodující. Nabá-
dám Vás tedy z moci úřední, abyste nepodléhali 

opaku Naděje, tedy sklíčenosti, beznaději a zou-
falství! Je nezbytné, aby každý z nás šířil kolem 
sebe odvahu, posílení, radost a alespoň špetku 
štěstí. Nemůžeme očekávat, že se kladný výsle-
dek dostaví sám od sebe, všichni musíme přiložit 
ruku k dílu. Každý podle svých možností a schop-
ností. Naplňovat naději znamená odhodlání moti-
vovat se k hledání cesty, po které dojdete k vyty-
čenému cíli. Ukázkovým příkladem naplnění této 
teorie je domácí samovýroba ochranných roušek. 
Rozčilování a naříkání nad nedostatkem ochran-
ných pomůcek nás mohlo zahnat do slepé uličky 
pesimismu, ve které bychom lynčovali viníky. 
Naštěstí osobní nasazení a kreativita našich žen 
(ale jistě i mužů :) ) proměnila daný problém, 
myšleno s lehkou nadsázkou, v módní doplněk, 
který se stal žádaným hitem jarní kolekce. Díky 
této spontánnosti se zrodilo heslo „společně to 
zvládneme“ a vykřesala se prvotní naděje.

V uplynulých dnech jsme hledali a nadále hle-
dáme naději také v lidech pracujících v nejriziko-
vějších profesích. V současné situaci jsou nepo-
stradatelní a zároveň často nenahraditelní. Svým 
přístupem a výdrží jsou nadějí nás všech lékaři, 
sestry, zdravotníci, lékárníci, personál pracující 
v sociálních službách, pečovatelky, ošetřovatelky, 
prodavačky i prodavači, poštovní doručovatelky, 
policisté, hasiči a mnozí další a další. Nadějí jsou 

také dobrovolníci, a je jedno zda doma šijí roušky 
nebo seniorům zajišťují nákupy anebo koordi-
nují činnost ostatních a tím zajišťují potřebnou 
službu. Nadějí jsou podnikatelé, kteří se přizpů-
sobili a dle možností otevřeli svá prodejní okénka. 
Můžete namítnout, že se pouze snaží zmírnit své 
ekonomické ztráty. Jenže oni si vlastní motivací 
stanovili cíl a našli k němu cestu. Stejně jako 
duchovní, kteří přes zavřené kostely neztratili 
kontakt se společností věřících. Všem, co jsou 
dnes pro nás nadějí, je potřeba děkovat. A podě-
kování, podpořené úsměvem, může být naším 
společným cílem. 

Vážení spoluobčané, existuje hodně citátů 
o naději. Do nadpisu jsem vložil citát britského 
státníka, premiéra a spisovatele Benjamina 
Disraela „Naděje je pilíř světa“. Dle mého nej-
lépe vystihuje současnou situaci. Ostatně, při 
opětovném pohledu do encyklopedie zjistíme, 
že pilíř je obecně charakterizován jako opěra či 
podpěra. Je nosným prvkem pro přejímání vel-
kých tlaků. Naplňovat naději společným úsilím 
znamená zesilovat všechny pilíře, na kterých stojí 
svět. Naše Země. Naše životy.     

Petr Hájek
starosta města

Informace z radnice

Záměr prodeje družstevních bytů 

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

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

- č. 305/1 o velikosti 2+1, ulice Okružní 305, Ústí 
nad Orlicí, 

o započítatelné ploše 69,02 m2. Byt se nachází 
v 1. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena bytu je stanovena ve výši 
1.340.000 Kč 

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje 
družstevního bytu ve vlastnictví Ústeckoorlického 
bytového družstva 

- č. 1286/2 o velikosti 2+1, ulice Popradská čp. 
1286, Ústí nad Orlicí, 
o započitatelné ploše 61,56 m2. Byt se nachází 
v 1. nadzemním podlaží. 

Minimální kupní cena bytu je stanovena ve výši 
1.300.000 Kč. 

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



www.ustinadorlici.cz

[ 2
 ]

5 / 2020

Z našich škol

Základní škola Bratří Čapků

Zápisy do 1. tříd
Jak jistě všichni dobře víte, na konci 
dubna proběhly zápisy do 1. tříd, a to 
poprvé bez přítomnosti dětí, rodičů 
a učitelů. I tato náročná doba však od nás 
vyžaduje, abychom zvládali naše povin-
nosti. Tímto bychom chtěli všem rodičům 
budoucích prvňáčků poděkovat za spo-
lupráci a pochopení. Je nám líto, že jsme 
se s Vámi a Vašimi dětmi nemohli sejít 
osobně, ale o to více se těšíme na naše 
budoucí setkání.

Obědy pro seniory
Naše školní jídelna nabízí nově od 1. 
dubna možnost odběru balených obědů 
seniorům, kteří jsou našimi stálými 
strávníky. Oběd si mohou mladší senioři 
vyzvednout v jednorázových obalech od 
10.30 do 11 h. v okénku vchodu do školní 
jídelny. Starším seniorům bude oběd 
donesen na adresu bydliště. Objednávky 
obědů jsou možné pouze telefonicky. 
Podrobnější informace a aktuální jídelní-
ček naleznete na www.zsbcuo.cz.

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
zdravíme Vás v nelehké době, která 
zasáhla naše zaběhnuté životy a donu-
tila nás k mnohým změnám. Říká se, že 
všechno zlé je k něčemu dobré, a určitě 
to také platí. Nic není jen černé, anebo 
bílé. Vždy záleží na našem úhlu pohledu 
na danou situaci. V době stavu nouze 

musíme respektovat určitá omezení 
a zároveň si uvědomujeme jejich důle-
žitost. Díky naší zodpovědnosti a dodr-
žování pravidel dokážeme společnými 
silami toto období zvládnout. Když se 
ohlédneme do minulosti, z níž bychom se 
vždy měli poučit, můžeme si vzpomenout 
mimo jiné i na Dalibora, kterého “nau-
čila nouze housti”. Snažme se tedy v této 
náročné životní etapě poznávat naše do 
této chvíle možná utajené dovednosti 
a schopnosti, objevovat nové možnosti 
učení i práce a hlavně se vzájemně podpo-
rujme a pomáhejme si. Věříme, že každá 
zkušenost nás posune dál a že nám dá 
sílu zvládnout vše, co nám život přinese. 
Jsme na jedné lodi a zastihla nás bouře, 
ale pamatujme na to, že nic netrvá věčně. 
Po každé bouřce se jednou vyjasní a my se 
pak opět sejdeme ve škole a společně si 
užijeme mnoho rozmanitých akcí. 

Pevné zdraví a hodně sil do dalších dnů 
Vám přejí zaměstnanci ZŠ Bratří Čapků.

Základní škola Kerhartice

Přípravná třída

Zápis do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY na ZŠ v Ker-
harticích pro školní rok 2020/21 pro-
běhne v plánovaném termínu – tj. v pon-
dělí 4. května 2020 od 13.00 do 16.00 
hodin v budově ZŠ. Vzhledem k současné 
situaci se uskuteční bez přítomnosti dětí. 

V době zápisu se do školy dostaví pouze 
zákonný zástupce dítěte. 

K zápisu je potřeba přinést:
Rodný list dítětě 
Občanský průkaz zákonného zástupce
Doporučení z vyšetření školského pora-
denského zařízení (PPP, SPC) k zařazení 
do přípravné třídy (bývá součástí zprávy  
z poradenského zařízení)
Rozhodnutí o odkladu (v případě 
odkladu)
Doporučení pediatra

Přípravná třída je určena dětem ve věku 
5 a 6 let (předškolákům a „odkladovým“ 
dětem), u kterých se vyskytují určité 
obtíže v mluveném či kresleném projevu, 
problémy s pohybovou obratností, nesou-
středěností nebo kolektivní adaptací. Pod 
vedením kvalifikovaného pedagoga se 
děti cíleně připravují na vstup do první 
třídy základní školy, na plnění školních 
povinností a zároveň dochází ke zmír-
ňování diagnostikovaných obtíží. Vzdě-
lávání probíhá formou hravých činností 
a je doplňováno aktivním odpočinkem 
v tělocvičně, na hřišti nebo v relaxačním 
koutku. Výuka v přípravce je bezplatná 
a zákonem omezený počet dětí ve třídě 
(max. 15) je zárukou individuální péče. 
Děti se neklasifikují a po absolvování 
obdrží pochvalný list. Přímo ve škole se 
stravují a také mohou navštěvovat ranní 
nebo odpolední družinu. Do přípravné 
třídy je možno přihlásit děti z celého 
města Ústí nad Orlicí i okolí. Zapsání 
dítěte nepodmiňuje nástup k plnění 
povinné školní docházky v Kerharticích. 

Mgr. Helena Klosová

Hodnocení předčasně ukončené florbalové sezóny 

Současná situace s příchodem řady 
omezení zasáhla i náš florbalový klub 
Orlicko-Třebovsko. Vzestupné tendence 
výkonosti byly zřejmé u všech týmů klubu 
a je škoda, že takto rozjeté týmy, zasta-
vila ukončená sezóna. I přesto se, jednot-
livých týmům, nováčkům, ale i dlouho-
letým hráčům, podařilo nasbírat cenné 
zkušenosti, které bezpochyby sklidí své 
ovoce v sezoně nadcházející.

Děti stále přicházely a přicházejí, chtějí 
s námi sportovat, a to máme radost. 
V mladších kategoriích vedeme děti k vše-

obecnému pohybu a radosti ze sportu. 
Výsledky na hřišti pro nás u nich nejsou 
priorita, chceme, aby se zapojilo co nej-
více dětí. Díky tomu, že chodí tolik dětí, 
jsme mohli letos na ligy jezdit ve velmi 
početných sestavách!

Začátkem sezóny jsme v některých sou-
těžích patřili spíše ke slabším. Daní byla 
nezkušenost mladších, a především 
nových hráčů. Tato situace se postupně 
měnila a hráči se zlepšovali turnaj od tur-
naje. 

Oproti tomu mužům začátek sezóny 
vyšel perfektně při jízdě pohárem. Poté 
následovaly hloupé prohry s týmy ze dna 
tabulky. Na hřišti jsme ve většině zápasů 
jasně dominovali pohybem, hrou s míč-
kem a nebezpečností. Předčasně ukon-
čená sezóna nám přiřkla druhé místo 
a uvidíme, zda bude tato pozice stačit na 
postup do vyšší soutěže. 

Výčet toho, jak se dařilo jednotlivým 
týmům klubu, naleznete na webu 
www.fbkot.cz. 
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Sociální / zdravotní

Jak se máme v Domově 

V současné době i Domov důchodců Ústí 
nad Orlicí zažívá situaci, na kterou nebyl 
připraven. Přesto se všichni zaměstnanci 
snaží zachovat chladnou hlavu a pozi-
tivní mysl a přes veškerá potřebná naří-
zení pečovat o obyvatele s jiskrou v oku, 
protože úsměv na tváři je zahalen v rouš-
kách. Snažíme se však, aby byly barevné 
a veselé a neumocňovaly smutek. Ten 
naši obyvatelé nyní pociťují, protože je 
náš Domov pro návštěvy zcela uzavřen. 
Omezeny jsou společné aktivity, stejně 
tak stravování probíhá na pokojích. Zin-
tenzivnili jsme proto individuální návštěvy 
na pokojích. Tuto důležitou úlohu zabez-
pečují především aktivizační pracovnice, 
ale samozřejmě všichni pracovníci, kteří 
na pokoje dochází. Pracovníci úklidu, 
údržby, přímé péče, ale i zdravotní ses-
třičky, ti všichni se snaží obyvatele potěšit 
vlídným slovem, jiným tématem, přinášet 
na pokoje radost. 
Moc nám však dodávají sílu ti, kteří pro 
nás vyrábějí roušky, myslí na naše zdraví 
a zdraví našich obyvatel. Denně nám také 
volá několik lidí a doptávají se, jestli pro 
nás můžou něco udělat, s něčím pomoci. 
Veškerou podporu veřejnosti, stejně tak 
Města Ústí nad Orlicí a oblastního spolku 
ČČK vnímáme a moc za ni děkujeme.
Děkujeme však také našim obyvatelům 
za trpělivost a pochopení k nařízením, 
která pro ně nejsou jednoduchá a hlavně 
naše poděkování patří personálu, který 
i přes mnohé obavy a tlak stále pracuje 
s maximálním nasazením, profesionalitou 
a hlavně lidskostí.
Při všech našich činnostech se snažíme 
mít na paměti text písničky Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka, že hlavně nesmí 
býti smutno, ……. A moc doufáme, že brzy 
bude zase veselo!!!

Mějte krásný a pohodový květen.

Mgr. Dana Matoušková
Tel: 603 566 767

www.dduo.cz,
sledujte také facebook Domova

Stomatologická pohotovost

Ověřte si, prosím, předem telefonicky, 
zda příslušná stomatologická pohoto-
vost ordinuje.

1.5. – MUDr. Dagmar Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149

2.-3.5. – MUDr. Milena Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223

8.5. – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949

9.-10.5. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877

16.-17.5. – MUDr. Milena Břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210

23.-24.5. – MDDr. Eva Duchečková, 
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599

30.-31.5. – MUDr. Martin Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

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

Oznámení

Náš spolek na měsíc květen z důvodu 
celostátní zdravotní krize žádné akti-
vity neplánuje. Pokud se situace během 
měsíce zlepší a uvolní, informace k dalším 
akcím spolku najdete ve vývěsní skříňce 
SPCCH v ulici TGM nebo se ptejte na tel. 
č. 737 378 815 a 731 052 128.

Členové výboru ZO SPCCH

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

Poskytuje tyto služby:
Osobní asistence: osobní asistenti pomá-
hají uživatelům zvládat každodenní běžné 
činnosti v jejich přirozeném prostředí. 
Osobní asistence se sjednává dle indivi-
duálních potřeb a požadavků uživatele.Je 
poskytována dětem od 1 roku až po seni-
ory nad 80 let v nepřetržitém provozu.

Sociální rehabilitace: jednou z činností 
sociální rehabilitace je bezplatné školení 
na PC, které probíhá individuálně na pře-
dem sjednaných schůzkách. Dále služba 
zahrnuje nácvik různých činností, zpro-
středkování kontaktů se společenským 
prostředím a další činnosti. Sociální reha-
bilitace je určena zdravotně postiženým 
od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé 
sociální situaci.
Dále nabízíme k zapůjčení rehabilitační 
a kompenzační pomůcky pro děti.

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

Obrátit se na nás můžete: 
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí, 
telefonicky: 465 525 324, 775 693 985, 
775 693 983

Více informací naleznete na 
www.czp-pk.cz

Poděkování

Mé tetě Hedvice Richterové je 81 let,bydlí 
v penzionu Na Pláni v Ústí nad Orlicí a dne 
5.března 2020 na zastávce u hřbitova ztra-
tila kartu ZTP.
Neznámá paní kartu našla,předala policii 
a ta ji donesla tetě domů.

Paní Richterová by chtěla touto cestou 
moc poděkovat neznámé paní a policii za 
ochotu a dobro,které stále mezi lidmi  je.

Romana Hudcová, 
Sloupnice
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Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha

PŘIPRAVUJEME NA LETNÍ PRÁZDNINY

POBYTOVÉ TÁBORY

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

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

Lezecké soustředění:  16. – 22. 8. Rabš-
tejn. Pouze pro členy lezeckých kroužků 
DDM Duha. Cena: bude upřesněna (zahr-
nuje kemp, stravování, dopravu, pojiš-
tění).

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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

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

Zážitkové prázdniny  – 20. - 24.7. 
Pro děti: 10 – 12 let. Sjezd na kárách Pří-
vrat, Laser Game Pardubice, motokáry 
Vysoké Mýto, JumpPark Brno, bowling 
a koupaliště Choceň. Cena: 1 500 Kč zahr-
nuje vstupné, jízdné, pojištění. Způsob 
dopravy: na kole, vlakem

Adrenalinové prázdniny  – 17. - 21.8. 
Pro děti: 12 – 15 let. Sjezd na kárách 
Přívrat, Laser Game Pardubice, bowling 
a koupaliště Choceň, Paintball Černá za 
Bory, motokáry Vysoké Mýto. 
Cena: 1 500 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění. Způsob dopravy: na kole, vla-
kem

Pestré prázdniny II.  – 24. – 28.8.
Pro děti: 1. – 5. třída ZŠ. Minigolf, bow-
ling, DDH Mohelnice, cyklovýlet Letohrad 
Skipi, Častolovice – mini zoo, zámek, 
v pátek výlet pro celou rodinu – Fajn Park 
Chlumec nad Cidlinou. 
Cena: 1 300 Kč zahrnuje vstupné, jízdné, 
pojištění, oběd v pondělí
Způsob dopravy: převážně vlakem a auto-
busem, krátký cyklovýlet

Mateřské centrum Medvídek

PŘED KONÁNÍM AKCE SI PROSÍM 
OVĚŘTE, ZDA SE OPRAVDU KONÁ. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od  9:00 do 9:45 hod. 
– Fit lekce pro maminky
Pondělí od  10:00 do 13:00 hod. – Nemluv-
ňátka, kojenci a batolátka, volná herna
Pondělí od  16:05 do 16:50 hod. 
– Jóga pro děti
Pondělí od  17:00 do 18:00 hod. 
– Jóga pro dospělé 
Úterý od 9:00 do 10:00 hod. 
- Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
Úterý od 10:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení maminek s dětmi, s dětmi v šátku
Středa od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Veronikou
Středa od 15:00 do 17:00 hod. 
– Odpolední herna s Veronikou
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Bóďou, od 10:00 volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.  -  Česká říka-
dla, písničky a pohádky; přednášky, besedy, 
volná herna
Úterý - pátek od 14:00 do 16:00 hod. 
- Volná herna
KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, Katka 
Fišarová 605 965 463, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu.

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

Fit lekce pro maminky
po 4.,11.,18. a 25.5. | 9.00-9.45 hodin
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím, na 
cviceni.medvidek@seznam.cz. 
Cena 70 Kč za lekci.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 4.,11.,18.a 25.5. | 10.00 hodin

Kavárnička
po 4.5. | 9.00 hodin

Jóga pro děti
po 4.,11.,18. a 25.5. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, 
plyšovou hračku. Vstupné 40 Kč za lekci. 
Hlaste se, prosím, předem na tel. č. 739 
424 883. 

Jóga pro dospělé
po 4.,11.,18.a 25.5. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití.  
Vstupné 50 Kč za lekci. Nováčci v případě 
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883. 

Tvoření a zpívánky s paní učitelkou
út 5.,12.,19.a 26.5. | 9.00-10.00 hodin

Cvičení maminek s dětmi, s dětmi v šátku
út 5.,12.,19. a 26.5. | 10.00 hodin
Vstupné 100 Kč za lekci. Kapacita ome-
zená, přihlášení a informace na mailu 
marketa.mcmedvidek@gmail.com

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 6.,13.,20. a 27.5. | 9.00 hodin
děti od 9 do 18 měsíců
st 6.,13.,20. a 27.5. | 10.00 hodin
děti od 4 do 9 měsíců
Vstupné 60 Kč za 45 min. Kapacita ome-
zená, přihlášení a informace na mailu:  
cviceni.medvidek@seznam.cz

Cvičení s Bóďou
čt 7.,15.,22.a 29.5. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 
18 měs., vstupné 75 Kč za 40 min. Kapa-
cita omezená, přihlášení a informace na 
mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz

Těhotenství, šestinedělí a porod jak jej 
neznáte, šátkování s Markétkou
pá 15.5. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.
com můžete psát náměty na povídání.

Česká říkadla, písničky a pohádky
pá 15.,22. a 29.5. | 9.30-10.00 hodin



Příměstský tábor s atletikou pro 
děti

O prázdninách 2020 pořádáme 7. ročník 
atletického příměstského tábora v Ústí 
nad Orlicí. Formou hry se děti naučí 
základy atletiky a jiných sportů a užijí 
si při tom mnoho zábavy. Mimo atletic-
kého programu budou pro děti připraveny 
i různé výlety a návštěva aquaparku.

Atletický tábor v roce 2020 proběhne ve 
4 termínech – 13. 7. – 17. 7., 20. 7. – 24. 
7., 3. 8.-7. 8. a 10. 8.-14. 8. V termínu od 
13.7.- 17.7. se uskuteční pohybový kemp 
pro mladší děti a v termínu od 20. 7. – 24. 
7. fotbalový kemp. 
Cena za dítě je 1 800 Kč. V ceně jsou 
zahrnuty obědy, pitný režim, dopolední 
a odpolední svačinka, vstupy, jízdenky, 

In-linová školička, bike, 
koloběžky, parkour o letních 
prázdninách 
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU 
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž  FREESTYLO-
VOU ŠKOLIČKU, BIKE, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽIT-
KOVÝ TÁBOR, FREESTYLE KOLOBĚŽKY, 
TÁBOR PRO NEJMENŠÍ NA ROUBENKÁCH 
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Kultura

Městská knihovna

O uskutečnění květnových akcí rozhodne 
aktuální vývoj situace v ČR
Bookstart
4.5. | 10.00 hodin  
Účast nutno potvrdit na iveta.jansova@
gmail.com nebo ve fb skupině

František Musil: Nástup Habsburků do 
české politiky
13.5. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času

PhDr. Radim Urbánek: Kurz tradičních 
technologií III.
20.5. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Dílna Akademie vol-
ného času

Marie Macková: Althannové jinde i ve 
východních Čechách
27.5. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času

VÝSTAVA
Čas plyne jako voda - iluminované ruko-
pisy, plastiky draků, příběhy vody. 
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ  - do 
konce června 2020 

Mgr. Zdeňka Honzátková

Městské muzeum

Nebeská blecha, nebo kabelka z žáby 
k vidění na FB městského muzea

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí samo-
zřejmě funguje i v době nouzového stavu, 
kdy je pro veřejnost nepřístupné. Kromě 
obvyklých činností, mezi které přede-
vším patří, dle zákona prováděná, evi-
dence několika desítek tisíc sbírkových 
předmětů, které se nachází v našem 
depozitáři, se snažíme zůstat v kontaktu 
i s našimi návštěvníky.

K tomuto účelu muzeum využívá hlavně 
sociální sítě a speciálně pak svoji face-
bookovou stránku. Naši sledující se tak 
mohou těšit na přibližně deset příspěvků 
týdně. 
V pondělí představujeme vždy jednu 
z památkově chráněných budov v Ústí nad 
Orlicí a okolí. Při této příležitosti vysvětlu-
jeme některé architektonické prvky nebo 
konstrukce, které byly při stavbě využity. 
V rámci této rubriky jsme se už podívali 
například na Roškotovo divadlo.
V úterý vždy zveřejňujeme historickou 
fotografii z našich sbírek. K ní jako bonus 
přidáváme hádanku, nebo otázku. První 

Pro děti a mládež

pojištění a závěrečné diplomy a trička. 
Přihlášky a podrobnější informace nalez-
nete na internetových stránkách www.
primestsky-atleticky-tabor.cz nebo na tel. 
čísle +420 777 269 240. 
Těšíme se na Vás! 
(O konání tábora rozhodne aktuální vývoj 
situace v ČR)

a tábor- SPORTOVNÍ HRY - PARKOUR - PŘI-
ROZENÝ POHYB.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let. 
V červenci a srpnu vždy od pondělí do 
pátku od 8 do 16 hodin.  V ceně svačinky, 
obědy, pitný režim, pojištění, návštěva 
aquaparku a závěrečné překvapení. Mož-
nost zapůjčení bruslí i chráničů.

Bruslařům začátečníkům i pokročilým 
nabízíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na 
www.inlineusti.cz, 
market@inlineusti.cz či 
tel. č. 602 245 393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým 
instruktorů
(O konání „Školičky“ rozhodne aktuální 
vývoj situace v ČR)

správná odpověď od nás získává volnou 
rodinnou vstupenku do muzea!
Ve středu si naši fanoušci mohou přečíst 
o osobnosti spojené s Orlickoústeckem. 
Prozradili jsme tak i něco ze života Karla 
Bíny, a kde se dnes nachází jeho Nebeská 
blecha. 
Ve čtvrtek jsme zůstali u našich tradičních 
rubrik a představujeme muzejní sbírkové 
předměty, anebo zajímavosti z historie 
našeho města v rubrikách Přírůstek do 
sbírek a Víte, že…? Zde vzbudila velký 
ohlas kabelka vyrobená ze žáby.

V pátek odpoledne radíme, kam se vydat 
na vycházku a čeho si na ní všimnout. 
První z vycházek vedla po železničních 
objektech města, další třeba po sochách 
světců. Týden zakončuje Muzejní víken-
dový kvíz, kdy v sobotu ráno zveřejníme 
pět otázek na určité téma a v pondělí ze 
správných odpovědí vylosujeme vítěze. 
Ten od nás získá různé dárky.

Na naši online činnost sice máme pozi-
tivní ohlasy, přesto se ale těšíme, až se 
s našimi návštěvníky znovu setkáme 
osobně. Prozradit můžeme, že připra-
vujeme nové aktivity, např. dvě hry  po 
městě, obě vhodné pro rodiny i jednot-
livce.
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Sport

Různé

Příspěvky zastupitelů města

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastu-
pitelstva města Ústí nad Orlicí.

Na časté dotazy čtenářů, proč je posky-
tován prostor pro členy zastupitelstva 
města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního 
samosprávného celku je povinen poskyto-
vat objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku 
a poskytnout přiměřený prostor pro uve-
řejnění sdělení, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územ-
ního samosprávného celku.“ 

ŘEHÁČEK: Velké poděkování všem, kteří 
pro nás riskují

Žijeme právě teď v čase, který se výrazně 
vymyká. Současná „koronakrize“ zůstane 
hluboce zapsána nejen v našem vědomí, 
ale i v učebnicích dějepisu. Podobně 
významných událostí zažije každý z nás za 
svůj život jen pár. Chtěl bych vyzdvihnout, 
dokud je vše čerstvé a přímo na dosah, 
všechny ty, kteří se v našem městě obě-
tovali pro dobro celku.

Upřímně děkuji všem, kteří v přední linii 
dennodenně riskovali a riskují zdraví 
i život svůj a svých nejbližších, v zájmu 
nás ostatních, kteří obětovali pouze své 
materiálno a životní styl. Budu proto ofi-
ciálně navrhovat, aby zvláštní Cenu města 
Ústí nad Orlicí za rok 2020 obdrželi kolek-
tivně, jako symbol našeho uznání, všichni 

Ti, kteří působili v přední linii během boje 
s koronavirem. Věřím, že v rámci zastupi-
telstva se bez ohledu na politické rozdíly 
dokážeme na tomto symbolickém oce-
nění shodnout.

Držím palce současnému vedení města, 
aby během nynější krize zapomnělo na 
partikulární zájmy a v rámci svých pra-
vomocí co nejúčinněji pomáhalo všem, 
kteří jsou současnou situací postiženi a to 
bez ohledu na to, zda jde o jejich voliče 
či nikoliv.

Autor je zastupitel

/redakčně neupraveno/

 SO UNO při Speciální ZŠ,MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí, z.s.

Aktivity a výsledky sportování v našem 
oddílu od začátku roku 2020:

Do data vyhlášeného zákazu veškerých 
akcí pořádaných ČSMPS jsme stihli pouze 
tyto akce:
Ve dnech 18. a 20.2. běžkaři usilovně tré-
novali na Šerlichu-Velké Deštné a v Říč-
kách. Z projektu podaného na ČSMPS 
bylo do oddílu zakoupeno nové lyžařské 
vybavení, na kterém se sportovcům na 
lyžích velmi dařilo.
Okresní  kolo v běhu na lyžích jsme zorga-
nizovali a ještě se uskutečnilo 5.3. v Říč-
kách. Tři kilometry dlouhou trať ve směru 
od černé sjezdovky k Pěticestí zvládlo 6 
závodníků z SO UNO. Ze Žamberka a Vyso-
kého Mýta se nakonec závodníci  nezú-
častnili v důsledku opatření škol.
MČR v běhu na lyžích dne 26.2. ve Vrch-
labí se mělo účastnit 6 našich závodníků, 
ale bohužel se už neuskutečnilo. 

10.3. dosáhli plavci po pravidelných pocti-
vých trénincích tak jako i v loňském roce  
mnoha  medailových umístění na Přeboru 
města Prahy. Na bazénu Slávie závodili: 
Jan Holub, Jakub Horčičák, Monika Petrá-
ňová, Lucie Růžičková, Nikola Šedová, 
Valentina a Kateřina Herákovy a Lukáš 
Čermák.
Další plánované akce ČSMPS už jsou 
bohužel odvolány:
Regionální kolo ve florbalu a v malé 
kopané v Hradci Králové
Regionální kolo v plavání v Chrudimi 
MČR v plavání v Liberci 
Soustředění 22.-24.5. na Bedřichovce 
v Orlickém Záhoří. 
V rámci oslav 80. výročí založení školy 
snad bude již možné uskutečnit pláno-
vaný sportovní den a okresní kolo ve 
stolním tenisu ve druhém červnovém 
týdnu??

Děkujeme všem sportovcům, jejich rodi-
čům, organizátorům soutěží za pocho-
pení mimořádné situace. Buďme zodpo-
vědní, ukáznění a trpěliví. Ke společnému 
sportování se vrátíme hned, jak to bude 
možné. 

Mgr.Hana Kapounová

Pilates 

Cvičení k posílení hlubokých stabilizač-
ních svalů, prevenci bolestí zad a tvaro-
vání postavy v prostorech STUDIOBART. 
Středa 18:00 - 19:00. 
S sebou: podložka, ručník. 
Vstup: 70 Kč.
Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.
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Inzerce

již 30 let



Provozní doba 
Květen2020

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum
Pá 1. 5. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00 8:00 – 21:00
So 2. 5. 9:00 – 21:00 9:00 – 21:00
Ne 3. 5. 8:00 – 20:00 8:00 – 20:00
Po 4. 5. 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00
Út 5. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 20:00 17:00 - 20:00
St 6. 5. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00
Čt 7. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 16:00 - 21:00
Pá 8. 5. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00 8:00 – 21:00
So 9. 5. 9:00 – 21:00 9:00 – 21:00
Ne 10. 5. 8:00 – 20:00 8:00 – 20:00
Po 11. 5. 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00
Út 12. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00 17:00 - 19:00
St 13. 5. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00
Čt 14. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 16:00 - 21:00
Pá 15. 5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00 15:00 - 21:00
So 16. 5. 9:00 – 21:00 9:00 – 21:00
Ne 17. 5. 8:00 – 20:00 8:00 – 20:00
Po 18. 5. 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00
Út 19. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 20:00 17:00 - 20:00
St 20. 5. 17:30 – 21:00 17:30 – 21:00
Čt 21. 5. 5:30 – 7:55 15:00 – 21:00 16:00 - 21:00
Pá 22. 5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00 15:00 - 21:00
So 23. 5. 9:00 – 21:00 9:00 – 21:00
Ne 24. 5. 8:00 – 20:00 8:00 – 20:00
Po 25. 5. S  A  N  I  T  Á  R  N Í     D  E  N
Út 26. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00 17:00 - 19:00
St 27. 5. 17:30 – 21:00 17:30 - 21:00
Čt 28. 5. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 16:00 - 21:00
Pá 29. 5. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00 15:00 – 21:00
So 30. 5. 9:00 – 21:00 9:00 – 21:00
Ne 31. 5. 8:00 – 20:00 8:00 – 20:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra 
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475

Každé Út 15:00 – 17:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha a 17:00 – 19:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy 
pro plavecký kurz DELFÍN.

Každý Čt 15:00 – 16:00 h. a 18:00 – 19:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy. 16:00 – 18:00 h. vyhrazena 1 
plavecká dráha pro plavecký kurz DELFÍN.

Každé Po 16:00 – 17:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy a 18:00 – 19:00 vyhrazená 1 plavecká dráha.

Aquaaerobic Út 12.5., 26.5. 19:00 – 20:00 

Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 https://webdiar.nempk.cz/Tree.aspx?pracoviste=909

Nabízíme kurzy: Plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670,
Plavání dětí s rodiči, tel. číslo:777 673 357, Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

Centrum RIO Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox. 
Rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži

Čt 13:00 – 18:00 ženy
18:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

So 15:30 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 společná

Ne 14:00 – 21:00 společná
SANITÁRNÍ DEN 4. 5. 2020 ZAVŘENO

Více informací na www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365.

Zimní stadion (Zimní provoz – provozní doba)

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

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba) 

Termín otevření je plánován na začátek KVĚTNA 
v závislosti na počasí. Pro aktuální informace sledujte 
naše webové stránky.
Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je 
nutné nahlásit rezervaci od 8:00 do 14:00 h.
pondělí – pátek v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
sobota – neděle pouze na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/
https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaší návštěvu.

Skatepark (provozní doba)

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

Bližší a aktuální informace sledujte na www.bazenusti.cz

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 524 254; 734 353 475
           /tepvos | www.bazenusti.cz

V Lukách 135 
Ústí nad Orlicí 
tel.: (+420) 774 673 365
www.bazenusti.cz

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

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

Ústecké listy

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Sazba: BarBar Design
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Uzávěrka ÚL 6/2020 je 11. 5 2020
Číslo 5 / 2020 vychází 28. 4. 2020
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
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Kachny přiletí na Andrlák až příští rok

Stalo se již tradicí mezi přáteli a majiteli automobilů značky 
Citroen 2 CV – kachna se po zimním spánku svých veteránů 
setkat o prvním májovém víkendu v blízkosti našeho města 
– na Andrlově chlumu. První setkání kachen se na Andrláku 
uskutečnilo na jaře roku 2010. Letošní setkání tedy mělo být 
již jubilejní -  desáté. V prvních ročnících bylo toto setkání 
jen tzv. jarním vylétnutím kachen z regionu. Postupně se 
však počet účastníků navyšoval a ze setkání několika vozidel 
a jejich majitelů se stala akce mezinárodní za účasti kachen 
z Polska a Slovenska.
Složitá situace dnešních dnů však tuto krásnou jarní akci 
nedovoluje uskutečnit a tak se kachny sejdou v serpenti-
nách vedoucích na Andrlův chlum až na jaře 2021 a zahájí 
tak sezonu, jejímž vyvrcholením bude 24. ročník světového 
setkání vozidel Citroen 2 CV, které se uskuteční v červenci 
2021 ve švýcarském Delamonté.

Tepvos - otevíraní sportovišť

Vážení sportovní nadšenci,
prosím, berte v potaz, že tato provozní doba se připravovala 
na začátku dubna. Vzhledem ke vzniklé situaci a nařízení 
vlády jsme byli nuceni všechny naše sportoviště uzavřít. 
V tuto chvíli nejsme schopni předpovědět, zda v květnu 
budeme moci mít bez omezení otevřeno. Vše záleží na uvol-
ňování nařízení vlády. V případě otevření prosím respektujte 
naše změny v provozních dobách a předem se o nich infor-
mujte na webu www.bazenusti.cz. Pokud vláda nezmění 
nařízení, budou naše sportoviště uzavřeny i přes vydání 
provozní doby. 
Děkujeme za pochopení. 
Rekreační služby, Tepvos, spol. s r.o.

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


