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Pro děti a mládež

Klubová hra s FBK Orlicko-Třebovsko 
Florbalový klub Orlicko-Třebovsko při-
pravil si pro své členy, jejich rodiče či 
fanoušky, ale i pro veřejnost hru se svým 
maskotem - Maskotovy šlápoty. Více na 
www.fbkot.cz

Pestré jarní prázdniny
DDM Duha zve děti od 8 do 14 let na zají-
mavé prožití jarních prázdnin. Připraveno 
je pro ně např. lezení na stěně v DDM, 
minigolf, Fly Zone HK nebo bowling. 

Aktivace očkovacího centra v budově GALEN
Vážení spoluobčané, z pohledu města je 
únor důležitým měsícem s ohledem na 
schválení městského rozpočtu. Z pohledu 
republikového je únor důležitým měsí-
cem s ohledem na zahájení celoplošného 
očkování proti onemocnění Covid-19.

Rozpočet města bude projednávat zastu-
pitelstvo na svém zasedání 8. února a Vy 
máte možnost se osobně zúčastnit v sále 
kulturního domu, anebo sledovat prů-
běh prostřednictvím on-line přenosu či 
následně ze záznamu, který je zveřejňo-
ván na webových stránkách. Podrobně 
se k rozpočtu vrátím v březnovém úvod-
níku, ale s návrhem se můžete seznámit 
již dnes na úřední desce nebo na webu 
města. 

Sledovanější je situace týkající se celoploš-
ného očkování. Od 1. února by v Ústí nad 
Orlicí mělo být aktivováno očkovací cent-
rum pro správní obvod rozšířené působ-
nosti státní správy, která je našemu městu 
svěřena. Včetně Ústí se jedná o šestnáct 
obcí s více jak 26 tisíci obyvateli. V Pardu-
bickém kraji vznikne celkem 18 center. Po 
jednom na území každé obce s rozšířenou 
působností. Vzhledem k počtu obyvatel a 
rozloze území bude navíc posíleno Pardu-
bicko a Chrudimsko. Očkovací centra jsou 
zřizována v souladu s národní očkovací 
strategií. Úkolem města bylo vytipování 
vhodného objektu, zajištění technického 
vybavení a zabezpečení následného pro-
vozu. Požadavkem byla zejména dopravní 
obslužnost, bezbariérovost, parkovací 
kapacita, připojení k internetu apod. V 
rámci skupiny krizového řízení ústecké 
radnice byly za vhodné místo vybrány 

uvolněné kanceláře v budově GALEN. 
Konkrétně se jedná o bývalé pracoviště 
Krajské hygienické stanice. 

Kolem očkování panuje široká diskuse. 
Osobně jsem zklamán ze skutečnosti, že 
požadavek na vznik očkovacích center 
nebyl lépe a včas definován. Očkování 
v posledním týdnu loňského roku, které 
zaplnilo český mediální prostor, vzbudilo 
klamný dojem o materiálové a personální 
připravenosti. Vyvolalo velké očekávání 
směrem k veřejnosti, přestože očkovací 
strategie státu zdaleka nebyla připravena 
a definitivní. Teprve v okamžiku, kdy naše 
republika získala první zásilky vakcíny, 
jakoby se zodpovědní probudili a začali 
úkolovat kraje a jejich prostřednictvím 
města. Domnívám se, že zřizování očko-
vacích center mohlo probíhat v dosta-
tečném předstihu. Vyvarovali bychom se 
napjaté atmosféry, nejasnostem v zada-
ných úkolech, stresovým situacím, časo-
vému nátlaku a tísni. Ušetřená energie 
mohla být investována do osvěty, infor-
movanosti a cílené pomoci. Nebyl poskyt-
nut čas na seznámení se s registračním 
systémem, který byl odtajněn necelý den 
před spuštěním. Nebylo možné se v před-
stihu seznámit s postupem vlastní regist-
race, nebyla ověřena spolehlivost a srozu-
mitelnost systému. Nevznikl prostor pro 
přípravu a díky tomu je těžké poskytovat 
rady a nabízet pomoc. Od začátku také 
pokulhává personální zajištění. Spoléhá 
se na přetížené zdravotníky z nemocnic, 
na práci přesčas a v osobním volnu. S 
prosbou o pomoc se za minutu dvanáct 
oslovují praktičtí a dětští lékaři, stoma-
tologové, ambulantní specialisté a jejich 

zdravotní sestry. Nové výzvy směřují na 
dobrovolníky. 

Nezodpovězených otázek zůstává stále 
dost. Dotazy přicházejí na radnici, dota-
zům čelí lékaři. Otázek hodně, odpovědí 
málo. V Pardubickém kraji bylo v polovině 
ledna zahájeno očkování nemocničního 
personálu a následně i klientů domovů 
pro seniory. Od února se předpokládá 
aktivace očkovacích center v místech, 
kde jsou krajské nemocnice akutní péče. 
Od 1. března by měla být organizačně 
připravena na aktivaci očkovací centra i 
v ostatních městech s rozšířenou působ-
ností. Nedořešená je otázka mobilních 
týmů pro občany, kteří nemají možnost 
dopravit se do očkovacích center. Bez 
odpovědi zůstává dotaz, kdy se do očko-
vání budou moci zapojit praktičtí lékaři 
ve svých ordinacích. Nyní to možné není, 
protože dosud dostupná vakcína vyžaduje 
speciální uskladnění, které obvodní lékaři 
nemají k dispozici.  
  
Vážení spoluobčané, přes vše výše uve-
dené, pevně věřím, že v době vydání 
únorových Ústeckých listů bude plošné 
očkování proti onemocnění Covid-19 
plně funkční a že se i díky tomu začneme 
postupně vracet k normálnímu způsobu 
života.  

Petr Hájek
starosta města

Aktualizace ze dne 21.1.2021 – očkovací 
centrum bude umístěno v Orlickoústecké 
nemocnici.

Sport
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Sociální / zdravotní

Výstava fotografií
V budově OS ČČK, Kopeckého 840 si do 
konce února můžete prohlédnout výstavu 
Rok 2020 ve fotografii. Výstavu můžete 
navštívit od 8.00 do 15.00 hodin. Více na 
www.cckuo.cz str.  9 str.  9 



www.ustinadorlici.cz

[ 2
 ]

2 / 2021

Informace z radnice

INFORMACE  ke COVIDu - 19

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ 
OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19, ZŘÍ-
ZENÍ OČKOVACÍHO CENTRA V NAŠEM 
MĚSTĚ, PŘÍPADNĚ O MOŽNOSTECH 
REGISTRACE K OČKOVÁNÍ, BUDEME 
PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVAT NA webo-
vých stránkách města – www.usti-
nadorlici.cz, Ústeckých listech,  na 
facebookovém profilu města nebo pro-
střednictvím aplikace mobilní rozhlas.

Výběrové řízení na prodej části pozemku

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

Bližší informace o podmínkách prodeje 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
Města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.
cz v sekci Úřad – Majetkoprávní záleži-
tosti. 
Kontaktní údaje:
Město Ústí nad Orlicí – majetkoprávní 
odbor
e-mail: mpo@muuo.cz
tel.: 465 514 249, 604 235 066

Informace z Městské policie Ústí nad Orlicí

Od října loňského roku začala Městská 
policie Ústí nad Orlicí využívat mobilní 
aplikaci informačního systému. Zku-
šební provoz byl nastaven na tři měsíce s 
následným vyhodnocením. Tato aplikace 
umožňuje strážníkům přímo v terénu (na 
místě události) tuto událost nebo pře-
stupek ihned zaevidovat. Při zaevidování 
dojde k zapsání místa, data, času a GPS 
souřadnic bezprostředně do systému. K 
události je možné ihned připojit foto a 
video dokumentaci, která slouží k dalšímu 
zpracování. V případě přestupků dojde 
po zaevidování případů k jejich předání 
příslušnému správnímu orgánu. Celkem 
bylo za toto zkušební období zaevidováno 
527 přestupků zejména na úseku BESIP 
(jednalo se převážně o špatné parkování 
vozidel, či nezaplacené parkování). Z 
následujícího vyhodnocení vyplývá pře-
devším jednoduchost zadávání, snížení 
administrativní zátěže přímo v terénu a 
tím vyřízení většího množství případných 
dopravních přestupků na úseku BESIP.

Velkou změnou v novém řešení je 
zejména u tzv. dopravních přestupků, 
které jsou přímo předávány správnímu 
orgánu, který daný přestupek adminis-
trativně vyřídí v režimu tzv. objektivní 

odpovědnosti a odešle písemnou výzvu 
k uhrazení určené částky provozovateli 
vozidla. V praxi to znamená, že strážníci 
městské policie nebudou v rámci řešení 
dopravních přestupků dávat za stěrač 
vozidla lístek, který upozorňuje na daný 
přestupek, ale bude provozovateli vozi-
dla zaslána výzva.  V případě řešení pře-
stupku na místě bude řešen obvyklou 
cestou (domluvou nebo pokutou přímo 
na místě).

Město Ústí nad Orlicí v rámci řešení 
dopravy v klidu zavedlo již řadu opatření, 
která mají napomoci ke zklidnění dopravy. 
Jedná se zejména o úpravu dopravního 
značení, legalizování parkovacích míst 
v jednosměrných ulicích, ale i projekční 
přípravu a následnou výstavbu nových 
parkovacích míst např. v ulici Polní, Sta-
vebníků a v roce 2021 zahájení reali-
zace odstavného parkoviště na sídlišti za 
restaurací „K“.

Dovolujeme si tímto řidiče upozornit 
na nový systém řešení dopravních pře-
stupků nejen v centru města, ale i na 
jeho celém území.

Městská společnost TEPVOS 
oznamuje cenu tepla pro rok 
2021

Divize ENERGETICKÉ SLUŽBY městské spo-
lečnosti TEPVOS zveřejňuje průměrnou 
kalkulovanou cenu tepla, kterou bude 
účtovat svým zákazníkům v roce 2021. 
Průměrná kalkulovaná cena tepla dodá-
vaného společností TEPVOS, spol. s r.o. 
bude v roce 2021 ve výši 411,-Kč/GJ. Pro 
porovnání uvádíme kalkulovanou cenu 
pro rok 2020, která je ve výši 470,-Kč/GJ. 
Obě uváděné ceny jsou včetně příslušné 
sazby DPH. 
Snížení ceny je způsobeno zejména „dob-
rým“ nákupem zemního plynu. Společ-
nost TEPVOS dlouhodobě sleduje vývoj 
cen na trhu a vyhodnocuje vhodné 
období pro nákup. Pro své odběratele 
zajišťuje servis všech kotelen s pravidel-
ným dohledem dispečinku a kontroly na 
místě. Tímto je zajištěn provoz třiceti 
kotelen a předávacích stanic na území 
města Ústí nad Orlicí. Naši zákazníci 
mohou mít v neklidné době jistotu pra-
videlných dodávek tepla a teplé vody a v 
případě poruchy rychlé odstranění. 

Přejeme rok 2021 bez starostí o teplo, 
protože je tady pro vás TEPVOS – divize 
Energetické služby.

Ing. Martin Pirkl
jednatel společnosti
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Změna kontaktního místa pro 
vyřizování žádostí o pronájem 
městských bytů

Informujeme občany města o změně, ke 
které došlo od 1. 1. 2021 v oblasti pro-
nájmu městských bytů. Nové žádosti i 
žádosti o prodlužování nájemních smluv 
k městským bytům a bytům zvláštního 
určení v domech s pečovatelskou služ-
bou jsou  vyřizovány na odboru správy 
majetku města, který se nachází na rad-
nici města na Mírovém náměstí (ulice 
Sychrova, čp. 16). 
Kontaktní odpovědnou osobou je 
Bc. Alena Hudečková, dveře č. 246.
 e-mail: hudeckova@muuo.cz, 
tel.: 465 514 220, mob.: 736 516 299 

Formuláře žádostí v elektronické podobě 
naleznete též na webových stránkách 
města v sekci Úřad – Tiskopisy MěÚ – 
Tiskopisy ke stažení.

Odbor správy majetku města

Informace k online rezervačnímu systému městského úřadu

Od ledna 2021 pro vás spouštíme mož-
nost online objednání se na vybrané 
agendy městského úřadu. Objednat se 
můžete na agendy:
• občanských průkazů
• cestovních dokladů
• evidenci vozidel
• řidičské průkazy
• živnostenské podnikání
• CzechPoint
• ověřování dokumentů a podpisů

Pomocí online rezervačním systému 
můžete udělat tyto základní úkony: 
• online rezervace
• zrušení rezervace
• aktuální obsazení přepážek

Důležité informace:
Po výběru požadované činnosti, data a 
času rezervace Vám systém přidělí iden-
tifikační kód. Kód uvidíte na potvrzovací 
obrazovce a zároveň Vám bude zaslán na 
udanou e-mailovou adresu.

V rámci rezervace nelze objednat na 
jeden čas více osob a více úkonů. Vždy 

dodržte požadovaný počet klientů - tj. 1 
osoba na jeden časový interval a jeden 
úkon na dané přepážce.
Následně se v daný den dostavte na pra-
coviště a do vyvolávacího zařízení ručně 
zadejte přidělený identifikační kód. K 
zadání kódu využijte tlačítko „Klienti 
objednaní z internetu“. Identifikační kód 
je platný nejdříve 10 minut před přidě-
leným časem objednání a nejpozději 10 
minut po přiděleném čase objednání. 
Mimo tento interval program již přidělený 
kód nezná, a proto jej nemůže akcepto-
vat. V takovém případě se přihlaste jako 
běžný neobjednaný klient o lístek s poža-
dovanou činností a budete obslouženi v 
pořadí došlých klientů.
V případě, že Vám termín rezervace nevy-
hovuje, je možné jej ZRUŠIT a uvolnit tak 
rezervační čas pro jiné klienty.

Instruktážní video:
Na webových stránkách města nejdete i 
návodné video k používání rezervačního 
systému.
https ://www.youtube.com/wat-
ch?v=iMd9zwJ1TEk&feature=youtu.be

Základní škola Bratří Čapků 

Ze školní knihovny
Školní knihovna se raduje z nového kni-
hovního systému, který nám na míru 
připravil bývalý žák naší školy Vít Falta. 
Všichni uživatelé tak nyní mohou vyhledá-
vat v přehledném online katalogu všech 
knih a zároveň máme k dispozici funkce 
ulehčující provozní knihovnickou agendu. 
Děkujeme!

Kateřina Kapounová

Advent ve školní družině
Letošní adventní program, který připra-
vila farnost pro školní družinu, byl jiný. 
Aktivity dětí se odehrávaly především 

v prostorách parku, v kapli a v kostele. 
Děti v rámci aktivit přiřazovaly obrázky 
k tématu, hledaly ovečky a pojmenová-
valy adventní svíce. I když byly děti zimou 
zkřehlé, náramně si den užily a chtěly dál 
v programu pokračovat. Moc děkujeme za 
zajímavý program.

Kateřina Kamešová

Základní umělecká škola 
Jaroslava Kociana

Život plný hudby

Počátek tohoto kalendářního roku byl 
předznamenán velkou ztrátou nejenom 
pro náš učitelský sbor, ale i pro širokou 

kulturní veřejnost. Začátkem ledna se 
završil život bývalého učitele naší školy, 
pana Josefa Martince. Tento výborný 
muzikant a pedagog se narodil r. 1928 
v nedaleké Sopotnici a již od dětství se 
věnoval hudbě, která se stala jeho celo-
životní láskou. Učil se hrát na housle, 
pozoun a baskřídlovku a tak se již velmi 
brzo stal platným členem Sopotnické 
dechovky. Byl žákem tehdy Městské 
hudební školy v Ústí nad Orlicí, kde také 
od r. 1948 působil jako učitel na nově zalo-
žené pobočce v Sopotnici. V r. 1998 ode-
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šel do důchodu, ale svou pedagogickou 
práci ukončil až v roce 2002.
Josef Martinec byl učitelem, který svou 
nesmírnou pracovitostí, upřímností a 
spontánním muzikantstvím dokázal ovliv-
nit celé generace žáků, z nichž se mnozí 
vydali na profesionální dráhu.
Pan Josef Martinec nebyl však pouze 
pedagogem a sólovým hráčem, ale 
věnoval se též komorní a orchestrální 
hře. V roce 1967 stál u zrodu Komorního 
orchestru Jaroslava Kociana, kde hrál nej-
prve ve skupině 1. houslí, později přešel 
k prvnímu pultu viol. Členem tohoto 
orchestru byl téměř 50 let a stal se jeho 
významnou oporou.  
V letech 2003 – 2012 působil jako violi-
sta Ústeckého kvarteta (P. Kleislová, M. 
Barvínková – housle, J. Martinec – viola, 
J. Lána – violoncello). S tímto seskupe-
ním vystupoval na vernisážích a mnohých 
komorních koncertech. 
Hudby se nevzdával ani ve chvílích volna. 
Byl pravidelným návštěvníkem koncertů a 
organizoval setkání hudebně založených 
přátel, se kterými vytvořil také kvarteto. 
Tito kamarádi se setkávali v soukromí a 
muzicírovali pro radost. S hudbou žil, s 
hudbou dýchal a hudba ho provázela do 
posledních dnů jeho života.
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www.ssup.cz
ssup@ssup.cz
facebook.com/ssup.cz
instagram.com/umprumka
465 518 111 

Zahradní 541
562 01 Ústí nad Orlicí

Přihlášky do průmyslových oborů musí škola obdržet do 1. března 2021. 
První kolo přijímacího řízení proběhne v dubnu 2021 a nebude se konat 
formou Jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášky do dalších kol přijímacích řízení u uměleckých oborů  
vyhlasí škola na svých webových stránkách po konání přijímacího 
řízení v lednu 2021.

���������¡��������
 ������

Tento pan Učitel (s velkým U) dokázal ve 
svých žácích rozdmýchat plamínek lásky 
k hudbě. Byl to nejenom vynikající peda-
gog, ale také upřímný a přátelský člověk, 
který byl vždy ochotný pomoci.
Milý Pepíčku, zůstaneš již stále v našich 
vzpomínkách, v našich srdcích. 

Děkujeme za Tvůj život a Tvou přítom-
nost, která nás všechny nesmírně obo-
hatila.

Za kolektiv pedagogů ZUŠ Jaroslava 
Kociana

Daniela Boušková

Sociální / zdravotní

Komunitní plánování sociálních služeb města Ústí nad Orlicí   
v roce 2021

Od 1. 1. 2021 se můžeme v oblasti Komu-
nitním plánování sociálních služeb města 
Ústí nad Orlicí setkat s několika novin-
kami. V prvé řadě bychom Vás rádi infor-
movali o novém Akčním plánu rozvoje 
sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a 
okolí na rok 2021, který dne 21. 12. 2020 
schválila Rada města Ústí nad Orlicí (pod 
usnesením č. 1635/79/RM/2020). Akční 
plán vytvořila řídící skupina komunitního 
plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí 
v úzké součinnosti s jednotlivými pracov-
ními skupinami v rámci priorit a cílů Střed-
nědobého plánu a samozřejmě v souladu 
s aktuálními potřebami v poskytování 
sociálních služeb v roce 2021. Druhou 
novinkou je změna koordinátorky komu-
nitního plánování služeb, kterou je nově 
Mgr. Karina Habrová, referentka odboru 

sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí. 
Předchozí koordinátorka Bc. Anna Ško-
pová bude i nadále členkou řídící a pra-
covní skupiny. Kontaktní údaje, nový akční 
plán a také aktualizovaný katalog sociál-
ních a souvisejících služeb naleznete na 
webových stránkách města v části Město 
– Strategické dokumenty – Komunitní plá-
nování sociálních služeb.

Mgr. Ivana Nečekalová
vedoucí odboru sociálních služeb, 

MěÚ Ústí nad Orlicí

Stomatologická pohotovost

6. - 7.2. – MUDr. Radim Podgorný, 
Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, 
tel.: 465 423 957

13. - 14.2. – MUDr. Dana Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087

20. - 21.2. – MUDr. Marcela Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128

27. - 28.2. – MUDr. Jana Smrčková, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
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Sociální / zdravotní

Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s dvanáctiletou historií

Níže uvedené akce budou provedeny 
pouze v případě, že to situace a rozhod-
nutí vlády dovolí.

Pokud bude Klubcentrem v únoru vyhlá-
šeno Senior kino, protože to situace 
dovolí, je možno ho s platnou průkaz-
kou člena na rok 2020 navštívit. Hlásit 
se můžete mimořádně přímo v divadle 
od 14.00 do 14.15 hodin. Cena pro člena 
po předložení průkazky 40,- Kč. Peníze si 
doneste přesně. Pouze vstupenky do pří-
zemí. Akci zajišťuje p. Štěchová.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 5. a 12.2. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu je zamluveno 
plavání spojené se cvičením ve vodě a 
vstupem do relaxačního centra.  Pro členy 
vstup na průkazku 50,- Kč, nečlen 60,-Kč. 

 

Peníze si přichystejte přesně. Akci zajišťují 
p. Rabová ( 5.2.) a p. Králík (12.2.).

Pokud bude Klubcentrem organizována 
cestopisná přednáška, je možno se jí 
účastnit stejně jako Senior kina.  Hlásit 
se můžete mimořádně přímo v divadle 
od 18.30 do 18.45 hodin. Cena pro člena 
po předložení průkazky bude o 20,- Kč 
levnější než stanovené vstupné. Peníze 
si doneste přesně. Pouze vstupenky do 
přízemí. Akci zajišťuje p. Štěch.
Výběr udržovacího příspěvku pro rok 
2021 proběhne až v březnu, služby v 
únoru nebudou.
Podrobnosti v březnových ústeckých lis-
tech.

Jako výbor pevně věříme, že bezpečno 
bude až po přeočkování většiny obyvatel 
a proto Vám očkování doporučujeme.

Jste-li ochotni se nechat očkovat, 
pomozte v zaregistrování svým zná-
mým, kteří třeba nemají počítač, nebo 
s ním až tak moc neumí. Pomozte jim 
radou, nebo jinou pomocí v telefonické 
registraci.
Nevíte-li si opravdu rady, nemáte-li 
děti či vnoučata, aby Vám pomohly-a, 
nebojte se zavolat nám, členům výboru.

Na březen bychom chtěli připravit: 
- 2 x plavání
- Senior Kino
- cestopis
- 2 x zájezd

KONTAKTY NA VÝBOR SK: 
JUDr. Ešpandr 734398390, p. Štěchová 
731601548, p. Rabová  734188853, 
p. Ešpandrová 734188855, p. Štěch 
722475129, JUDr. Králík 722475132, 
Ing. Bednářová 605834042.  

Těšíme se na Vaši účast.
Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na nákup, kadeřnici, … 
Senior dopravu ČČK lze objednat v pra-
covní den před plánovanou jízdou (v den 
jízdy bez záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
Permanentky jsou k dostání u řidiče 
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 
840, Informačním centru Města Ústí nad 
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním cen-
tru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, rela-
xační a volnočasové centrum pro seniory 
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké 
veřejnosti. 
Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhra-
zena – informace o konání akce na tel. 
775 765 659.

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v 
budově OS ČČK, Kopeckého 840
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Rok 2020 ve fotografii
1.-28.2. | výstava
Výstava je přístupná od 8.00 do 15.30 
hodin (v době přítomnosti zaměstnanců 
OS ČČK nebo při akcích centra),
vstup zdarma.

Pečeme, vaříme
5.2. | 9.00 hodin
Výroba pečených mandlových valentýn-
ských srdcí. Káva i vstup zdarma.

První pomoc pro seniory
11.2. | 15.00 hodin
Rady v poskytování první pomoci pro 
každý den. Akce se koná v jídelně Cen-
tra sociální péče města Ústí nad Orlicí 
(ulice Na Pláni 1434, budova Penzionu). 
Vstupné dobrovolné.

Senior Bowling
16.2. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání seniorů při hře v bow-
lingu. Akce se koná v Bowling Radava a 
nesoutěžní hra je určena jednotlivcům i 
družstvům. Nutná rezervace na tel.: 775 
765 659. Pro hráče s rezervací je akce 
zdarma (omezený počet účastníků).

Šikovné ručičky – Drátkování
24.2. | 14.30 hodin
Přijďte si společně vyrobit drátkovaný 
výrobek. Akce se koná v jídelně Centra 
sociální péče města Ústí nad Orlicí (ulice 
Na Pláni 1434, budova Penzionu). Vstup 
je zdarma (úhrada spotřebovaného mate-
riálu). Akce se koná ve spolupráci se Spe-
ciální ZŠ, MŠ a praktickou školou v Ústí 
nad Orlicí.

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin - 
přijďte si popovídat se svými přáteli do 
Společenského centra ČČK, každá 5. káva 
ZDARMA.

PRO ČLENY ČČK

Valná hromada MS ČČK Ústí nad Orlicí
26.2. | 16.00 hodin
Zhodnocení roku 2020. Akce se koná v 
budově OS ČČK, Kopeckého 840. Změna 
termínu možná dle aktuálního vývoje 
mimořádných opatření.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně pří-
stupná veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem, 
kteří hledají domov pro staré i nové knihy, 
rádi čtou a chtějí budovat sousedské 

vztahy. Můžete si půjčit knížku bez prů-
kazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní 
dobu. Nejen, že si knížky můžete zapůjčit, 
ale i vložit do prosklené skříňky. Pokud 
knížku nevrátíte, je to vaše věc. Žádný 
postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u 
budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí 
nad Orlicí

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, sbí-
rek. Prostor je za účelem výstavky nabí-
zen ZDARMA – především seniorům. Bližší 
informace na tel. 776 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!

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

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

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

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

OZNÁMENÍ

Všem členům SPCCH pobočky ÚO sdělu-
jeme, že utlumení naší činnosti v oblasti 
kulturního vyžití nadále trvá. Sledujte
informace v naší vývěsní skříňce v ulici 
TGM, případně se ptejte telefonicky na 
č. 737 378 815 nebo 731 052 128. 
Jakmile nastane zlepšení současné situ-
ace v ČR, rádi pro vás opět připravíme 
program z nabídky akcí našeho města. 

Na brzké shledání se těší členové 
výboru SPCCH ÚO

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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
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 kance-
lářských programů. 
Dále služba zahrnuje nácvik různých čin-
ností a dovedností, zprostředkování kon-
taktů se společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně 
postiženým od 19 do 64 let a seniorům v 
nepříznivé sociální situaci.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek pro děti
Dětem se zdravotním postižením, po 
úraze či v rekonvalescenci nabízíme k 
zapůjčení kompenzační pomůcky: cho-
dítko polstrované, chodítko barevné, cho-
dítko s podpůrnou hrazdou, mechanický 
dětský vozík, dětská mobilní sedačka, 
autosedačka, silniční kolo atd…

Půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek pro dospělé 
Osobám se zdravotním postižením, po 
úraze či v rekonvalescenci nabízíme k 
zapůjčení tyto kompenzační pomůcky: 
Mechanický vozík    400Kč
Chodítko polstrované      70Kč
Chodítko čtyřkolové    150Kč
Sedačka na vanu s madlem    50Kč
Sedačka do vany      50Kč
Nástavec na WC      50Kč
Pláštěnka na vozík    30Kč
Servírovací stolek   100Kč
Toaletní křeslo   150Kč
Ceny jsou uvedeny za jeden měsíc zapůj-
čení.

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
 www.czp-pk.cz
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Kalendář akcí a událostí - únor 2021

Pondělí 1. února
  | Rok ve fotografii/výstava/do 28.2. | Český červený kříž | www.cckuo.cz
 10.00 hodin | Kavárnička | MC Medvídek | www.medvidekuo.cz 

Pátek 5. února
 9.00 hodin | Pečeme, vaříme | Český červený kříž | www.cckuo.cz
 14.00-15.30 hodin | Plavání nejen pro členy SK | Senior klub | tel.: 734 188 853

Středa 10. února
 18.00 hodin | P. Holásek: Zlomky, řeči, dialogy II./AVČ | Městská knihovna | www.knihovna-uo.cz

Čtvrtek 11. února
 15.00 hodin | První pomoc pro seniory | Český červený kříž | www.cckuo.cz

Pátek 12. února
 14.00-15.30 hodin | Plavání nejen pro členy SK | Senior klub | tel.: 722 475 132

Úterý 16. února
 10.00-12.00 hodin | Bowling pro seniory | Český červený kříž | www.cckuo.cz 

Středa 17. února
 16.00 hodin | Trnkova zahrada/pro děti do 8 let | Městská knihovna | www.knihovna-uo.cz
 17.00 hodin | R. Krautschneider: Lidé a oceán/vernisáž | Městská knihovna | www.knihovna-uo.cz
 18.00 hodin | R. Krautschneider: Plavba světovými oceány/AVČ       | Městská knihovna | www.knihovna-uo.cz

Středa 24. února
 10.00 hodin | Měňárna | RC Srdíčko | tel.: 604 313 249 
 14.30 hodin | Šikovné ručičky | Český červený kříž | www.cckuo.cz

Pátek 26. února
 16.00 hodin | Valná hromada MS ČČK/pro členy ČČK | Český červený kříž | www.cckuo.cz

2 / 2021

Uvedené akce se budou moci uskutečnit dle aktuální epidemiologické situace. Sledujte proto, prosím, webové stránky pořa-
datelů, nebo se o konání akce informujte telefonicky.

Inzerce
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Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko 

DLE EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE, ZMĚNY 
VYHRAZENY, PROSÍM SLEDUJTE NÁS 
NA FACEBOOKU A WEBOVÝCH STRÁN-
KÁCH…

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

Po: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro 
děti  - Tvoření (i) pro prcky
St: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
Pá: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro 
děti  - Zpívánky a říkánky

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu):

Smaltování
st 3.,10. a 17.2. | 10.00 hodin
Výroba drobných šperků

JEDNORÁZOVÉ AKCE (konání dle epide-
miologické situace):

Manželské večery
Čtvrtky každý týden |18.00 hodin | 
sál RC    
Kurz komunikace v manželství. Pokra-
čování osmi setkání pro prohloubení 
partnerského vztahu (lze po domluvě i 
jednotlivě). Podle metodiky zpracované 
manžely Leeovými z Anglie, s občerstve-
ním, hlídání dětí po domluvě. 
Přihlášky a dotazy na mail rcsrdicko@
jbuo.cz, příp. na tel.: 603 976 036 nebo 
603 913 885. 

Měňárna
st 24.2. | 10.00 hodin | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit – 
výměna nejen dětského oblečení, při-
neste nepotřebné a odneste potřebné.

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

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

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

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od  9:00 do 9:45 hod. 
– Fit lekce pro maminky
Pondělí od  10:00 do 13:00 hod. 
– Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná 
   herna
Pondělí od  16:05 do 18:00 hod. 
– Jóga pro děti a dospělé
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. 
– Volná herna
Středa od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Veronikou
Středa od 15:00 do 17:00 hod. 
– Odpolední herna s Veronikou
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Bóďou, od 10:00 volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.  
–  Volná herna, besedy
Úterý - pátek od 14:00 do 16:00 hod. 
- Volná herna

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

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu.

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

PŘED KONÁNÍM AKCE SI, PROSÍM, 
OVĚŘTE, ZDA UŽ JE MC OTEVŘENO 
A ZDA SE AKCE OPRAVDU USKUTEČNÍ. 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Fit lekce pro maminky
po 1.,8.,15. a 22.2. | 9.00-9.45 hodin
Kapacita omezená. Hlaste se, prosím, na 
cviceni.medvidek@seznam.cz. 
Cena 70,- za lekci.

Kavárnička
po 1.8. | 10.00 hodin

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 1.,8.,15. a 22.2.| 10.00 hodin

Jóga pro děti
po 1.,8.,15. a 22.2. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, 
plyšovou hračku. Vstupné 40,- za lekci. 
Hlaste se, prosím, předem na tel. č. 739 
424 883. 

Jóga pro dospělé
po 1.,8.,15. a 22.2. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití.  
Vstupné 50,- za lekci. Nováčci v případě 
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883. 

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 3.,10.,17. a 24.2. | 9.00 hodin
Pro děti od 9 do 18 měsíců
st 3.,10.,17. a 24.2. | 10.00 hodin
Pro děti od 4 do 9 měsíců
Zábavné 45 min. poznávání nového světa 
pro děti od cca 4 do 18 měsíců pro roz-
voj psychomotoriky  a sociálního kontaktu 
formou hraní, dotyku, říkanek a povídání, 
vstupné 60,- za 45min. Kapacita omezená, 
přihlášení a informace na mailu:  cviceni.
medvidek@seznam.cz

Cvičení s Bóďou
čt 4.,11.,18. a 25.2. | 9.00 hodin
Vhodné pro děti od cca 12 měs. do cca 
18 měs., vstupné 75,- za 40 min. Kapa-
cita omezená, přihlášení a informace na 
mailu:  cviceni.medvidek@seznam.cz

Psychosomatické a relaxační cvičení
Termín po dohodě s lektorem od 18 do 
19 hod.
Cvičení pro ženy, muže či páry od 18 let, 
není omezeno fyzickou kondicí. Cílem 
lekcí je naučit se tělesnému i psychic-
kému uvolnění, zvládání stresu a život-
ních událostí, získání sebejistoty a rozvoji 
pohybové elegance, naučit se pečovat o 
své tělo i duši. Lekcemi Vás bude prová-
zet Daniel Nový, cvičitel a peer terapeut. 
Cena: 400,- za celý kurz /5 lekcí. Kapacita 
omezená, svá místa si prosím rezervujte 
předem na e-mailu: dan@neoterapie.cz 
nebo na tel: 606 226 577.



www.poznejustinadorlici.cz

www.ustinadorlici.cz

[ 9
 ]

2 / 2021

Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha

JARNÍ PRÁZDNINY   
15. 2. – 19. 2. 2021
Určeno pro děti: 8 - 14 let
CENA: 1200,- zahrnuje jízdné, vstupné, 
pojištění
PROGRAM:  Lezení na stěně v DDM, mini-
golf, motokáry, Fly Zone HK, 3D kino, bow-
ling, VIDA park Brno

Přihlášení na všechny akce pouze elek-
tronicky na www.ddm-usti.cz ikona PŘI-
HLAŠOVADLO

V novém roce přejeme všem našim kole-
gům, dětem i dospělým členům kroužků, 
rodičům i přátelům hodně zdraví, štěstí 
a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Tým 
DDM Duha 

Kultura

Zavedená opatření v souvislosti s pande-
mií koronaviru a současná epidemická 
situace nám znemožňují pořádat jakákoliv 
divácky navštěvovaná představení.

Veškeré aktuální informace najdete na 
webových stránkách KLUBCENTRA – 
www.klubcentrum.cz

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí Městská knihovna

Naše akce se uskuteční v případě příz-
nivé epidemiologické situace. Sledujte 
aktuální informace na našich webových 
a facebookových stránkách. 

Pavel Holásek: Zlomky, řeči, dialogy II.
10.2. |18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného 
času.

Trnkova zahrada
17.2. | 16.00 hodin
Předčítání a tvoření je vhodné pro děti 

do 8 let, 10 Kč na materiál, na pohádku je 
potřeba se předem přihlásit na dětském 
odd., nebo na telefonu 737 205 228.

Rudolf Krautschneider: Lidé a oceán
17.2. | 17.00 hodin
Vernisáž výstavy

Rudolf Krautschneider: Plavba světo-
vými oceány
17.2. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času

15. - 21. února jsou jarní prázdniny.
Pokud bude knihovna otevřena, pak dět-
ské oddělení bude otevřeno v po - pá od 
9 do 14 hodin.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Sport

Klubová hra s FBK Orlicko-Třebovsko 

Florbalový klub Orlicko-Třebovsko si 
připravil pro své členy, jejich rodiče či 
fanoušky, ale i pro veřejnost hru se svým 
maskotem - MASKOTOVY ŠLÁPOTY. 
Zúčastnit se může úplně každý. VEN-
KOVNÍ KLUBOVÁ HRA JE TADY! Chcete, 

aby vaše procházky měly cíl? Jste rádi 
venku? Zkuste navštívit stejná místa co 
náš maskot a poté si vyzvedněte odměnu. 
Sdílejte svoje fotky na Facebooku či Insta-
gramu. Nebo nám nějaké pošlete a my je 
rádi zveřejníme.

Nezapomeňte označit náš klub a přidat 
hashtag #maskotovyslapoty #fbkot
Pravidla hry, materiály ke hře a více infor-
mací naleznete na webu: https://www.
fbkot.cz/obsah/31-maskotovy-slapoty.
html
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AKTUALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
AKTUALIZACE – PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ 2021 
Omlouváme se za administrativní chybu v informačním materiálu. Níže uvádíme aktualizovanou verzi přistavování 
velkoobjemových kontejnerů pro rok 2021.  

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ  
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH – rok 2021 

Místo   datum svozu čas přistavení poznámka 

Horní Houžovec út 13.4.2021 út 7.9.2021 15:30-16:30   
Dolní Houžovec út 13.4.2021 út 7.9.2021 17:15-18:15   
Knapovec MŠ st 14.4.2021 st 8.9.2021 14:00-15:45   

Knapovec - nové stanoviště st 14.4.2021 st 8.9.2021 16:15-18:00 mezi č.p. 25 a 133 49.9589064N, 
16.4413119E 

Kerhartice potraviny čt 15.4.2021 čt 9.9.2021 14:00-18:00   
Třebovská út 20.4.2021 út 14.9.2021 14:00-18:00   
Pivovarská zelenina st 21.4.2021 st 15.9.2021 14:00-18:00   
Na Výsluní čt 22.4.2021 čt 16.9.2021 14:00-18:00   
Černovír út 27.4.2021 út 21.9.2021 14:30-16:30   
Na Tiché Orlici út 27.4.2021 út 21.9.2021 17:15-18:15   
Staré Oldřichovice út 27.4.2021 út 21.9.2021 19:00-20:00   
Park Čs. legií st 28.4.2021 st 22.9.2021 14:00-18:00   
Korábova čt 29.4.2021 čt 23.9.2021 14:00-18:00   
Nová  út 4.5.2021 st 29.9.2021 14:00-18:00   
Dukla st 5.5.2021 čt 30.9.2021 14:00-18:00   

 

VYSAZENO 118 STROMŮ Z DOTACÍ MŽP 
Město Ústí nad Orlicí v roce 2020 úspěšně požádalo a získalo 
od Ministerstva životního prostředí dvě dotace na pořízení 
celkem 118 stromů v intravilánu v katastrech Ústí nad Orlicí 
(registrační číslo 1190900373) a Hylváty (registrační číslo 
1190900374).  

V Hylvátech se tak podařilo v parku vysadit novou generaci 
stromů, sportovní plochu vedle parku orámovat novou alejí 
listnáčů a třešňovým stromořadím. Před bytovým domem 
vedle kaple a za kaplí přibyla krátká stromořadí z javorů, 
několik listnatých stromů bylo vysazeno u kaple, hřbitova a 
na Dukle u bytového domu č.p. 300.  

V Ústí bylo doplněno stromořadí a stromy u nákupní zóny, 
několik stromů jsme doplnili u kruhového objezdu na 
Letohrad, v ulici Bratří Čapků, Stavebníků, Pickova, Písečník a 
u Sporthotelu. Největší výsadbou na jednom místě bylo 
založení třešňovo-višňového sadu z 22 stromů k podpoře 
biodiverzity za garážemi jižně od ulice Popradská, podél 
pěšiny do Wolkerova údolí. Celková investice za administraci 
obou dotací, dodávku kvalitních vzrostlých stromů s vysazením a zavlažovací vaky k části stromů byla 600 601,7 Kč s 
DPH. Dotace podporují nákup materiálu, dopravu a část administrativních nákladů (projekt) a tedy po vypočtení 
uznatelných nákladů počítáme s dotační podporou 70-80% z celkových nákladů. 

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

Informace
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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 3/2021 je 10. 2. 2021
Číslo 2 / 2021 vychází 26. 1. 2021
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Termíny uzávěrek Ústeckých 
listů v roce 2021

číslo vydání / měsíc uzávěrka 

2 / únor 11.1.

3 / březen 10.2.

4 / duben 11.3.

5 / květen 11.4.

6 / červen 11.5.

7-8 / prázdniny 10.6.

9 / září 11.8.

10 / říjen 10.9.

11 / listopad 11.10.

12 / prosinec 10.11.

1 / leden 22 10.12.

Informace Rekreačních služeb 
TEPVOS, spol. s r.o. 

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

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

Expirace městských karet

Vzhledem k letošním omezením provozu 
středisek TEPVOS v závislosti na mimo-
řádných opatřeních vlády týkajících se 
situace s covid-19 a nemožnosti vyu-
žití služeb v plném rozsahu, nebudou v 
lednu 2021 vynulována konta a vyma-
zány ze systému Městské karty s expirací 
k 31.12.2020.
Platnost kont těchto Městských karet se 
prodlužuje do 31.12.2021.

Vedení městské 
společnosti TEPVOS

Cvičení ve Faynfit studiu

Faynfit studio ( Nákupní galerie Nová 
Louže 1.patro) Vás srdečně zve na lekce 
jumpingu, Bosu, Bosu +PUMP FX, Dee-
pworku, Deepworku pro začátečníky, 
kruhového tréninku, , Břišního pekáče, 
Tabaty , TBW, Pilatesu a Powerjogy. 
Zveme vás na lekce Zdravá záda - Cvi-
čení dle MUDr. Smíška - SPS SM-sys-
tém je vhodné pro jakoukoliv věkovou 
skupinu od 5 let do 111 let – děti, ženy, 
muži, senioři, těhotné (mimo 1. trimestr), 
nevrcholové i vrcholové sportovce. Pod-
statou tohoto cvičení je propojení sta-
bilizačních svalů v celém těle najednou 
v průběhu optimálně koordinovaného 
pohybu. Cvičení metodou Spirální stabi-
lizace páteře (SPS) SM-systém je vhodné 
pro lidi s bolestmi zad nebo pro ty, kteří 
chtějí poruchám páteře předejít.

Od března nové kurzy poledance, 
pilatesu,  měsíční kurz " Do formy po 
Koroně"- cvičíme 3x v týdnu buď ráno, 
nebo večer.  Přihlašovat se můžete již 
nyní. Lekce vedou instruktoři s akreditací 
MŠ a cvičíme na originálních pomůckách! 
Akceptujeme Multisport kartu a Gusto 
kartu.

Více informací naleznete na stránkách 
www.faynfit.cz nebo na emailu petra@
faynfit.cz , Petra Bartošová 737647798

Inzerce

Inzerce

• Koupím gramofonové desky do své 
archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, 
lidovky a dechovky. 
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz


