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Vážená paní, vážený pane,
právě se Vám dostává do rukou výroční zpráva Oblastního spolku
Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí za rok 2018, která Vám má
přiblížit činnost našich členů, dobrovolníků a pracovníků.
V roce 2018 jsme společně oslavili 10 let působení v budově Kolářovy
vily, 10 let od bezúplatného převodu od České správy sociálního
zabezpečení, 10 let možnosti rozvíjet naši činnost.
A díky Vám, Vaší podpoře se nám to společně daří.
V roce 2018 se podařilo za podpory měst obnovit vozový park pro službu
Senior doprava ČČK a to pro města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí.
Tímto děkujeme všem členům, dobrovolníkům a zaměstnancům za
pomocnou ruku v naší velké rodině. DĚKUJEME.
A je čas začíst se do našich aktivit. Děkujeme a těšíme se na Vás v roce
2019 kdy společně oslavíme 100 let naší existence.
Ivana Dolečková a Martin Hodoval
předsedkyně OVR ČČK a ředitel Úřadu OS ČČK
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191
národních
společností

POSLÁNÍ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Posláním Českého červeného kříže je zejména předcházet
a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti,
podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez
rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a
politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí
Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Těmi jsou humanita,
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a
světovost.
Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností
Červeného kříže na území České republiky dle mezinárodního práva a
jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a
názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

18
místních skupin ČČK

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí je pobočným
spolkem národní společnosti Českého červeného kříže se samostatnou
právní a ekonomickou subjektivitou, jehož postavení je vymezeno
Stanovami Českého červeného kříže.

688
členů

Členskou základnu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí
nad Orlicí tvoří k 31. 12. 2018 celkem 688 členů sdružených v 18
místních skupinách ČČK. Sedm MS ČČK eviduje členy do 26 let.

64
dobrovolníků

Při Oblastním spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí zároveň
pracovalo přibližně dalších 64 dobrovolníků (nečlenů), kteří napomáhali
realizovat jednotlivé programy a aktivity ČČK.

ORGÁNY OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Nejvyšším orgánem Oblastního spolku Českého červeného kříže je Valné
shromáždění OS ČČK, kde každý zástupce Místní skupiny ČČK volí členy
Výkonné rady OS ČČK na čtyřleté funkční období. Výkonná rada OS ČČK
řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého
červeného kříže.
Termín zasedání Valného shromáždění OS ČČK Ústí nad Orlicí:
28. 3. 2018

OBLASTNÍ VÝKONNÁ RADA ČČK 2017 - 2021
Předsedkyně:
Místopředsedkyně:
Čestná předsedkyně:
Členové:

Dolečková Ivana
Sýkorová Jitka
Urbanová Marie
Ing. Žáčková Jaromíra
Kroulíková Hana
Šilarová Věra
Preclík Jiří

OBLASTNÍ DOZORČÍ RADA ČČK 2017 - 2021
Předsedkyně:
Členové:

Bc. Koblížková Zdena
Bc. Kacelová Linda
Ing. Urbanová Zdena

ÚŘAD OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ředitel Úřadu OS ČČK:

Hodoval Martin

Počet zaměstnanců celkem k 31. 12. 2018:
Přepočtený počet zaměstnanců (podle úvazků) k 31. 12. 2018:

13,19
12,69

13
zaměstnanců

PRVNÍ POMOC

VÝUKA PRVNÍ POMOCI
Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí nabízí školení
první pomoci v různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a
institucím. V roce 2018 proškolil více jak 1 726 osob.
K praktické části výuky využívá moderní resuscitační loutky, standardních
obvazových materiálů a potřeb pro realistické znázornění poranění.
Český červený kříž je držitelem Evropských certifikátů první pomoci – EK
Brusel. Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí je
držitelem akreditaci MŠMT ČR na kurzy první pomoci pro pedagogické
pracovníky.
Typ kurzu
Život zachraňující úkony
Základy první pomoci
Základní norma zdravotnických znalostí
(pro pedagogické pracovníky)

Zdravotník zotavovacích akcí
Zdravotník zotavovacích akcí
(pro pedagogické pracovníky)

Zdravotník zotavovacích akcí doškolovací
Školení pro příslušníky tísňových složek
Automatická externí defibrilace

Počet proškolených osob
896
61
3

1726
proškolených osob
v poskytování první
pomoci

64
2
20
5
675

193
zdravotních
asistencí
Zdravotnické dozory a asistence
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí každoročně
zajišťuje zdravotnické asistence na různých kulturních, společenských a
sportovních akcích jako jsou městské slavnosti, sportovní utkání, hasičské
soutěže nebo různé festivaly.
Počet akcí
Počet ošetřených osob
Počet odsloužených hodin

193
1 478
1 662

1478
ošetřených osob

UKÁZKY PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST

23
akcí pro veřejnost
s ukázkami první
pomoci

„První pomoc a my“ pro širokou veřejnost
Akce „První pomoc a my“ – jedná se o ukázky první pomoci pro širokou
veřejnost. Ukázky jsou zařazeny do sportovních a kulturních akcí
v jednotlivých městech a obcích. Cílem akce je seznámit veřejnost s první
pomocí. Na akci byla připravena i prezentace OS ČČK Ústí nad Orlicí, je
zde prezentována i služba OS ČČK Ústí nad Orlicí - Senior doprava ČČK.
Zároveň se rozdávaly informační letáky s první pomocí. V roce 2018 OS
ČČK v Ústí nad Orlicí uspořádal ukázky první pomoci např. v Ústí nad
Orlicí, Lanškrouně, Žamberku, Vysokém Mýtě, Chocni, Horním Jelení, …
Počet akcí: 23

počet účastníků:

cca 7 350

„První pomoc a my“ pro školská zařízení
Ukázky první pomoci ve školských zařízeních. Zmíněný projekt vychází ze
ZDRAVÍ 21, z cíle č. 9 - snížení výskytu poranění způsobených násilím a
úrazy.
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Pardubického kraje a Města
Ústí nad Orlicí (ve městě Ústí nad Orlicí).

24
školních akcí
s ukázkami první
pomoci

Počet akcí: 24

počet účastníků:

3 867

ŠKOLENÍ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Uskutečňuje se zejména školením v normách znalostí Mladý zdravotník
I. a II. stupně. V roce 2018 bylo v těchto normách vyškoleno celkem 65
žáků základních škol. Z vyškolených dětí jsou na školách vytvářeny
kroužky mladých zdravotníků. Jejich znalosti jsou pravidelně prověřovány
v soutěžích mladých zdravotníků.
Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků se uskutečnilo dne
10. května 2018. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev za I. stupeň a
II. stupeň. Oblastní kolo proběhlo v centru města Ústí nad Orlicí na
veřejném prostranství Kociánka. Vítězné hlídky reprezentovaly náš OS
ČČK na regionálním kole MZ Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Za I. i II. stupeň Základní škola Javornického Vysoké Mýto.

Regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků Pardubického a
Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v centrum města Ústí nad Orlicí
na veřejném prostranství Kociánka. Soutěž se konala 30. května 2018
pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí pana Petra Hájka. Do soutěže
bylo přihlášeno 7 družstev za I. stupeň a 7 družstev za II. stupeň po 5
dětech. Jednalo se o družstva, která vyhrála v jednotlivých oblastních
kolech ve svých regionech. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních
stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti např. ošetření
tepenného krvácení, tržná rána na čele, cizí těleso v dlani - střep,
vymknutý kotník, bezvědomí, zástava dechu a krevního oběhu atd., dále
znalosti z techniky, dopravy postižených nebo znalosti z dopravní
výchovy.
Vítězná družstva z regionálního kola:
I. stupeň
ZŠ Trhová Kamenice – okres Chrudim
II. stupeň
MS ČČK Velké Poříčí – okres Náchod
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a
Města Ústí nad Orlicí.

65
dětí v kroužcích
první pomoci

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí pořádá již od
roku 2000 Světový den první pomoci ve spolupráci s dobrovolnými i
profesionálními složkami Integrovaného záchranného systému ČR.

5
Světových dní první
pomoci
V roce 2018 se akce konaly 4. září v Lanškrouně na náměstí J. M. Marků,
5. září v Ústí nad Orlicí na veřejném prostranství Kociánka, 11. září na
náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysoké Mýtě, 12. září na Starém
náměstí v České Třebové a nově 17. září na Tyršově náměstí v Chocni.
Opět byly po celou dobu konání akce připraveny ukázky profesionálních i
dobrovolných složek IZS – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje –
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Vysoké Mýto, Hasičský
záchranný sbor SŽDC Česká Třebová, Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje – územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun,
Vysoké Mýto, Policie ČR – územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Vodní
záchranná služba ČČK Pastviny, SDH Dolní Třešňovec, Lanškroun,
Černovír, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Černovír, Vysoké Mýto,
Choceň, Městská Policie Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun,
Vysoké Mýto, Horská záchranná služba ČR, Celní správa a společnost
BESIP. Jednotlivé složky vystavovaly záchrannou techniku a
seznamovaly veřejnost s činností a vybavením. OS ČČK Ústí nad Orlicí
měl tradičně připraveny stany s první pomocí, kde si veřejnost mohla
vyzkoušet, co si ještě pamatuje z první pomoci se zaměřením na život
zachraňující úkony. Nechyběl ani stan, kde se uskutečnily ukázky
maskování poranění a prodej publikací s první pomocí. Akce byla
doplněna o prezentaci dalších činnosti OS ČČK Ústí nad Orlicí, např.
Senior doprava ČČK. Celý den byly připraveny soutěže pro děti, které
zajistil Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová, Dům dětí a mládeže
Duha Ústí nad Orlicí a Dům dětí a mládeže Mikádo. Nechyběla výtvarná
soutěž, která byla následně vyhodnocena. Na závěr byla uspořádána
v prostorách OS ČČK výstava obrázků a fotografií z akce.

DÁRCOVSTVÍ KRVE

DÁRCOVSTVÍ KRVE

383
oceněných dárců
krve

264
nových dárců krve

Prostřednictvím Českého červeného kříže
děkuje
společnost
mnohonásobným
bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich
ochotu pomoci druhým, za obětavost a
vytrvalost, se kterou k dárcovství krve
přistupují.
Kodex
bezpříspěvkového
dárcovství poukazuje na to, že pouze
krev darovaná bez nároku na odměnu
může být pro příjemce krve bezpečná (pojetí Ligy společností Červeného
kříže a Červeného půlměsíce).
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ocenil
mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve. V roce 2018 bylo uděleno
celkem 383 medailí prof. Dr. Janského, českého objevitele čtvrté krevní
skupiny.
Počet slavnostních předávání medailí:
- za 10 bezplatných odběrů - bronzová medaile Dr. Janského
- za 20 bezplatných odběrů - stříbrná medaile Dr. Janského
- za 40 bezplatných odběrů - zlatá medaile Dr. Janského
- za 80 bezplatných odběrů - Zlatý kříž III. stupně

4
103
104
120
56

10 851
bezplatných odběrů
Počet registrovaných dárců - celkem
Počet nově registrovaných dárců
Počet odběrů krve - celkem
Počet odběrů plazmy - celkem

2 736
264
2 675
8 176

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a
Pardubického kraje.

AKCE PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

AKCE PRO DĚTI
Šmoulí den - dětský den
Ve spolupráci s Místní skupinou ČČK Ústí nad Orlicí byl na zahradě ČČK
připraven dětský den, který se uskutečnil dne 26. června 2018. Kromě
spousty Šmoulů nechyběla řada her, soutěží, skákací hrad a zábava pro
všechny věkové kategorie.

akcí pro děti a
mládež

Skřítek Říjňáček - dětský den
Ve spolupráci s Místní skupinou ČČK Ústí nad Orlicí byl na zahradě ČČK
připraven dětský den, který se uskutečnil dne 9. října 2018. Na děti čekalo
spoustu skřítků, her, soutěží a pestrá zábava.

864
dětí na akcích

Příměstský tábor
V roce 2018 připravil OS ČČK příměstský tábor v termínu od
20. do 24. srpna 2018. Tábor se konal v Ústí nad Orlicí a okolí se
zázemím v budově OS ČČK. Pro děti byl připraven bohatý sportovní
program – bowling, minigolf, sportovní dopoledne, návštěva krytého
plaveckého bazénu, ale i spousta her a soutěží a návštěva vědeckého
parku VIDAPARK Brno.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
25. listopadu – 13. prosince 2018 již tradičně v předvánočním čase byla
připravena akce Strom splněných přání. V Ústí nad Orlicí, v Jablonném
nad Orlicí, v Dolní Dobrouči a v České Třebové byly umístěny stromky
splněných přání s jednotlivými přáníčky dětí z Dětského domova v Dolní
a Horní Čermné, Dětského domova Potštejn a obyvatel z Domova pod
hradem Žampach a Domova u studánky v Anenské Studánce. Díky
štědrosti dárců bylo všech 177 dětských přání splněno a dárky mohly být
v předvánočním čase předány.

177
splněných přání

HUMANITÁRNÍ
ČINNOST

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Humanitární činnost a připravenost na možné katastrofy patří mezi
prioritní projekty Českého červeného kříže. O těžce zraněné se postarají
profesionální složky IZS, naše humanitární jednotky jsou poté zaměřeny
na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více
než polovinu všech postižených.
Projekt HJ ČČK byl podpořen Pardubickým krajem a Městem Ústí nad Orlicí.

Počet členů v HJ ČČK k 31. 12. 2018 celkem:
Velitel HJ ČČK
Zdravotnická sekce
Sociální sekce
Stravovací sekce
Ubytovací sekce
Technická sekce

Řídí činnost HJ ČČK
Poskytuje první pomoc
Poskytuje potřebou sociální pomoc
Zajišťuje nouzové stravování osob
Zajišťuje nouzové ubytování osob
Zajišťuje technické zázemí celé HJ ČČK

39
1
12
12
4
4
6

39
členů
humanitárních
jednotek

26. října 2018
cvičení PČR – střelnice
místo cvičení Ústí nad Orlicí účast vybraných členů zdravotní sekce
9. - 11. listopadu 2018
místo Vrbice

Kurz Člen humanitárních jednotek ČČK
účast – všechny družstva

SENIOR DOPRAVA
ČČK

SENIOR DOPRAVA ČČK
Projekt Senior doprava ČČK je
zaměřen na provozování sociální
dopravy – přepravy pro seniory, osoby
zdravotně postižené, rodiče s dětmi a
zdravotně oslabené děti ve městech
Česká Třebová, Choceň Lanškroun,
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a blízké
okolí. Projekt Senior doprava ČČK sociální doprava se specializuje na
zajištění pomoci a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění
a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.
Doprava je realizována na základě telefonického objednání: např. k lékaři,
na vyšetření a případné ošetření v nemocnici a ve zdravotnickém
zařízení, na nákupy a další služby, které zkvalitní život výše uvedených
osob. Služba je postupně doplňována o další činnosti – vyzvedávání léků,
rozvoz nákupů atd. dle potřeb výše uvedených skupin obyvatelstva.
V rámci Senior dopravy ČČK je zajišťován svoz dětí do Speciální základní
školy v Lanškrouně z obcí Horní Čermná, Verměřovice, Bystřec,
Sobkovice, Výprachtice, Petrovice, atd. dle potřeb jednotlivých rodičů.
Na financování služby se v roce 2018 podílel Pardubický kraj, Město Ústí
nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Choceň, Město Lanškroun,
Město Vysoké Mýto, Město Ústí nad Orlicí, Město Brandýs nad Orlicí,
obce Horní Čermná, Sobkovice, Petrovice, klienti, Český červený kříž, OS
ČČK Ústí nad Orlicí a řada sponzorů.
V rámci navazujícího projektu TAXÍK MAXÍK je v Ústí nad Orlicí zavedena
služba hromadných svozu do nákupních center, na hřbitov, atd.
V roce 2018 bylo pořízeno i nové vozidlo pro Senior doprav ČČK v České
Třebové za přispění města Česká Třebová a pro Senior dopravu ČČK
Ústí nad Orlicí v rámci projektu Burza filantropie.

Počet klientů
Počet jízd
Počet dní
provozu
Počet ujetých km
Průměrný věk

Ústí nad
Orlicí a
okolí

Česká
Třebová
a okolí

Lanškroun
a okolí

Vysoké
Mýto a
okolí

Choceň a
okolí

Lanškroun
děti

566
10 117

358
6 450

202
3 444

193
4 089

154
2 199

12
370

311

247

245

246

238

185

56 242
74,6

27 061
77,3

20 407
75,7

19 074
82,9

15 152
77,7

28 799

celoročně
bez
prázdnin
13 klientů využilo službu Senior dopravy ve více městech (počet klientů se tedy nerovná s přehledem
v tabulce)
celoročně

celoročně

celoročně

celoročně

celoročně

5
měst
a okolní obce

26 669
jízd

1 472
klientů služby

166 735
kilometrů

SOCIÁLNÍ ČINNOST

OŠACOVACÍ STŘEDISKO ČČK
Ošacovací středisko ČČK je zřízeno pro potřeby sociálně slabších
spoluobčanů. Je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, vícečlennými
rodinami a bezdomovci. Do střediska přijímáme obnošené použitelné
šatstvo od veřejnosti a bezplatně jej vydáváme na základě žádostí
sociálních odborů. Ve středisku umožňujeme též nákup ošacení za
symbolické ceny. Výtěžek z prodeje využíváme na částečné pokrytí
nákladů a další humanitární činnost. Projekt byl podpořen Městem Ústí
nad Orlicí a Pardubickým krajem.
Celkový počet obsloužených osob:
Počet osob s doporučením soc. odborů:

161
53

161
klientů Ošacovacího
střediska

pomoc pro
POMOC V NOUZI
OS ČČK Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí –
odborem sociálních služeb nabídl službu pro sociálně vyloučené
obyvatele, kteří se dostali do situace spojené s nedostatečným
zabezpečením základní obživy, bydlení či mimořádnými událostmi.
Pomoc byla osobám poskytnuta bezprostředně. Forma pomoci: materiální
pomoc (základní potraviny, Sunar, hygienické a čisticí potřeby, pleny,
školní potřeby…) v celkové hodnotě 12 680 Kč pro 19 rodin s dětmi.
Projekt byl podpořen Městem Ústí nad Orlicí.

KAVÁRNA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí je
provozovatelem kavárny v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí od roku
2012. V kavárničce si obyvatelé a návštěvy mohou posedět u kávy a čaje.
Obyvatelé si zde mohou také zakoupit občerstvení, minerálky, drobnou
drogérii, pohledy a známky. Věříme, že kavárnička bude zpestřením pro
každodenní život v Domově důchodců. Kavárnička má otevřeno od
úterý do neděle vždy 13.00 - 16.00 hodin.

19

rodin v nouzi

CENTRUM PRO ŽIVOT - SENIOR CENTRUM ČČK
Centrum pro život - Senior centrum ČČK připravuje řadu volnočasových,
vzdělávacích a relaxačních aktivit pro seniory a nejen pro ně. Na přípravě
programu a následné realizaci se podílí sami senioři.

75
jednorázových akcí

119
přednáškových akcí

Stručný výběr z aktivit centra:
 přednášky a besedy - např. Cestopisná beseda – KUBA, první pomoc
v domácnosti, Návrat ke zdraví, Zdravá výživa,…
 výlety – Velikonoce na zámku Hrádek u Nechanic, Neratov – kostel,
pivovar, Advent a zabijačka na zámku Lysice, Česká Třebová – Chata
Maxe Švabinského a rotundra Svaté Kateřiny, ...
 relaxační cvičení, cvičení na gymnastických míčích
 masáže pro seniory - klasické a havajské
 kavárnička – centrum setkávání, internetová kavárna
otevřeno každé úterý od 9,00 do 15,30 hodin
 společenské posezení - např. Palačinkové, Langošové, Odpolední
čaj, Čarodějnické posezení, Společenský večer, Svátek matek,
Zahradní posezení – vítání prázdnin, loučení s létem,…
 výstavy fotografií a obrázků – Obrazy pana Dubišara, Výstava Stacionáře, Výstava vyšívání, Výstava obrazů dětí z MŠ Žižkova
Lanškroun, Výstava vzpomínka na olympiádu – ZS Třebovská Ústí nad
Orlicí, Výstava květiny kolem nás, Výstava zamilovaná příroda,
Výstava háčkovaných dekorací, Výstava vánočního cukroví,
Velikonoční a vánoční výstava, …
 výtvarné a rukodělné činnosti – Šikovné ručičky např. Keramika,
Výroba mýdla, Quilling, Mandlová Valentýnská srdce, Vánoční
dekorace, Zažehlovací korálky, Výrobky FIMO, Kurz malování mandel,
Papírové techniky, …
 cyklovýlety a odpolední vycházky po okolí Ústí nad Orlicí
Sportovní den pro seniory, Společenské hry, Pějme píseň dokola –
poslech hudby, Vaření našich babiček, Vaříme, pečeme, …

 mezigenerační akce - Dětský Šmoulí den, Skřítek Říjňáček
 sportovní aktivity – Senior minigolf, Senior bowling, sportovní den pro
seniory
 vaření našich babiček – pečeme, vaříme – pivní rohlíky, listové
růžičky, žloutkové řezy, jahodová mísa, mandlové Valentýnská srdce,
vánoční cukroví,…….
 seberobrana – nejen pro seniory
 společenské hry – karty, člověče nezlob se,……

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
20. září 2018 na zahradě ČČK v Ústí nad Orlicí se konal již 7. ročník
Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října. Akce se účastnili
zástupci Senior klubu, Abraham klubu, Svazu invalidů, Červeného kříže,
senioři z polské Bystřice Kladské a senioři ze slovenského Popradu. Pro
všechna družstva byly připraveny stany, dřevo, kotlíky a potřebné
ingredience pro uvaření soutěžního guláše. Odpolední část programu
patřila vyhlášení vítězů ve vaření guláše a sportovním a vědomostním
soutěžím. Akce, kterou pořádala Komise rady města pro práci se seniory,
sdružující všechny kluby ve městě, měla u všech příchozích úspěch.

OSTATNÍ ČINNOSTI

OS ČČK Ústí nad Orlicí mimo své standardní činnosti
nabízí služby pro obyvatele města Ústí nad Orlicí a
blízkého okolí. Jedná se o nabídku úklidových
jednorázových i periodických prací pro občany, ale i
organizace.
V roce 2018 byly provedeny úklidy u 572 zakázek
domácností (937 hodin). Jednalo se především o mytí oken, sociálních
zařízení, ale i běžný úklid domácnosti.
Kromě úklidu domácností prováděl OS ČČK Ústí nad Orlicí pravidelný
úklid společných prostor v budovách Domů s pečovatelskou službou
(7 domů) a 2 bytových domech SVJ. Během roku bylo provedeno i několik
úklidů pro firmy, zejména po malování, stavebních úpravách nebo
výpomoc úklidu společných prostor v době nemoci jejich kmenových
pracovníků.
V roce 2018 zajišťoval OS ČČK Ústí nad Orlicí úklid nebytových prostor
v prostorách Orlickoústecké nemocnice – dialyzační středisko společnosti
B-Braun.

572
úklidů v
domácnostech

Úklidové služby pro nákupní galerii Nová Louže
Úklidové služby byly poskytovány během celého roku a to od pondělí do
neděle (včetně většiny svátků). Rozsah úklidu je specifikován dle
požadavků a uzavřené smlouvy o dílo.
Provozovna v nákupní galerii Nová Louže
Provozovna se službami čistírny, prádelny, opravny obuvi a prodeje
úklidových prostředků je v provozu od dubna 2015.
MINIHOTEL NOVÁ LOUŽE
OS ČČK Ústí nad Orlicí provozuje
MINIHOTEL Nová Louže v Ústí nad
Orlicí.
V rámci
minihotelu
je
poskytováno krátkodobé ubytování ve
třech pokojích s kapacitou 8 lůžek.
Služby minihotelu byly využity celkem
po 811 nocí.

811
nocí

MÍSTNÍ SKUPINY
ČČK

MÍSTNÍ SKUPINY ČČK
Činnost Místních skupin ČČK spočívá především v široké nabídce
sportovních a kulturních akcí. Pořádají plesy, karnevaly, závody, zájezdy
na kulturní představení (divadla, koncerty) i výlety do přírody, burzy a
humanitu – sběr ošacení. Věnují se také zdravotnickému dozoru a šíření
základů první pomoci nejen mezi svými členy. Nezapomínají ani na
sousedskou výpomoc a péči o nemocné. Navazují spolupráci
s občanskými sdruženími v místě, především těmi, která jsou ve svých
programech sociálně zaměřena.
MS ČČK se zapojují i do akcí OS ČČK – ukázky první pomoci, Pochod
proti diabetu, Květinový den…
Počet MS ČČK
Počet členů MS ČČK k 31. 12. 2018

18
místních skupin
ČČK

18
688

688
členů ČČK

MATEŘSKÁ CENTRA U KRTEČKA A VRACLAVÁČEK
Místní skupina ČČK Dolní Dobrouč
provozuje
Mateřské
centrum
U krtečka. Provoz Mateřského centra
Vraclaváček zajišťuje Místní skupina
ČČK Vraclav. Centra působí jako
informativní, výchovná, vzdělávací a
oddechová centra zejména pro
maminky na mateřské dovolené a
jejich malé děti. Malým dětem nabízí
vzájemná
setkávání
s
jejich
vrstevníky, možnost hrát si jinak než doma.

2
mateřská centra

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
OS ČČK ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2017
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí v roce 2017 hospodařil s kladným
výsledkem hospodaření.
OS ČČK Ústí nad Orlicí byla v roce 2009 poskytnuta finanční bezúročná
půjčka od Úřadu ČČK ve výši 1 000 000,- Kč na rekonstrukci budovy se
splatností do 31. 12. 2018. Do konce roku 2017 byla splacena částka ve
výši 900 000,- Kč (v roce 2017 ve výši 100 000,- Kč). Financování OS
ČČK Ústí nad Orlicí bylo realizováno prostřednictvím státních zakázek
(prostřednictvím Úřadu ČČK) na jednotlivé projekty ČČK, z prostředků
územních samosprávních celků – kraje, obcí a vlastních prostředků (např.
z výuky první pomoci pro firmy, úklidových služeb, atd.).

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výnosy

Náklady

Dotace Českého červeného kříže

163 718,10

163 718,10

Příspěvek Úřadu práce

253 658,00

253 658,00

Dotace Pardubického kraje

578 000,00

578 000,00

Dotace města Ústí nad Orlicí

317 500,00

317 500,00

Dotace města Česká Třebová

250 000,00

250 000,00

Dotace města Lanškroun

200 000,00

200 000,00

Dotace města Vysoké Mýto

256 000,00

256 000,00

Dotace města Choceň

187 500,00

187 500,00

Ostatní dotace od obcí

81 150,00

81 150,00

3 996 184,10

3 749 812,91

OS ČČK + ostatní

CELKEM
Hospodářský výsledek před zdaněním:

6 283 710,20 6 037 339,01
246 371,19 Kč

Výnosy
Dotace Českého červeného kříže
Příspěvek Úřadu práce
64%

Dotace Pardubického kraje

Dotace města Ústí nad Orlicí

1%
3%

Dotace města Česká Třebová

4%

Dotace města Lanškroun

3%

Dotace města Vysoké Mýto

4%

Dotace města Choceň
Ostatní dotace od obcí

5%
9%

OS ČČK + ostatní

4% 3%

Náklady

Dotace Českého červeného kříže
Příspěvek Úřadu práce

62%

Dotace Pardubického kraje
Dotace města Ústí nad Orlicí

2%
3%

Dotace města Česká Třebová

4%

Dotace města Lanškroun

3%

Dotace města Vysoké Mýto
Dotace města Choceň

4%

Ostatní dotace od obcí

5%
10%

4%

3%

OS ČČK + ostatní

SPONZOŘI A
PARTNEŘI

SPONZOŘI A PARTNEŘI OS ČČK Ústí nad Orlicí
KONZUM o.d. v Ústí nad Orlicí, KOMPAKT spol. s.r.o. Poděbrady, EKOLA České
Libchavy, s.r.o., RIETER CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí, LÉKÁRNA U PERLY s.r.o. Ústí nad
Orlicí, ENCETEX s.r.o. Vysoké Mýto, EKOMETAL-E, spol. s r.o. Vysoké Mýto, KAJA UNO
s.r.o. Ústí nad Orlicí, AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, FRUMENTA s.r.o. Vysoké Mýto,
TEPVOS, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, IVECO Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto, BRÜCK
AM spol. s r.o. Zámrsk, ZAHRADNÍ TECHNIKA DĚD s.r.o. Vysoké Mýto, ČIMBORA
SERVIS s.r.o. Vysoké Mýto, VODOVODY A KANALIZACE VYSOKÉ MÝTO s.r.o. Vysoké
Mýto, MIKA a.s. Česká Třebová, MASO EKO s.r.o. Letohrad, INOB spol. s r.o. Ústí nad
Orlicí, SANELA spol. s r.o. Lanškroun, FORTELL s.r.o. Lanškroun, SCHOTT CR, s.r.o.
Lanškroun, MANNTECO s.r.o. Lanškroun, JCEE s.r.o. Lanškroun, IVAN ŠEVČUK Vysoké
Mýto, VLADIMÍRA JANEČKOVÁ Ústí nad Orlicí, OPTIMA, spol. s r.o. Vysoké Mýto,
ALEMA Lanškroun a.s., MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o. Vysoké Mýto, SLÉVÁRNA
Vysoké Mýto, s.r.o., KUDOS potrubní díly s.r.o. Praha, STARMON s.r.o. Choceň,
COMPOSITE COMPONENTS a.s. Čepí, CZ LOKO a.s. Česká Třebová
Pardubický kraj, Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce Ústí nad Orlicí, Město
Ústí nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Lanškroun, Město Vysoké Mýto, Město
Choceň, Město Jablonné nad Orlicí, Město Letohrad, Město Brandýs nad Orlicí, Obec
Dolní Dobrouč, Obec Sloupnice, Obec Džbánov, Obec Libchavy, Obec Horní Čermná,
Obec Verměřovice, Obec Petrovice, Obec Výprachtice, Obec Sobkovice, Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje - územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Policie ČR –
okresní oddělení Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje –
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Vysoké Mýto, Městská policie Ústí nad
Orlicí, Městská policie Česká Třebová, Městská policie Lanškroun, Městská policie Vysoké
Mýto, Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí – Hylváty, Černovír, Česká
Třebová, Dolní Třešňovec, Vysoké Mýto, Choceň, Základní škola Bratří Čapků Ústí nad
Orlicí, Základní škola Komenského Ústí nad Orlicí, Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, Základní umělecká škola Jaroslava Kociána Ústí
nad Orlicí, Mateřská škola Klubíčko Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Na Výsluní Ústí nad
Orlicí, Mateřská škola Lentilka Ústí nad Orlicí, Mateřská škola Pod Lesem Ústí nad Orlicí,
Mateřská škola U skřítka Jasánka Ústí nad Orlicí, Mateřské centrum Medvídek, Klub
KLUS, Orlickoústecká nemocnice, a.s. Ústí nad Orlicí – transfúzní oddělení, Litomyšlská
nemocnice, a.s. Litomyšl – transfúzní oddělení, Vyšší odborná škola a střední škola
zdravotnická a sociální škola Ústí nad Orlicí, OIK TV Česká Třebová, Orlický deník,
Gaudium o.p.s. Lanškroun a Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun, SENSEN,
Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Stacionář Ústí nad Orlicí a Centrum sociální péče Ústí
nad Orlicí

Výše jmenovaným i všem ostatním, kteří i jen malou měrou pomohli
našim aktivitám v roce 2018 patří obrovské poděkování.

DĚKUJEME

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí
E-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu
Internet: www.cckuo.cz
Facebook: www.facebook.com/oscckuo

