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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Ve dnech 1. – 6. června 2015 se uskutečnil 16. ročník sportovně kulturní akce Město v pohybu – Týden dobré pohody.
Akce by se nemohla konat bez výrazné finanční podpory sponzorů. Jejich přístupu a vstřícnosti si město Ústí nad Orlicí velice váží a touto 
cestou jim za poskytnutí této sponzorské podpory děkuje.
KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., TEPVOS, spol. s r.o., Pavel HAUPT, A.B.V. spol. s r.o., SMP CZ a.s., VCES a.s., HOCHTIEF CZ a.s., EUROVIA CZ 
a.s., AVENA s.r.o., HOLCIM Česko a.s., MEIXNER a HANUŠ a.s., EKOLA České Libchavy s.r.o., EATON Elektrotechnika s.r.o., VERA, spol. s r.o., 
CONEL s.r.o., ELEKTRO SYCHRA, spol. s r.o., PIRELL s.r.o., STAPO, spol. s r.o., MOLDEX METRIC v.o.s, Jindřich Schlesinger – GASTRO kom-
plet, Pavel PIRKL, obchodní a úklidová firma, AGILE, spol. s r.o., DÉMOS, spol. s r.o., ACE Trade, spol. s r.o., STAVONA s.r.o., UO TEX s.r.o., HELP 
silnice – železnice s.r.o., MASOEKO s.r.o., KAMODY s.r.o., OHGS s.r.o., FORENTA s.r.o., ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA s.r.o., Mgr. Jiří HOLUBÁŘ, 
VELEBNÝ a FAM s.r.o., PROPLAST, spol. s r.o., AGROSTAV a.s., Petr ŠŤASTNÝ, GEODÉZIE ÚnO s.r.o., SKANSKA a.s., SEFIR s.r.o., RESAL, spol. 
s r.o., BKN, spol. s r.o., PIPEX s.r.o., Rieter CZ s.r.o., M Projekt CZ, s.r.o., Kokula s.r.o., UO.SPORT s.r.o.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2015
MĚSTO V POHYBU – TÝDEN DOBRÉ POHODY 
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SOUHLASÍŠ OBČANE A VOLIČI S POLITICKÝMI HRÁTKAMI NA RADNICI?
Na té naší „oustecké“ radnici se stále něco 
děje. Jak uvedl starosta Hájek v  úvodníku 
Ústeckých listů (ÚL č. 6/2015), koalice ukon-
čila společnou práci s  ČSSD. Místostarosta 
Preclík, zastupitel Ešpandr a  zastupitel Bílý 
se totiž distancovali od vyjádření zastupite-
le Řeháčka ml., ohledně nákupu pozemku 
s historickou památkou (křížem) a ze strany 
vystoupily. Poté vydali prohlášení, že zaklá-
dají novou stranu - „Nové sdružení nezá-
vislých kandidátů“ (Nové SNK), ve kterém 
budou i nadále hlásat lidu svoji „levicovou“ 
(?) politiku, držet se Programového prohlá-
šení a  též prosazovat oprávněné požadavky 
„svých voličů“. Kteří to po jejich vystoupení 
ze strany jsou, už neuvedli.

Konec, šmytec! Hotovo! A  jede se dál! Sta-
rosta Hájek vyhlásil, že došlo „jenom“ ke 
změně dosavadních koaličních partnerů. 
Koalice se nově skládá z SNK Oušťáci, KDU-
-ČSL, ODS a Nové SNK. Dodává pak, že spo-
lupráce těchto zastupitelů (rozuměj již ne za 
ČSSD, ale za Nové SNK) byla a nadále je bez-
problémová. Budou tedy pokračovat při plně-
ní Programového prohlášení z prosince 2014.

Nestačíme se divit, jak to „zavání“. Poli-
ticky a  neeticky. Hájkova „samozřejmost“ 
však generuje celou řadu logických otázek 
: „Kdo podepsal Programové prohlášení ko-
alice v  prosinci 2014? Byla to ČSSD nebo 
Nové SNK?“. A další : „Počítá starosta Hájek 
s  tím, že Nové SNK bude plnit Programové 
prohlášení jako „koaliční strana? A  že toto 
Prohlášení bude plnit i  ČSSD, která tímto 
aktem padá do opozice?“ V  zastupitelstvu 
totiž zbyl (už jen jeden) zastupitel za ČSSD - 
Řeháček ml. Za ním nyní stojí 14,65% hlasů 
(voličů ČSSD)! Není-li ale ČSSD už v koalici 
(díky taktickému chvatu ze strany tří přeběh-
líků z ČSSD do nového uskupení Nové SNK), 
stala se stranou opoziční. Mimochodem kde 
je ta síla, ta strana, za kterou „přeběhlíci“ teď 
v  zastupitelstvu sedí? Kolik procent voličů 
vlastně „přeběhlíky“ podporuje? Rozpade se 
ČSSD (něco hlasů pro Řeháčka, něco hlasů 
pro „přeběhlíky“? To by si zřejmě vynuti-
lo trochu jiný a  radikálnější postup. Bude 
ČSSD podporovat koalici přes „přeběhlíky“, 

nebo bude plnit úlohu opoziční, ale jenom 
z  jednoho mandátu v  zastupitelstvu, pana 
Řeháčka? Co tím vším starosta Hájek vlastně 
sleduje, že to přechází mlčením? Jak hodlají 
„přeběhličtí zastupitelé“, jak říkají, plnit svoji 
„levicovou“ politiku, držet se Programového 
prohlášení a též prosazovat oprávněné poža-
davky „svých voličů“? To chtějí skrytě zjišťo-
vat, co bylo na jednáních ČSSD řešeno, aby 
to mohli prosazovat? Nebo hodlají „vytěžo-
vat“ své kamarády (informátory, též špicly) 
v řadách ČSSD, aby mohli dostát svému sli-
bu? A souhlasí s tím členská základna včetně 
příznivců a sympatizantů ČSSD? 

Tento začarovaný kruh plodí stále další 
a  další otázky. Zkušeným to signalizuje ja-
kýsi „stav ohrožení“. V tomto případě „stav 
ohrožení“ výsledků voleb, ve svém důsledku 
i  stav demokracie, jíž má koalice stále plná 
ústa. Dokonce i školí ostatní. 

I my se obáváme „stavu ohrožení“ Snad pro-
to cítíme potřebu získat odpovědi na naše 
otázky. Cítíme potřebu odhalit podstatu 
tohoto jevu, který nyní vystupuje napovrch 
v  plné nahotě. Rozhodně nás, a  věříme že 
všechny občany města, zajímá z  „čí dílny“ 
vyšel impuls, k dosažení tohoto nezdravého 
jevu. Co tím bylo sledováno? Někdo musel 
„scénář“ vymyslet! Odpověď by ale měli hle-
dat především ti, kteří usilovali o  umístění 
na předních místech v  seznamu kandidátů 
ČSSD k volbám, a pak se na hlasech voličů 
této strany nechali vynést do pozic a postů. 
Tato místa, jak jinak, mají zabezpečit dosa-
žení jejich osobních výhod, jejich cílů při 
získání moci. Odpovědět musí především na 
to, koho vlastně teď, již pod jinou „firmou“, 
v jiných „barvách Nového SNK“, tito „politič-
tí cestovatelé“podporují a zastupují. Starostu 
Hájka a jeho „Oušťáky“? Nebo koho vlastně?
Jsme přesvědčeni, že tato situace, ale i hledá-
ní dalších otázek a  odpovědí je věcí celého 
politického spektra na naší radnici. Ptáme se 
tedy všech, zda budou nějak na tuto situaci 
reagovat, nebo zda ji jen tak přejdou. Trvá-
me ale na tom, že ať udělají jedno, či druhé, 
musí to být čitelné vyjádření (ne v kudrlin-
kách). Toto vyjádření musí být takové, aby 

to bylo jasné každému občanovi a  mohl si 
o tom všem udělat svůj vlastní obrázek. Vě-
říme, že strany prostřednictvím svých zastu-
pitelů nenechají tento „politický podraz“ bez 
povšimnutí. Že vyjádří svůj postoj v nesou-
hlasu s  těmito „politickými manévry“. Ať už 
u „přeběhlíků“, nebo u starosty Hájka, který 
(jak se vyjádřil v  ÚL) hodlá nechat vše bez 
povšimnutí. Prostě pokračovat v klídku dál. 
Ale to přeci nejde! To je podraz na voliče, 
občany, na lidi.

Víme odkud se to vše vzalo a kde si hlavní 
plánovač bral vzor. Nemusel se „v potu tváře“ 
snažit vymyslet něco originálního. Vždyť to 
tady už jednou bylo! Je to „obšlehnutý i s bo-
tama“! „Nové SNK“ vlastně není nic jiného, 
než „LIDEM“. Strana, která byla založena 
Karolinou Peak. Tady už tedy jenom zbývá si 
přát, aby Nová SNK dopadla stejně tak, jako 
samozvaná strana LIDEM. Dopadne-li koa-
lice stejně tak, jako Nečasova vláda, to záleží 
už jenom na ní a na nás všech. Na občanech, 
voličích, kteří nechtějí „přeběhlíky“ ani stra-
ny typu LIDEM. Nechtějí žádné manipulo-
vání se svými hlasy. Na voličích, občanech, 
kteří by konečně rádi viděli, že ti, kterým 
dali svůj hlas prostě poctivě pracují. Pracují 
v  jejich prospěch, pro jejich blaho. Bez po-
litikaření a  pohrávání si s  mocí. Ono totiž 
i s tou mocí se musí zacházet velmi opatrně. 
Opatrně, a využívat při každém kroku reflexi 
i sebereflexi k co nejefektivnějšímu využívání 
této moci. Moc musí být využívána k uspo-
kojování potřeb a požadavků, v tomto přípa-
dě, všech občanů města Ústí nad Orlicí. A to 
proto, že to občané požadují a  „mají na to 
právo“. Občané by totiž mohli, když je zvole-
ní zástupci uspokojovat nebudou, trvat ještě 
na něčem. Trvat „na znovurozdání karet“. 
Takže pozor všichni organizátoři „přeběhlic-
tví a podobných pokoutních praktik a hrátek“. 
Občané nejsou a  nebudou tak benevolentní, 
jako byla a je sněmovna!

Jana SEVEROVÁ (zastupitelka za KSČM)
RSDr. Jaroslav FIŠER (zastupitel za KSČM)
genmjr.v.v.Ing. Vladimír LAVIČKA (člen fi-
nančního výboru za KSČM)

/text není redakčně upravován/ 

PŘEBĚHLÍCI
Jako předseda ústecké ČSSD se tímto musím 
všem našim voličům omluvit. Udělali jsme 
totiž velkou chybu. Na kandidátku ČSSD do 
komunálních voleb 2014 jsme do předních 
pozic bohužel umístili tři osoby a  to kon-
krétně jednoho člena ČSSD a  dva nečleny, 
ze kterých se nyní vyklubali političtí pře-
běhlíci. 

Ústecká ČSSD všechny tři přeběhlíky vy-
zvala, aby se zachovali čestně, odstoupili ze 
zastupitelstva města a uvolnili místa zastupi-
telů náhradníkům z kandidátky ČSSD. Tito 
přeběhlíci totiž nezastupují žádné voliče, za-
stupují pouze sami sebe a své funkce. Nový, 
horkou jehlou spíchnutý politický subjekt, 

do kterého přeběhli, v komunálních volbách 
nekandidoval a nezískal tudíž ani jeden jedi-
ný voličský hlas. V zastupitelstvu proto nemá 
co pohledávat. Současná radniční koalice je 
po odchodu ČSSD do opozice ryze pravicová 
a menšinová, protože nyní má podporu pouze 
13ti právoplatných zastupitelů.

Musím také potvrdit, že s  přeběhlíky jsme 
měli výrazné rozpory. Rozcházeli jsme se 
například v názoru, zda jsou důležitější pla-
cené funkce ve vedení města nebo levicový 
program a hodnoty, za které jsme kandido-
vali. Další jasný rozpor byl v tom, zda bude-
me vystupovat jako plnohodnotní levicoví 
zastupitelé nebo přijmeme roli jakýchsi „po-

držtašků“ a budeme „panáčkovat“ jak nám 
budou pravicové koaliční strany pískat.

Ústecká ČSSD se stala opoziční stranou. 
Jako levicový opoziční zastupitel budu pod-
porovat vše, co je prospěšné běžným lidem 
a  zároveň kritizovat veškeré výstřelky sou-
časné pravicové koalice. Tedy například na-
lévání městských peněz do oprav majetku 
katolické církve či záměr přesunout autobu-
sové nádraží z centra města na jeho okraj.

Jaroslav Řeháček ml.
zastupitel za ČSSD, předseda finančního vý-
boru ZM

/text není redakčně upravován/
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PRAVIDLA VYDÁVÁNÍ 
MĚSTSKÉHO ZPRAVODAJE

Zářijové vydání městského zpravodaje bude 
připraveno podle Pravidel pro jeho vydávání. 
Usnesla se na tom Rada města Ústí nad Orlicí 
na svém jednání 15. června 2015. K tomuto 
kroku vedlo radu města několik důvodů.
V  poslední době přichází do redakce zpra-
vodaje velké množství příspěvků, které zvy-
šují neúměrně rozsah zpravodaje a současně 
s tím také celkové náklady na jeho vydávání.
Stává se, že obsah příspěvků je často margi-
nální a někdy se s odstupem času stává ne-
aktuální a v podstatě nepřináší čtenáři žád-
nou informační hodnotu. Rozsah zpravodaje 
a finanční náklady na jeho vydávání zvyšuje 
také množství ručně vkládaných příloh, což 
ovlivňuje i  dobu distribuce zpravodaje do 
schránek občanů.
Z  výše uvedených důvodů bude městský 
zpravodaj od září 2015 zpracováván dle 
schválených pravidel, která řeší obecné zá-
sady vydávání zpravodaje, zveřejňování pří-
spěvků dopisovatelů, vkládání příloh a kom-
petence redaktora/ky. Důležitým bodem 
v  pravidlech je vymezení rozsahu jednotli-
vých příspěvků na 1500 znaků vč. mezer. 
Plné znění pravidel si můžete přečíst na 
webových stránkách města.
Zářijové číslo městského zpravodaje pro vás 
připravujeme v  novém redesignu v  souladu 
s novým jednotným vizuálním stylem města.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Informační centrum města 
Ústí nad Orlicí oznamuje, 
že v  úterý 30. června 2015 
bude celý den UZAVŘENO 
z  důvodu prováděné IN-
VENTURY.
V době letních prázdnin – 1.7. – 31.8. roz-
šiřuje Informační centrum svoji provozní 
dobu o NEDĚLI.

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA IC:
Pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin
Neděle: 10:00 – 14:00 hodin
(vč. svátku 5. a 6.7.)
KONTAKTY NA IC: 
tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
K 30. 6. 2015 DOJDE K UKONČENÍ ČIN-
NOSTI ČD CENTRA V BUDOVĚ MĚST-
SKÉHO ÚŘADU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ.
Od 1.7. budou veškeré služby poskytované 
Českými drahami nabízeny v nové odbavo-
vací budově nádraží v Ústí nad Orlicí. Kro-
mě toho je možné využít e-shopu (na ad-
rese www.cd.cz/eshop), kde lze při nákupu 
jízdenek získávat body v rámci věrnostního 
programu a  ty pak třeba vyměnit za slevu 
na jízdenku.
V  Informačním centru tak bude možné 
získat POUZE informace o vlakových nebo 
autobusových spojeních ze systému IDOS.

INFORMACE PRO UŽIVATELE 
KABELOVÉ TELEVIZE 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Vážení uživatelé kabelové televize, vzhledem 
k  neúspěšnému jednání se  zástupci progra-
mu komerčních televizí Prima a  Nova, kte-
ří od roku 2015 požadují platbu za každého 
abonenta jsme nuceni k  úpravě ceny po-
platku platné od 1. července 2015. (poslední 
úprava ceny proběhla 1.7.2009). 
Omezená nabídka:
současná cena 80,- Kč
nová cena 100,-Kč
Základní nabídka:
současná cena 210,-Kč
nová cena 230,-Kč

Za Kabelovou televizi Ústí nad Orlicí
Josef Luzar

UPOZORNĚNÍ A INFORMACE NEJEN PRO CHOVATELE 
KOČEK VE MĚSTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Město Ústí nad Orlicí upozorňuje chovatele 
koček na jejich základní odpovědnost vy-
cházející zejména z ustanovení § 6 zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
kdy „nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se 
ho zbavit nebo je vyhnat“, podle ustanove-
ní § 13 uvedeného zákona pak „každý kdo 
chová zvíře v  zájmovém chovu, je povinen 
zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro 
zachování jeho fyziologických funkcí a zajiš-
tění jeho biologických potřeb tak, aby nedo-
cházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdra-

ví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat“. 
Výše uvedené upozornění je zmiňováno cí-
leně, a to v souvislosti se současným stavem 
populace koček v  katastru města Ústí nad 
Orlicí. Neschopnost některých chovatelů re-
gulovat svůj chov a zajistit mu odpovídající 
veterinární péči se pak odráží na zvýšeném 
výskytu toulavých koček v  zahrádkářských 
oblastech a  v  okolí bytových domů či ve-
řejných budov a  může být potencionální 
hrozbou především z  epidemiologického 
hlediska. Toulavé kočky se pohybují např. na 

POZVÁNKA NA DEN REGIONU 
ORLICKO - TŘEBOVSKO

Na pátek 11. září 2015 připravuje svazek 
obcí Den Regionu Orlicko – Třebovsko. 
Tradiční cyklojízda starostů členských obcí 
a  měst bude končit v  17 hodin ve Voděra-
dech. Je připravena kapela, program míst-
ních spolků a  občerstvení. Pojeďte s  námi 
a připojte se k propagační jízdě regionem!

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve
Petr Hájek, předseda svazku obcí a PhDr. Jana 
Staňková

PARKOVÁNÍ S MĚSTSKOU KARTOU
Elektronická peněženka v podobě Městské karty nebo čipu může sloužit také k platbě parko-
vání v Ústí nad Orlicí. Od června 2015 všechny parkovací automaty ve městě mají zabudo-
vanou platbu elektronickým způsobem. Městská společnost TEPVOS rozšířila službu platby 
právě o parkovací systém, protože jej spravuje.
„Rozšíření o tuto službu jsme plánovali již při vzniku systému Městské karty. Jedná se o propoje-
ní většího počtu služeb, který bychom chtěli majitelům Městské karty nabídnout. Není to poslední 
rozšíření. V jednání s vedením města je také využití elektronického systému Městské karty na 
rekonstruovaném Sběrném dvoře. Městská karta by měla pomoci v evidenci uživatelů Sběrného 
dvora“ uvedl Martin Pirkl jednatel městské společnosti TEPVOS.
Platba Městskou kartou byla zavedena pro vstup do rekreačních a sportovních zařízení v Ústí 
nad Orlicí od září 2013. Projekt „Městská karta Ústí nad Orlicí“ získal v listopadu 2014„Spe-
ciální ocenění v kategorii projekty měst, městských částí“ v soutěže Egovernment The Best 
2014 - MasterCard, která se konala v pražském Obecním domě.

SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MOHOU 
POMOCI ZACHRÁNIT ŽIVOT

V minulosti bylo na území města Ústí nad Orlicí očíslováno téměř 1850 sloupů veřejného 
osvětlení. Každý sloup je označen štítkem s unikátním číslem, které bude po vzoru mnoha 
dalších měst, sloužit k usnadnění komunikace s operátorem tísňové linky. Pokud budete 
účastníky nějaké dopravní nehody nebo jiné situace vyžadující zásah záchranných složek, 
stačí zavolat na linku tísňového volání 112 a  nahlásit nejbližší číslo na štítku veřejného 
osvětlení. Nemusíte znát přesnou lokalizaci místa události, ale díky unikátnímu číslu na 
sloupu dokáží záchranné složky místo vyhledat a poskytnout včasnou pomoc, zachránit 
život.
Štítky mají výraznou zelenou barvu a obsahuj identifikační číslo. První dvojčíslí označuje 
abecední číslo ulice, třetí číslo určuje vzdálenost od rozvaděče v ulici. Dále je na štítku uve-
deno telefonní číslo k nahlášení poruchy. Poruchy odstraní zaměstnanci úseku Komunál-
ní služby městské společnosti TEPVOS. Hlášení závad a poruch je možné provést také na 
webových stránkách www.tepvos.cz.
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SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU 
FIRMY TEPVOS 

Královéhradecká 1526, Ústí nad Or-
licí, 
tel. 465 525 579

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA 
(1.4. – 30.9.)

Pondělí:  14:00 – 18:00 hodin
Úterý:  10:00 – 18:00 hodin
Středa:  14:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek:  14:00 – 18:00 hodin
Pátek:  10:00 – 18:00 hodin
Sobota:  8:00 – 12:00 hodin

skládkách, setkávají se v okrajových částech 
města s volně žijícími zvířaty (kuny, potkani 
atd.) a  jsou původci některých přenosných 
infekcí - vzteklina, toxoplazmóza, toxokaró-
za, salmonelóza, dermatomykózy a  dalších. 
Každý chovatel či majitel by si proto měl 
odpovědnost nejen vůči chovanému zvířeti/
zvířatům, ale i vůči okolí, uvědomit. 
Další skupinou jsou osoby, které volně ži-
jící kočky přikrmují, umožní jim vstup do 
sklepních prostor, kotelen, půd atd. a vytváří 
jim tak ideální podmínky pro jejich rozmno-
žování. Nejen tyto prostory, ale i  zemina 
a pískoviště pak mohou být kontaminovány 
trusem, močí a zvláště v letních měsících se 
stávají zdrojem blech. Zde však láska této 

skupiny ke kočkám ve většině případů kon-
čí a veterinární péče, která je samozřejmostí 
pro odpovědné chovatele, již zajištěna není. 
Je totiž, a to si přiznejme, poměrně finančně 
náročná.
Město Ústí nad Orlicí každoročně vynaklá-
dá ze svého rozpočtu finanční prostředky na 
regulaci populace koček (odchyt, kastrace, 
vakcinace atd. a  obvykle návrat do místa 
odchytu), ale bez pomoci a  odpovědnosti 
chovatelů, potažmo občanů našeho města, 
tento problém nebude možno nikdy smys-
luplně a  komplexně vyřešit. Jak tedy začít? 
Přijmout odpovědnost za svůj chov, snížit 
na minimum možnosti pronikání toulavých 
koček do budov (mříže a  pletivo do oken, 

větracích otvorů a  všech dalších možných 
vstupů) a  nekrmit (především v  provozov-
nách hromadného stravování, provozovnách 
potravin, v  okolí bytových domů, zahrád-
kářských lokalitách apod.). Současně je za-
potřebí shromažďovat odpadky tak, aby se 
nemohly stát zdrojem obživy nejen koček, 
ale i myší a potkanů, jejichž zvýšený výskyt 
právě kočky přitahuje. Kočky jsou tzv. zvířa-
ta synantropní, tj. zvířata, jejichž přirozeným 
způsobem života je volný pohyb v blízkosti 
lidských sídlišť a  obydlí. Nevytvářejme si 
však zbytečně rizikové oblasti, které by nám 
mohly do budoucna přinést komplikace. 

Bc. Radomíra Hájková, 
vedoucí kanceláře tajemníka

ZRUŠENÍ SEPTIKŮ PODLE ZÁKONA
V letech 2012 až 2015 byly vybudovány nové kanalizace nebo přepojeny stávající kanalizace vedoucí 
přímo do řeky na stokový systém města Ústí nad Orlicí. V současné době jsou veškeré odpadní vody 
vypouštěné do veřejné kanalizace TEPVOS a čištěny v Čistírně odpadních vod Ústí nad Orlicí.
V ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění je uvedeno, cituji: „V případě, že je 
kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní 
vody přes septiky a čistírny odpadních vod, …“. Předčištěním odpadních vod v septicích či domov-
ních ČOV před jejich vypuštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu dochází ke snížení biologic-
kého zatížení odpadní vody přitékající na ČOV, které je příčinou neefektivního čistícího procesu. 
S ohledem na výše uvedené jsou majitelé septiků povinni bezodkladně zrušit septik a odpadní vody 
vypouštět přímo do kanalizace. Tímto bude zajištěno, že do kanalizace budou odváděny odpadní 
vody bez předchozího čištění. Současně připomínáme, že se jedná o zákonné ustanovení. Zrušení 
septiku navíc přinese úsporu finančních prostředků, které jsou zpravidla jednou ročně vynakládány 
na vyvážení usazeného kalu. Ing. Iveta Doležalová, ředitelka divize VS

KVĚTEN V MŠ NA VÝSLUNÍ
V  měsíci květnu se konal zápis do mateř-
ských škol v  našem městě na příští školní 
rok. Navštívili nás noví rodiče, kteří mohli 
v průběhu celého dne zapsat svoji ratolest 
do naší školky.
7.5. jsme uspořádali Den otevřených dve-
ří pro všechny maminky a  k  jejich svátku 
jsme jim vyrobili dárečky.
14. května jsme se sešli v ZOO – tedy přes-
něji, přijel za námi brněnský písničkář 
s kytarou, písničkami a vyprávěním o zví-
řátkách, takže jsme si opravdu jako v ZOO 
připadali. Máme rádi zvířata a jejich spoje-
ní s písničkami se nám moc líbilo.
Ve středu 20. května se třída Zajíčků a Sovi-
ček vypravila na cestu za pohádkou i histo-
rií na zámek do Potštejna. Bohužel, počasí 
nám ani maličko nepřálo a z černých mra-
ků téměř celé dopoledne padaly mohutné 
provazy deště. Naštěstí program na zámku 
byl velice zajímavý – nejdříve děti hádaly 
pohádky v  kouzelném „Pohádkově“, kde 
byla jedna expozice krásnější než druhá.
Poté jsme s  původními obyvateli zámku 
– tedy se šaškem, komornou Maryškou, 
kněžnou Annou Marií a  alchymistou Lu-
kulusem Kebulusem z Lindu prošli některé 
komnaty a  dokonce se nám podařilo od-
halit záhadné zmizení vzácného obrazu ze 
zámecké jídelny. Plnění úkolů v  zahradě 

jsme museli pro vydatný déšť výrazně zkrá-
tit, protože ani pláštěnky nás před padající 
vodou příliš neochránily. I  přes nepřízeň 
počasí jsme si však výlet užili tak, jak se slu-
ší a  patří – tj. nechyběla svačina, odměny 
a hlavně legrace a dobrá nálada.
25.5. nás v Roškotově divadle přivítala i se 
svými kamarády Pipi Dlouhá Punčocha. 
Ukázala nám svoji opičku, koně a  hlavně 
nám předvedla, jak se cení kamarádství a že 
nikdy nemáme zůstat lhostejní k nesprave-
dlnosti a ubližování slabším.
Ve středu 25. května si užily výlet mladší 
děti z Berušek a Motýlků. Vyrazily také do 
Potštejna, kde byl program přiměřeně zkrá-
cen jejich věku. Sluníčko se sice opět moc 
neukázalo, ale všichni si tentokrát mohli při 
návratu s chutí zazpívat „Sláva vlasti výletu, 
nezmokli jsme, už jsme tu.“
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na zámku v Potštejně věnu-
jí dětským výpravám, vynaložené úsilí se 
odráží v užaslých, napjatých i rozesmátých 
tvářích dětí a to opravdu stojí za to!
Léto je přede dveřmi a  nás čeká poslední 
měsíc – červen. Co nás v něm čeká? 
To se dozvíte zase příště.
Tak ahoj!

Děti a učitelky MŠ Na Výsluní

ÚSPĚCH ŽÁKŮ 1. STUPNĚ V REGIO-
NÁLNÍM KOLE SOUTĚŽE V POZNÁVÁ-

NÍ PŘÍRODNIN 
V úterý 5. května 2015 se vítězové školních 
kol v  poznávání přírodnin zúčastnili Regi-
onálního kola v  České Třebové. Regionální 
kolo se každoročně těší velkému zájmu zá-
kladních škol ze širokého okolí. Letos se do 
soutěže přihlásil rekordní počet 29 škol a žáci 
si mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání 
rostlin, živočichů a minerálů. 
Z  naší školy byla nejúspěšnější Hanka Če-
chová ze 3.A, která se umístila v poznávání 
rostlin na 1. místě ze 49 soutěžících v  této 
kategorii.
Výborně si vedl i David Pořický také ze 3.A. 
V poznávání živočichů obsadil 2. místo z 57 
soutěžících v této kategorii.
Velmi dobře si vedly i Natálka Vavroušková 
a Lucka Hrnčířová, obě ze 3.A.
Ve velké konkurenci žáků 4. a 5. tříd se naši 
rozhodně neztratili. V  poznávání živočichů 
obsadili Matěj Ešpandr ze 4.B krásné 8. mís-
to a 9. místo Adélka Škarková ze 4.A. V této 
kategorii soutěžilo 78 žáků. V  poznávání 
rostlin byl Matěj Ešpandr na 12. místě ze 69 
soutěžících. 
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V naší početné skupině se soutěže dále zú-
častnili Daniel Toppisch z 5.A a Iveta Jany-
šová z 5.B.
Všem soutěžícím děkujeme za zodpovědnou 
přípravu a výbornou reprezentaci školy.

Lenka Hanušová

REGIONÁLNÍ KOLO V POZNÁVÁNÍ 
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

Dne 19.5. se v  České Třebové uskutečnilo 
Regionální kolo v poznávání rostlin, živoči-
chů a neživé přírody. Naši školu reprezento-
valo 12 nejlepších žáků ze školního kola.
V  kategorii 6. – 7. ročníků vybojovala 1. 
místo v  poznávání rostlin a  neživé přírody 
Gabriela Fišarová (7.A), Adéla Zastoupilová 
(7.B) skončila šestá a  Jiří Popel (7.A) na 8. 
místě. V poznávání živočichů a neživé příro-
dy se jako druhá umístila Gabriela Fišarová, 
Tereza Dokoupilová (7.A) obsadila 5. místo 
a Klára Hrnčířová ze stejné třídy 6. místo.
V  kategorii 8. – 9. ročníků v  poznávání 
rostlin a  neživé přírody porazily naše žá-
kyně Marie Vicanová (8.B), Lucie Kotyzo-
vá (8.B) a Lucie Fišarová (9.B) všechny své 
konkurenty a  skončily na 1., 2. a  3. místě. 
V poznávání živočichů si nejlépe vedla Lucie 
Fišarová – 2. místo, na 10. – 11. místě skon-
čila Marta Pirklová (9.A) a na 22. místě Jana 
Vaňousová (8.B).
Všem zúčastněným přírodovědcům gratulu-
ji k úspěchům a děkuji za výbornou repre-
zentaci školy.

Alena Jirásková

KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÉ 
OLYMPIÁDY

Dne 15.5. se zúčastnily naše žákyně Maruš-
ka Vicanová (8.B) a  Lucka Fišarová (9.B) 
krajského kola Biologické olympiády kate-
gorie C. Výborně reprezentovaly naši ško-
lu a  umístily se na 2. (Maruška) a  4. místě 
(Lucka).
Dne 20.5. se vydaly na krajské kolo Biolo-
gické olympiády kategorie D do Chrudimi 
i jejich mladší spolužačky – Klára Hrnčířová 
(7.A) a Tereza Dokoupilová (7.A). Dařilo se 
jim ve všech částech soutěže (v teorii, labora-
torní práci i poznávání rostlin a živočichů). 
Klára obsadila 1. místo a stala se přeborní-
kem kraje, Tereza se umístila na hezkém 5. 
místě.
Na výsledcích všech čtyř děvčat se odrazila 
nejen intenzivní půlroční příprava, ale také 
jejich zájem o živou i neživou přírodu kolem 
nás. Za sebe i za celou školu jim děkuji a bla-
hopřeji ke znamenitým výsledkům!

Alena Jirásková

EKO – BR(K) – TOUR
Koncem května nastal ten den, kdy už jsme 
natěšeni čekali na autobus do Zderazu, na-
šeho přechodného bydliště. Za těchto pět 
dní každý odhalil svou pravou tvář. Někteří 
možná i překvapili. Navštívili jsme spoustu 
zajímavých míst a  procvičili jak svou mysl, 
tak orientační smysl. Byli jsme mokří, zpo-
cení a  špinaví, ale i  přesto veselí, šťastní 
a  spokojení. Vždyť i  v  ráji může pršet, ne? 

Společné večery jsme trávili zpěvem u ohně 
nebo hraním her. Poslední večer jsme se po-
bavili divadélky našich kamarádů, protanco-
vali se diskotékou a  pobrečeli si u  posílání 
vzkazů. Jsme rádi, že jsme se mohli tohoto 
kurzu zúčastnit a  poznat se i  mimo školu. 
Děkujeme především učitelům, kteří tam 
byli pro nás a dopřáli nám tento nezapome-
nutelný zážitek.
Za nás deváťáky Verča Fajtová a Gabča Čtr-
náctová

MINIFOTBAL ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Ve dnech 27.-28.5.2015 se v  Ústí nad Orli-
cí konalo republikové finále Sportovní ligy 
základních škol o  Pohár ministra školství 
starších žáků v minifotbalu. Z České repub-
liky postoupilo do závěrečného turnaje pět 
vynikajících školních celků a  doplnilo je 
družstvo hráčů naší školy, která se podílela 
na pořádání celé akce. Ve veliké konkuren-
ci se naši fotbalisté snažili podat co nejlepší 
výkony a svým odhodláním a bojovností do-
kázali, že účast v této prestižní soutěži pro ně 
velmi znamená. V náročném a diváky ostře 
sledovaném zápase se ZŠ Edisonova z Teplic 
však naši hráči navzdory ohromnému úsilí 
utrpěli porážku. I  přesto budeme na tento 
významný turnaj vzpomínat jako na skvělou 
příležitost vidět v našem městě mladé naděj-
né fotbalisty, kteří se díky těmto zkušenos-
tem mohou dostat mezi nejlepší sportovce 
nejen u  nás, ale i  za hranicemi naší krásné 
země. Petra Mihulková

SPRÁVNÁ 
VÝŽIVA ANEB 

SVAČÍM 
ZDRAVĚ

Dne 15. května 2015 
se uskutečnil pro-
jektový program pro 
1. stupeň  Správná 
výživa, aneb svačím 

zdravě  tentokrát zaměřený na ovoce a  ze-
leninu. V první části jednotlivé třídy měly 
ochutnávku ovocných šťáv a žáci si vyrobili 
ovocné špízy. Tato část proběhla ve spolu-
práci s firmou, která dodává ovoce a zeleni-
nu do školy. Ve druhé části v  jednotlivých 
vyučovacích hodinách si žáci rozšířili vědo-
mosti a dovednosti výrobou ovocných nebo 
zeleninových salátů.
Ve vyučovacích hodinách vyučující připra-
vili k  tématu nejen aktivity, ale i  pracovní 
listy, ve kterých si žáci ověřili svoje znalos-
ti. Při praktické přípravě pak žáci využili 
zkušenosti s přípravou salátů, kterou často 
konzultovali doma s  rodiči, či vyhledávali 
recepty v kuchařkách nebo na Internetu.
Množství surovin, nákupy, peníze propo-
čítali v  hodinách matematiky, žáci 4. a  5. 
ročníků si v AJ zopakovali anglické výrazy 
a fráze týkající se ovoce a zeleniny, ve Vlas-
tivědě žáci získali nové vědomosti o  místě 
a  dopravě cizokrajných druhů ovoce, ze-
leniny, v  Přírodovědě a  Prvouce se zabý-
vali podrobněji jednotlivými plody rostlin 

a  jejich významem pro lidský organismus 
a zdraví. Projekt přispěl k lepšímu povědo-
mí o důležitosti konzumace ovoce a zeleni-
ny a  jejich nenahraditelných složkách pro 
zdraví a předcházení nemoci.
Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu této akce.

Za 1. stupeň Mgr. Alena Šebková

TVŮRČÍ DOPOLEDNE
Dne 19.5. prožili žáci 1. a 2. ročníku tvůrčí 
dopoledne se stavebnicemi Geomag. Během 
dvou hodin vznikly v obou třídách krásné 
stavby. Bylo možné vidět  Titanic, planetu 
Zemi, přesýpací hodiny, kostely, hrady, py-
ramidy, rozhledny, nábytek…a další.

Mgr. Dagmar Pavlíčková

JARNÍ BĚH 2015
V pátek 22. 5. 2015 se 32 našich závodníků 
zúčastnilo XVIII. Jarního běhu „O  pohár 
Václava Čevony“. Rozhodně jsme se mezi 
silnou konkurencí neztratili. Soutěžilo 8 
škol a my jsme vybojovali výborné 3. místo!
Žákům blahopřejeme k vynikajícím výsled-
kům a všem děkujeme za skvělou reprezen-
taci školy. Mgr. Miroslav Kalvach

EXKURZE – CHVALETICE, 
HUČÁK

V úterý 26. května se žáci 7. a 8. třídy vypra-
vili do tepelné elektrárny Chvaletice a malé 
vodní elektrárny Hučák v  Hradci Králové. 

Exkurzi organizovala SŠ automobilní Ústí 
nad Orlicí v  rámci projektu Podpora pří-
rodovědného a  technického vzdělávání 
v Pardubickém kraji. V Chvaleticích si žáci 
prohlédli rozsáhlý areál elektrárny, který 
zahrnoval, kotelnu, strojovnu, dozorny, 
výklopník paliva, skládku paliva a chladící 
věže se systémem odsiřování. Na Hučáku 
si kromě shlédnutí strojovny a  velínu žáci 
mohli vyzkoušet přístroje a ověřit principy 
technologií některých obnovitelných zdrojů 
energie.

Mgr. Kateřina Pirklová

PROJEKT DOPISOVÁNÍ 
S KAMARÁDY

Celý školní rok si žáci 5. třídy dopisovali se 
svými vrstevníky ze ZŠ Javornická v Rych-
nově nad Kněžnou. Kromě dopisů si vymě-
ňovali i různé dárky a plnili úkoly motivo-
vané knihou Bylo nás pět od Karla Poláčka, 
rychnovského rodáka. Na konci školního 
roku přišel čas na osobní setkání. Dne 8. 
června odjeli žáci do Rychnova a seznámili 
se s těmi, se kterými si celý rok vyměňovali 
dopisy. V  první části setkání patřící Karlu 
Poláčkovi prošli žáci naučnou stezku měs-
tem. Poté si žáci v areálu školy předali osob-
ní dárky a měli prostor se více poznat i při 
sportovních aktivitách. Děkujeme Městu 
Ústí nad Orlicí, které tento projekt finančně 
podpořilo.

Mgr. Dana Krátká
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REPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH 
V KOPANÉ

Ve dnech 10. – 11. 6. se žáci čtvrtých a pátých 
tříd naší školy zúčastnili celostátního měření 
sil ve fotbale. V Jablonci nad Nisou se konal 
již 18. ročník „Svátku fotbalu“. Tým ve slože-
ní Martin Popelář, Marek Hortlík, Filip Dib-
lík, Petr Minář, Martin Koukol, Tomáš Teplý, 
Tomáš Jurco, Dan Pandula, Alex Hlavsa, Dan 
Řehák, Lukáš Vacek , Matouš Glatt a Sergej 
Zhukau obsadili ve velmi kvalitní konkuren-
ci sportovních škol z celé republiky 14. mís-
to. Cesta do finále nebyla jednoduchá, tým 
musel zvítězit v okrskovém, okresním a kraj-
ském kole Populárního McDonald´s  Cupu. 
Dokladem kvality našeho týmu je i dosažený 
výsledek 2:3 s  pozdějším vítězem  letošní-
ho ročníku ze ZŠ Marjánka Praha. Velkým 
úspěchem byl už samotný postup do repub-
likového finále, za což patří dík i  trenérovi 
Tomáši Teplému, který kluky při turnaji „ 
McDonald´s Cup“ odborně vedl. Za zmínku 
stojí fakt, že letošního ročníku se zúčastnilo 
3 726 škol.

Mgr. Ludmila Chaloupková

VŠECHNO HEZKÝ JEDNOU 
KONČÍ A NĚKDE NĚCO ZAČÍNÁ...
Ani v letošním roce „nezůstalo jedno oko su-
ché“ v závěru programu, který si do Roškoto-
va divadla připravili žáci 9.A a 9.B. Loučení 
„deváťáků“ se stalo již tradicí. Letos se neslo 
v  duchu jakési rekapitulace ve formě četby 
deníkových stránek. 
Těšíme se, že příští školní rok bude loučení 
žáků posledního ročníků součástí Akademie, 
která se letos, vzhledem k plánované rekon-
strukci pavilonu Na Štěpnici, nemohla konat.

Mgr. Dana Špindlerová

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATEŘSKÁ ŠKOLA 
A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

15. dubna se konal na naší škole Den rozma-
nitých činností, kde si pedagogové i  asistenti 
připravili spoustu zajímavých činností a  zába-
vy nejen pro žáky naší školy, ale také pro hosty, 
kteří se přišli podívat v  rámci Dne otevřených 
dveří. Dne Rozmanitých činností se zúčastnili 
i naši kamarádi z družební školy z Polska - Dlu-
gopole-Zdrój, kteří byli v naší škole tento týden 
na výměnném pobytu.

Dne 23. dubna 2015 se konal 18. ročník krajského kola „ Jarní recitační soutěže“ pro žáky 
ZŠ speciální, ZŠ praktické a PrŠ v Moravské Třebové. Naši školu reprezentovalo 14 žáků. 
V konkurenci škol jsme obstáli s velmi pěkným umístěním:1. místo - René Pulko, 2.místo - 
Václav Aliger, 3. místo - Nikola Šedová.
19. května proběhla Abilympiáda Střední zdravotnické školy. Pěkně připravený program 
studentů Střední zdravotnické školy si žáci naší školy moc užili.
V měsíci květnu také proběhla na školní zahradě ukázka výcviku psů Policie ČR. K vidění 
byly i obleky na zásah, které si děti mohly vyzkoušet samy na sobě.
V úterý 12. května se vydala třída 9.B na nevšední školní výlet. Cílem totiž bylo mistrovství 
světa v ledním hokeji, které se v tomto roce konalo v České republice. Získali jsme vstu-
penky na utkání týmů LAT – FRA v Praze. Ještě před samotným utkáním jsme si prohlédli 
Fan-zónu. Viděli jsme rozbruslení týmů, jejich představení, úžasné maskoty Boba a Bobka 
a konečně napínavý zápas. Fandili jsme z plných plic týmu Francie. Radovali jsme se z ví-
tězství 3:2! Do školy jsme se vlakem vraceli vítězně a s mnoha neopakovatelnými zážitky. 
Žáci si zaslouží velkou pochvalu za bezvadné chování po celou dobu výletu ve vlaku i v O2 
aréně. Velké poděkování patří také Českému hokejovému svazu za poskytnutí vstupenek 
na utkání.
14. a 26. května proběhlo Okresní a krajské kolo atletického čtyřboje žáků základních škol 
praktických a speciálních z okresu Ústí nad Orlicí na stadionu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. 
Letošní ročník je významný i tím, naše škola je nejen organizátorem obou těchto kol, ale 
i kola národního, které se uskuteční v červnu za podpory města Ústí nad Orlicí.
V Krajském kole atletického čtyřboje jsme měli velkou radost z výkonů zástupců naší ško-
ly - mezi soutěžícími zazářil Milan Horváth, který získal celkové 1. místo a Nela Vargová, 
která získala celkové 2. místo. Oba spolu s dalšími úspěšnými sportovci postupují do ná-
rodního kola. 
Tuto sportovní akci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Pardu-
bickým krajem. Poděkování patří vedení TJ Jiskra Ústí nad Orlicí za poskytnutí stadionu 
a všem rozhodčím, kteří nám pomáhali s organizací a měřením. 

MUDR. RADIM UZEL 
PO ROCE ZASE V ÚSTÍ 

NAD ORLICÍ
Střední škola zdravotnická a sociální Ústí 
nad Orlicí si Vás dovoluje pozvat na VII. 
odbornou konference na téma „Násilné 
chování v  pomáhajících profesích“, která 
se bude konat dne 14. 10. 2015 v Základní 
umělecké škole Ústí nad Orlicí. 
Pozvání i funkci čestného hosta opět přijal 
MUDr. Radim Uzel, CSc.
Konference je určena pro pracovníky ve 
zdravotnictví, školství, sociální oblasti 
i pro širokou veřejnost.
Bližší informace, program konference 
a přihláška budou k dispozici od srpna na 
webových stránkách školy www.szsuo.cz.

Těšíme se na vaši účast.
Organizátoři konference

DEŠŤOVÁ VÍLA ZE SZŠ
1. 6. 2015 navštívila děti z  MŠ Klubíčko 
Dešťová víla ze Střední zdravotnické školy 
v Ústí nad Orlicí. K Mezinárodnímu dni dětí 
jim přišli popřát studenti 1. ročníku oboru 
sociální činnost SZŠ, kteří si připravili jako 
dárek tři pohádky. Ty spojovala představitel-
ka vodní říše Dešťová víla, kterou doprová-
zeli kamarádi Mráčci. Jejich veselé básničky 
a  písničky propojily jednotlivé pohádky. 
V první, loutkové, sháněla slepička vodu pro 
kohoutka, který se dusil. Ve druhé, už hra-
né, chtěla pyšná princezna Regina přemalo-
vat pestrými barvičkami celý svět. Naštěstí 
ji v  tom zabránil vodník, který ji za trest 
očaroval tak, že její obličej byl barevný jako 
malířova paleta, dokud neumyla vše, co po-
malovala. V  poslední pohádce, která kom-
binovala živé herce a  loutky, poháněla ne-
nasytná rybářova žena svého muže k  moři, 

aby se kouzlem zlaté rybky stala bohem. Pro 
rybáře byla největší odměnou za záchranu 
rybího života němota jeho ženy. Hercům byl 
velkým poděkováním ohlušující potlesk di-
váků. Dopoledne ještě nekončilo. Studenti si 
dále pro děti připravili devět soutěží. Kluci 
i  holčičky skvěle zvládali nakrmit balonky 
hladovou velrybu, lovit rybičky na udičku 
s  magnetem, pantomimicky předvádět zví-
řata i mnoho dalších činností. Středoškolá-
kům i školkáčkům dopoledne rychle uběhlo 
a všichni litovali, že je tak krátké.
Podruhé rozsvítila Dešťová víla dětská očka 
2. 6. 2015, tentokráte v  Malé scéně. Potles-
kem ji odměnily především děti z internátu 
Speciální základní školy v  Ústí nad Orlicí. 
I  když tentokráte bylo publikum méně po-
četné, potlesk byl o to bouřlivější.

Mgr. Eva Medunová

V BOBO CAFÉ VYSTAVUJEME AŽ DO KONCE ČERVENCE
Sobotní vernisáží v útulných prostorách litomyšlské Bobo cafe načala Střední škola umě-
leckoprůmyslová Ústí nad Orlicí další výstavu, pomocí níž se prezentuje na veřejnosti. Pro 
ústeckou „umprumku“ je zvláště cenné, že se její litografie a autorské knihy zařadily po bok 
dalších výstav v rámci prestižní XI. Smetanovy výtvarné Litomyšle.
V sobotu 13. června se v Litomyšli konaly i další vernisáže: v galerii Miroslava Kubíka mů-
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STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEVZALA 
OD ŠKODY AUTO A.S. ŠEK S HODNOTOU 100 000 KČ

Naše Střední škola automobilní se v březnu zapojila do 
grantového programu Vzdělávání pro naši konkurence-
schopnost, který v rámci akce Rok průmyslu a  technic-
kého vzdělávání vyhlásila mladoboleslavská Škoda Auto. 

Do programu se zapojilo 15 středních škol z  regionů, které se firma rozhodla podpořit. 
Maximální výše grantu pro jednotlivé školy byla stanovena 100 000 Kč s tím, že celková 
hodnota vyplacené podpory bude 500 000 Kč. Námi zpracovaný projekt, zaměřený na no-
vou formu společného vzdělávání pedagogů a vybraných žáků ve školicím středisku Škoda 
spojený s nákupem moderních technologií pro opravy karoserií, zaujal odbornou porotu 
a stali jsme se jedním z pěti příjemců finančního daru, který projekt podpoří. Šek převzal 
ředitel školy na konferenci, kterou organizoval Svaz průmyslu a obchodu 3.6. 2015 v prosto-
rách muzea Škoda v Mladé Boleslavi. Realizace projektových aktivit, mezi které patří mimo 
školení i návštěvy výrobních závodů, proběhne na podzim roku 2015. Ing. Karel Beran

žete navštívit výběr z tvorby známé skupi-
ny Tvrdohlaví, Regionální muzeum v Lito-
myšli zase prezentuje projekty architektů 
Václava Ciglera a  Michala Motyčky z  let 
2003 – 2015.
Zachránili litografický lis, používají ka-
meny po Švabinském
Tvorba mladých umělců z ústecké školy by 
neměla ujít pozornosti příznivců umění. 
Zatímco mezi autorskými knihami najdou 
některá z  oceněných děl (např. maturitní 
práce Jakuba Bachoríka získala Cenu Aso-
ciace středních a  vyšších uměleckoprů-
myslových škol), tvorba litografií je ústec-
kou specialitou – lis nutný k jejich výrobě 
se totiž nachází na několika málo místech 
v  republice. „Právě naše škola je jedním 
z nich. Litografický lis se nám podařilo za-
chránit v Praze po povodních roku 2006, 
jeho kompletní renovace pak proběhla ve 
školních dílnách,“ zmínil zajímavý pří-
běh ve svém projevu ředitel školy Zdeněk 
Rössler.
Pozoruhodný je i příběh litografických ka-
menů, které se dnes shání velmi obtížně. 
Bohuslav Špaček, pedagog školy a zároveň 
kurátor výstavy, k  tomu uvedl: „Kameny, 
které při tvorbě v  rámci večerních kurzů 
využívají naši studenty, patřily původně 
Maxi Švabinskému. Podařilo se nám je zís-
kat díky vstřícnosti vnučky slavného malí-
ře, jehož život je spjat s Českou Třebovou.
Litografie a  autorské knihy žáků a  absol-
ventů SŠUP budou v prostorách Bobo café 
k  vidění do 31. července. K  virtuálnímu 
„prolistování“ knih mohou návštěvníci ka-
várny využít QR kódy na popiscích.

Mgr. Jan Pokorný

24 HODINOVKA V BASKETBALU NA DUKLE
„Ztřeštěný nápad“, blesklo mi hlavou, když 
za námi přišli chlapci, že by si chtěli vyzkou-
šet hrát basketbal nepřetržitě 24 hodin. Po 
týdnu se mi ale vše rozleželo v hlavě, vzpo-
mněl jsem si na dobu, kdy mi bylo „svatých“ 
17 let, a přikývl. Díky pomoci vedení školy, 
učitelům Romanu Moskvovi, Václavu Ša-
fářovi, obětavosti spolužáků-organizátorů 
a našim kuchařkám se historický zápas mohl 
uskutečnit. 
Mgr.Jana Kaplová jej navíc zařadila do pro-
gramu Města v pohybu, čímž zvýšila i prestiž 
zápasu. I jí proto patří dík.
Ve dnech 1.-2.6.2015 se tedy 30 žáků naší 
školy rozdělilo do dvou týmů - MODŘÍ 
a ZELENÍ a ve 12.00 byl zápas zahájen. Po-
pisovat samotný průběh pro toho, kdo nebyl 
přímo účasten, je asi zbytečné. Stačí se jen 
v  bodech zmínit: první 4 hodiny – zápas 
plný elánu. V podvečerních hodinách ubylo 
jiskry, přesto žáci hráli, skóre se navyšovalo. 

Chvíli vedli modří, chvíli zelení. Od nočních 
hodin se mnozí unaveni vytráceli do „nocle-
háren“, někteří zmizeli úplně. Krize nastala 
mezi 2. a 4.hodinou ranní (noční). Byla ale 
překonána, takže s  prvním zvoněním do 
výuky zastihli vyspalí spolužáci hráče obou 
týmů stále pobíhající po palubovce. Další 
krize přišla asi po 20 hodinách boje. Únava 
byla již značná (mnozí hráli poslední hodiny 
bez větších přestávek). Oba týmy se ještě po-
dařilo zkonsolidovat, modří však měli více 
sil a  začali dominovat. Konečné rozhodnu-
tí padlo v poslední hodinovce, v níž modří 
nastříleli přes 100 bodů. A celkový výsledek 
po 24 hodinách hry? 2025 : 1891 pro modré!
Myslím si ale, že vyhráli naprosto všichni. 
Dokázali nejen sami sobě, ale i  nám ostat-
ním, že jsou nejen dobří basketbalisté, ale že 
dokážou bojovat s vlastní únavou a malomy-
slností. Za to jim patří náš obdiv i poděková-
ní za skvělý zážitek. Mgr. Aleš Odehnal

Měsíc červen byl pro naše uživatele hodně náročný, ale zato úspěš-
ný. Nejdříve jsme jeli Vlakem úsměvů do Zlína, na Filmový festival 
a Den s Českou televizí. Potom jsme vystupovali na akci Město v po-
hybu, kde se uživatelé představili, jak v taneční, tak v dramatické ob-
lasti. 
Společnou akcí  se Sociálními službami Česká Třebová byl výlet do 
Pardubic a plavba lodí Arnošt po Labi do Brozan a zpět. Za zorgani-
zování této akce moc děkujeme Bc. Ireně Rosslerové, vedoucí Týden-
ního stacionáře v České Třebové.
Někteří uživatelé společně se žáky  ZŠ Libchavy třída p. uč. 
Mgr. I. Kittlitz podnikli výpravu do osady Křivolík u České Třebové. 
V této pravěké osadě probíhá živá výuka pravěku. Nejdříve jsme si 
prohlédli areál a následoval volitelný program v řemeslných dílnách. 

Bylo to moc poučné a zajímavé.
Také nás pozvaly studentky SŠOS Zábřeh na Moravě na sportovní 
akci Člověk- člověku , který měl název Honba za pokladem.
Konec školního roku jsme ukončili Sportovním dnem na zahradě na-
šeho zařízení a opékání párků.
V červenci odlétají naši 2 sportovci na Letní speciální olympiádu do 
USA a  to přímo do LOS ANGELES, kde budou bojovat o medaile 
v atletických disciplínách. Jejich trenérka Bc. A. Vychytilová s nimi 
intenzivně trénuje na místním atletickém stadionu a my budeme dr-
žet pěstě. 
Přejeme našim příznivcům a čtenářům krásné léto a našim sportov-
cům pěkný pobyt a hodně úspěchů na olympiádě.

H. Zastoupilová, ved. přímé péče

INFORMACE Z ODBORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální pracovníci odboru sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí vykonávají v našem správním obvodu sociální práci pro všech-
ny cílové skupiny občanů - osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené osoby, osoby s omezením svéprávnosti, osoby 
sociálně vyloučené, osoby žijící rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, domácího násilí a agendu sociálního 
kurátora. 
Poskytují komplexní sociální poradenství činnosti v oblasti péče o občany společensky nepřizpůsobivé, osoby propuštěné z výkonu trestu 
odnětí svobody, občany závislé na alkoholu, jiných toxikomaniích a hracích automatech. Koordinují poskytování sociálních služeb a pomáhají 
při řešení nejrůznějších životních situací. Spolupracují s orgány státní správy, neziskovým sektorem a s ostatními subjekty při řešení nepříznivé 
sociální situace. Mgr. Ivana Nečekalová, vedoucí odboru sociální služeb
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SENIOR KLUB VÁS ZVE NA AKCE - SRPEN
Čtvrtek 13. srpna – 
Celodenní poznávací 
zájezd do Polska pod 
názvem PO STO-
PÁCH POLSKÉHO 
LÁZEŇSTVÍ V  OB-

LASTI ORLICKÝCH HOR A NA TRŽNI-
CI KUDOWA-ZDROJ.
Přihlášky se přijímají v  úterý 4. a  8.8. na 
Sladkovně od 10:00 do 12:00 hod. Člen SK 
hradí 130 Kč, nečlen 160 Kč, neobyvatel ÚO 
200 Kč. V ceně je doprava, tlumočník Gřegoř 
a vstup do Lázní. Jídlo a zloté si vezměte s se-
bou. Každý je povinen si připojistit léčebné 
výlohy - kontrola při nástupu. Od 8:00 ná-
vštěva tržnice, od 10:00 hod. prohlídka lázní 
v Kudowa-Zdroj, přejezd do Dušniky-Zdroj, 
prohlídka lázní, dále Szczytna – prohlídka 
hradu, přejezd do Polanice-Zdroj – pro-
hlídka lázní. Přes Bystřici Kladskou návrat 
domů. Předpokládaný čas cca v  19:00 hod. 
Akci zajišťuje předseda Zd. Ešpandr, tel.: 
734 398 390 a J. Ešpandrová.
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 6:20 

hod., Dukla-prodejna 6:30 hod., Babyka 6:35 
hod., NOVĚ!! Kerhartice-pošta 6:40 hod., Au-
tobusové nádraží 6:45 hod., Tvardkova 6:50 
hod., Penzion 7:00 hod.

Čtvrtek 20. srpna – CYKLOVÝLET DO 
POTŠTEJNA. Odjezd od Sporthotelu T. 
Orlice ve 13:30 hod., akci zajišťuje p. Hošek, 
tel.: 734 188 853

Čtvrtek 27. srpna – ODPOLEDNÍ NÁ-
VŠTĚVA CAKLE v  Ústí n.O. s  opékáním 
vuřtů
Přihlášky se přijímají na Sladkovně v úterý 
4. a  8. srpna od 10:00 do 12:00 hod. Sraz 
ve 14:00 hod. u  Nové Louže – pěšky do 
Cakle. Pro špatně chodící v  případě zájmu 
bude přistaven minibus s odjezdem: Hylvá-
ty ČSAO 13:30 hod., Dukla-prodejna 13:40 
hod., Babyka 13:45 hod., Autobusové nádraží 
13:50 hod., Tvardkova 13:55 hod., Penzion 
14:00 hod.
Na místě prohlída areálu, opékání vuřtů, 
kytara. Člen SK hradí 20 Kč, nečlen 30 Kč. 
Akci zajišťují: pěší trasa – JUDr. Králík,  

tel.: 731  031  186, autobus – pí Šamšulová, 
tel.: 722 475 129
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ

Čtvrtek 17. září – PŮLDENNÍ ODPOLED-
NÍ VÝLET NA ZÁMEK V LANŠKROUNĚ 
A  NA ROZHLEDNU NA MARIÁNSKÉ 
HOŘE. Akci zajišťují pí Šamšulová a pí Šle-
grová.
24. září – oslava MEZINÁRODNÍHO DNE 
SENIORŮ, za účasti přátel z  Polska a  Slo-
venska. Akci zajišťuje Senior klub za pomoci 
Komise rady města pro seniory a Oblastního 
spolku ČČK a za přispění sponzorů.
Od 8:00 hod. vaření kotlíkových gulášů, od 
13:00 hod. hry a  soutěže, vše na zahradě 
ČČK Ústí n.O.
ČERVENEC – SLADKOVNA ZAVŘENA – 
PRÁZDNINY. První služba je ve Sladkov-
ně 4. srpna.
Přejeme všem členům SK a  obyvatelům 
města hezkou dovolenou a hodně sluníčka.

Za výbor Senior klubu města 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA 
ČČK
Senior doprava ČČK 
je určena seniorům, 
osobám zdravotně 
oslabeným a rodičům 
s dětmi k návštěvě lé-

kaře, úřadu, na nákup, kadeřnici … Senior 
dopravu ČČK lze objednat v pracovní den 
před plánovanou jízdou (v  den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117. Senior doprava 
ČČK je provozována každý pracovní den od 
7:00 do 15:30 hodin.
NOVĚ PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ 
DOBA V  PONDĚLÍ A  VE STŘEDU DO 
18:00 HODIN (v době letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Ko-
peckého 840 nebo na Informačním centru 
města
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubic-
kého kraje.
DOVOLENÁ SENIOR DOPRAVY ČČK
V termínu od 7. 7.2015 do 10.7.2015 bude 
přerušen provoz Senior dopravy ČČK 
z důvodů dovolené.
Děkujeme za pochopení.
CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, re-
laxační a volnočasové centrum pro seniory 
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké ve-
řejnosti
1. 7. - 30. 8. - VÝSTAVA - ROČNÍ OBDO-
BÍ SE STACIONÁŘEM, výstava obrázků 
klientů ústeckého stacionáře, od 8:00 do 
15:30 hodin, (v  době přítomnosti zaměst-
nanců OS ČČK), budova OS ČČK ÚO, Ko-
peckého 840, vstupné: zdarma
7. - 10. července - VÝSTAVA – VYŠÍVÁNÍ, 
výstava vyšívaných deček, kuchařek,…., od 
9:00 do 15:00 hodin, budova OS ČČK ÚO, 

Kopeckého 840, vstupné: dobrovolné
17. července – CYKLOVÝLET po okolí 
Ústí nad Orlicí s panem Ivo Preclíkem, čas 
srazu: 9:00 hodin u  budovy OS ČČK ÚO, 
Kopeckého 840
17. července - LANGOŠOVÉ POSEZENÍ, 
přijďte ochutnat dva druhy langošů při hud-
bě a zpěvu, od 15:00 – 18:00 hodin, budo-
va OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné: 
zdarma
21. července - ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA 
po okolí Ústí nad Orlicí společně s panem 
Jiřím Preclíkem, čas srazu: 14:00 hodin 
u budovy OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
17. srpna - CYKLOVÝLET po okolí Ústí 
nad Orlicí s panem Ivo Preclíkem, čas srazu: 
9:00 hodin u budovy OS ČČK ÚO, Kopec-
kého 840
18. srpna - ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA po 
okolí Ústí nad Orlicí společně s panem Ji-
řím Preclíkem, čas srazu: 14:00 hodin u bu-
dovy OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
29. srpna - ZAHRADNÍ POSEZENÍ, 
přijďte si popovídat, poslechnout hudbu 
a  ochutnat guláš, od 14:00 – 18:00 hodin, 
zahrada u budovy OS ČČK Ústí nad Orlicí, 
Kopeckého 840, (v  případě špatného po-
časí se akce uskuteční v budově OS ČČK), 
vstupné: zdarma
KAVÁRNIČKA - CENTRUM SETKÁVÁNÍ
v období letních prázdnin bude provoz ka-
várničky v budově OS ČČK z důvodů pořá-
dání příměstských táborů omezen. Děkuje-
me za pochopení.
Otevřena bude pro Vás od 7. 7. 2015 do 10. 
7. 2015 od 9:00 do 15:00 hodin - přijďte si 
popovídat se svými přáteli do Společenské-
ho centra ČČK (společenské hry, výtvarné 
činnosti)

Kavárnička v  Domově důchodců je pro 
Vás otevřena po celé léto.
Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhra-
zena
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hodin
PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY:
Určené pro děti ve věku od 7 do 12 let
I. turnus: 13. - 17. července 2015, Ústí nad 
Orlicí
II. turnus: 17. - 21. srpna 2015, Ústí nad 
Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním 
spolku ČČK Ústí n. Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 607 131 592 nebo ustinadorlici@cerve-
nykriz.eu, www.cckuo.cz
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA 
OBUVI, PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PRO-
STŘEDKŮ
V nákupním centru NOVÁ LOUŽE najdete 
novou provozovnu:
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA 
OBUVI, PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PRO-
STŘEDKŮ
ZKUŠEBNÍ PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek 8:00 – 11:00 hodin 
  14:00 – 18:00 hodin
Sobota 8:00 – 11:00 hodin 
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY, DROBNÉ OPRAVY 
- služby „HODINOVÉHO MANŽELA“
Bližší informace a objednání úklidové služ-
by na tel.: 773 001 088
BAZAR OŠACENÍ - SECOND HAND
Bazar dětského a dospělého ošacení
13.7. 2015   od 9:00 do 15:30 - zahrada ČČK
17.8. 2015   od 9:00 do 15:30 - zahrada ČČK
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Provoz Ošacovacího střediska ČČK 
o letních prázdninách:
6.7.2015 ZAVŘENO - SVÁTEK
13.7.2015 8:00 – 12:00  13:00 – 15:30
20.7.2015 8:00 – 12:00 ZAVŘENO
27.7.2015 ZAVŘENO
3.8.2015  ZAVŘENO
10.8.2015  ZAVŘENO
17.8.2015 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
24.8.2015  8:00 – 12:00 13:00 – 15:30

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O. P. S.,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním posti-
žením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s  blízkými přes e-
-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované ob-
lasti, pomohou Vám pochopit výpočetní 
techniku. Projdou s  Vámi základní obslu-
hu počítače/tabletu, provedou Vás krása-
mi internetu, naučíte se ovládat základní 
programy jako je Microsoft Word, Excel 
nebo Power-Point a  mnoho dalšího podle 
Vašich potřeb. Naším cílem je zapojit senio-
ry a zdravotně postižené do běžného života. 
Služba je poskytována ZDARMA. 
Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik 
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, ná-
cvik péče o domácnost, nácvik péče o děti 
nebo další členy domácnosti, nácvik samo-
statného pohybu, nácvik dovedností po-
třebných k  úředním úkonům, doprovody 
(na úřad, do zaměstnání, k  lékaři), nácvik 
schopnosti využívat dopravní prostředky, 
nácvik efektivního hledání pracovního mís-
ta a vystupování při pracovním pohovoru, 
nácvik komunikačních dovedností a práce 
s  informacemi, nácvik základů znakového 
jazyka, podávání informací o  možnostech 
získávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek a  informační servis a  zprostřed-
kování dalších služeb.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co 
největší míře umožnit zdravotně posti-
ženým občanům, dětem a  seniorům žít 
soběstačný a  plnohodnotný život v  jejich 
přirozeném prostředí. Za pomoci osobních 
asistentů se mohou realizovat v  osobním, 
společenském a  případně i  pracovním ži-
votě. Osobní asistenti pomáhají uživatelům 

při zvládání každodenních běžných činnos-
tí, jako je pomoc v domácnosti, v práci, ve 
školách, v mateřských školkách, doprovody 
k lékaři, na úřady, na nákupy a další, dle in-
dividuálních požadavků uživatele. Hlavním 
cílem je větší množství služeb pomáhají-
cích občanům se zdravotním postižením 
a seniorům při začleňování do společnosti 
a  při řešení jejich osobních problémů vy-
plývajících z  jejich handicapu a  pomoci 
člověku se zdravotním postižením zvlád-
nout prostřednictvím osobního asistenta ty 
úkony, které by zvládal sám, kdyby neměl 
postižení. 
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, 
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 
18 let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o ví-
kendu 120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč 
za hod., od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za 
hodinu.
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími do-
tazy a problémy. Jedná se například o po-
moc v  orientaci v  systému sociálního za-
bezpečení ČR a to zejména v oblasti státní 
sociální podpory, příspěvku na péči, dávek 
pomoci v  hmotné nouzi, průkazů osob se 
zdravotním postižením, příspěvku na mo-
bilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd. 
Můžete se na nás také obrátit při sepisování 
žádostí, námitek, odvolání a  s  vyplňová-
ním formulářů. Naše pomoc také spočívá 
v podpoře při hledání vhodného pracovní-
ho místa a při sepisování strukturovaného 
životopisu. Při řešení situace vám bude 
umožněna práce na počítači, využití scan-
neru, tiskárny a  telefonu. Neváhejte se na 
nás obrátit.
KDE NÁS NAJDETE: Čs. armády 1181 
(vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, 
tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983, 
web: www.czp-pk.cz

JARNÍ REKONDIČNÍ POBYT 
PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU 

SKLERÓZOU
Je opět jaro a  svěží, pestrobarevná příroda 
přivítala členy Rosky Ústí nad Orlicí na re-
kondičním pobytu v příjemné prostředí Pen-
zionu Pastviny.
Program byl tradičně bohatý a  nabitý růz-
nými cvičebními technikami, přednáškami, 
relaxací, masážemi a  také zábavou. Cvičení 
je pro pacienty s  roztroušenou sklerózou 
velmi důležité, proto je pohybu na rekondici 
věnován největší prostor. Přednášky zahrno-
valy informace k onemocnění RS a sociálním 
otázkám. V rámci ergoterapie jsme vyráběli 
dekorativní předměty z  různých materiálů. 
Tentokrát jsme se také vydali na výlet a na-
vštívili chráněnou dílnu v  Bartošovicích, 
která zaměstnává lidi s různým handicapem 
a prohlédli si renovovaný kostel v Neratově. 
Vláčkem „Pastviňáčkem“ jsme objeli celou 
přehradu a nasáli čerstvý vzduch a energii ze 
sluníčka. Nechyběl ani hudební večer s  vy-
nikající atmosférou a cestování po Ukrajině 
s informacemi o životě tamních obyvatel. Re-
kondice proběhla úspěšně a 28 účastníků se 
rozjelo do svých domovů s krásnými zážitky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 
Ústí nad Orlicí za finanční podporu, která 
umožňuje reg.organizaci Roska UO realizo-
vat plánované akce. Tyto aktivity přispívají 
k začlenění pacientů s RS do aktivního života 
a přinášejí jim velké povzbuzení. 

Hana Pauková

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
4. – 5.7. – MUDr. Ladislav Židek, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471 324
6.7. – MUDr. Jarmila Dostálová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
11. – 12.7. – MUDr. Milena Břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
18. – 19.7. – MUDr. Valent Dostál, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
25. – 26.7. – MUDr. Milena Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223

1. – 2.8. – MDDr. Eva Duchečková, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
8. – 9.8. – MUDr. Květoslava Fialová, 
železniční poliklinika, ČT, tel.: 723 036 370
15. – 16.8. – MUDr. Martin Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
22. – 23.8. – MUDr. Hana Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
29. – 30.8. – MDDr. Jiří Hájek, Čelakovského 
112, V. Mýto, tel.: 465 420 400

SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ N.O.
Na červenec neplánujeme žádnou akci.
V  srpnu Vás zveme na poznávací zájezd: 
NÁCHOD – ZÁMEK, DOBROŠOV – JI-
RÁSKOVA CHATA a ROZHLEDNA.
Kdy: středa 19. srpna, odjezd v 7:30 hod. 
ze zastávky Tvardkova ( ČSAO Hylváty 
v  7:15 hod., Dukla v  7:20 hod., Družba 
v 7:25 hod., Tvardkova v 7:30 hod., nádraží 
ČSAD v 7:35 hod.).
Cena zájezdu je 300 Kč (člen SPCCH), 340 
Kč (nečlen). Přihlášky a platba v Klubu dů-
chodců – Sladkovně 1. a 2. čtvrtek v srpnu, 
nebo telefonicky na č. 737 378 815
Sportovní hry pro tělesně postižené se ko-
nají ve dnech 21. – 23. 8. v Horním Jelení. 
Účastnický poplatek je 550 Kč. Bližší in-
formace na tel.: 720 573 054.
Hezké letní dny všem členům pobočky 
SPCCH v Ústí nad Orlicí!

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
VÝLET VLAKEM DO CHOCNĚ: úterý 14. července
Sraz v 9:45 na hlavním nádraží v ÚO. Odjezd v 10:17hod. Vlakem pojedeme 
do Chocně odkud se přes park s prolézačkami vydáme po cyklostezce směr 
Mítkov a Brandýs n.O. S sebou kočárky, odrážela, brusle, kola, helmy, pokrýv-
ky hlavy, dostatek pití. Z Brandýsa opět dojedeme vlakem. Výlet se nekoná za 
deště a za tropického vedra. 
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Před odjezdem si prosím zjistěte situaci na tel. čísle 605 965 463. 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI: pondělí 24. srpna od 16:00 hod. Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na konci prázdnin 
na hravou akci na terasu před MC Medvídek v NG Nová Louže. Pro děti budou připravené jednoduché úkoly a skákací hrad.
Na každého čeká malé překvapení. Za deště se akce nekoná. Vstupné 30,- / dítě.
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí - pátek - volná herna bez programu od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:30 hod. 
KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, Iveco - Irisbus

HUDEBNÍ KURZY 
PRO NEJMENŠÍ

Hudební škola Yamaha nabízí výuku me-
todicky navazujících oborů.
Přihlášky do kurzů od září 2015. 
ROBÁTKA, pro děti ve věku od 4 do 18 
měsíců - poznávání světa hudby se zřete-
lem k úrovni smyslových a senzomotoric-
kých zkušeností dětí, společný zpěv, hu-
debně-pohybové hry...
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ, pro děti ve 
věku od 1,5 do 4 let - zpěv jednoduchých 
písní, rytmická cvičení, hudebně-pohybo-
vé hry, základy hry na rytmické nástroje...
RYTMICKÉ KRŮČKY, pro děti ve věku 
od 4 do 6 let: intonace, rytmus, hra na 
dětské hudební nástroje, základy hudební 
nauky, hra na flétnu...
Výuka probíhá v MŠ LENTILKA - pavi-
lon „C“, Heranova ulice.
Přihlášku a informace získáte na 
www.yamaha-skola.cz, nebo tel. 603 834 800. 

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, dlouhodobé, pravi-
delné i  nepravidelné hlídání dětí. Nástup možný kdykoli bě-
hem roku po předchozí telefonické či osobní domluvě (den 
předem). Najdete nás v nákupní galerii Nová Louže v Polské 

ulici 1308. Náš klub férově podporuje Konzum. 
Další info najdete na webových stránkách: www.fialka-uo.cz
Kontakt: Miluše Crhonková, tel: 732 681 858, 605 774 569, e-mail: fialkauo@seznam.cz

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
Od 29.6. do 31.8. je v RC PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.

Každou STŘEDU od 9:00 do 12:00 hod. otevřena VOLNÁ HERNA, SPO-
LEČNÉ ŘÁDĚNÍ NA ZAHRADĚ.
Po domluvě společné výlety, koupání a jiné společné akce, nápady a návrhy 
vítány (upřesnění data a konkrétní akce přes internet a ve vývěskách).

JEDNORÁZOVÉ AKCE
PO 13.7. – 17.7. – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PÁN PRSTENŮ – přihlášky na 
www.klubexit.cz, pro děti ve věku 7-13 let, posledních pár volných míst
SO 8.8. – ČT 13.8. – RODINNÝ POBYT S BOBEM A BOBKEM – Chata U Matouše – 
Deštné v Orlických horách – pro rodiny s dětmi – poslední volná místa, informace na 
tel.: 603 976 036
PÁ 28.8. – NE 30.8. – TÁBOŘENÍ PRO TATÍNKY S DĚTMI – víkend pro statečné otce 
a jejich děti, více na tel.: 603 913 885

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Marcela Dostrašilová – koordinátor RC, tel.: 604  313  249, 
603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, web:www.rcsrdicko.estranky.cz

KLUBCENTRUM ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ

NABÍDKA POŘADŮ 
5. srpna – 6. září 
Kulturní dům
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ - 
XVII. ročník výstavy se slavnostní vernisá-
ží, na které se prezentují výtvarníci různých 
oborů z celé republiky, vstupné dobrovolné

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
úterý 25. srpna  TŘI BRATŘI
středa 26. srpna  HODINOVÝ MANŽEL
čtvrtek 27. srpna  VEJŠKA
pátek 28. srpna  FOTOGRAF

Park pod Roškotovým divadlem, začátky 
projekcí ve 21 hodin, vstupné dobrovolné

Pátek 28. srpna
15:00 -18:00 hodin
venkovní prostor Sportcentra Radava
LOUČENÍ S  PRÁZDNINAMI – zábavný 
program pro děti od 3 do 10 let, táborák 
a opékání buřtů, vstupné dobrovolné

PÁR SLOV K DIVADELNÍMU PŘED-
PLATNÉMU (A TAKÉ K BUDOVĚ 

DIVADLA)
Vážení přátelé divadla!
Chystal jsem se sice vystoupit na pódiu na-
šeho milého „Roškoťáku“ před posledním 
představením Divadelního předplatného 
únor – červen 2015, nakonec jsem to ale 
vzdal, protože na mě, věřte, nevěřte, padla 
totální únava ze slavností Město v pohybu – 
Týden dobré pohody a  opravdu jsem se na 
projev před zaplněným sálem necítil.
O čem jsem chtěl hovořit? Samozřejmě o di-
vadelním předplatném pro příští sezonu. 

Dostaly se ke mně dotazy, zda vůbec bude. 
Všechny Vás, kdo máte rádi dobré divadlo, 
mohu uklidnit. Určitě bude! Divadelní před-
platné má v  Ústí nad Orlicí dlouholetou 
tradici a  počet abonentů je vysoký, což nás 
rozhodně těší. A chceme ho udržet i do bu-
doucna.
Letos v  létě čeká Roškotovo divadlo, re-
spektive především jeho sál a  balkon, velká 
proměna. Jak asi víte, na únorovém zasedá-
ní městského zastupitelstva byla schválena 
nemalá investice určená na výměnu koberců 
a sedaček v našem kulturním stánku. Přípra-
va tohoto záměru nebyla jednoduchá, jedno-
duchá nebude ani jeho realizace. O tom, do 
jakých sedaček byste nejen Vy měli na pod-
zim usednout, se definitivně rozhodovalo až 
ke konci června. Pro výměnu koberců, seda-
ček, ale také výmalbu sálu budou rezervová-
ny měsíce červenec, srpen a září. V této době 
bude Roškotovo divadlo zcela uzavřeno. 
Už z  tohoto důvodu bude kulturní nabídka 
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Klubcentra ve zmíněné době omezená. 
O  to raketovější start kulturní sezony by 
ovšem měl nastat v říjnu, kdy se Roškotovo 
divadlo opět otevře a  jeho sál bude doslova 
zářit novotou. A rozjede se mimo jiné i nová 
divadelní sezóna s Divadelním předplatným 
říjen 2015 – leden 2016. Na její přípravě 
intenzivně pracujeme, už teď ale můžeme 
prozradit, že ji zahájíme představením Dru-
há smrt Johanky z  Arcu se skvělou Vilmou 
Cibulkovou v  hlavní roli. Informace o  tom, 
kdy bude zahájen prodej předplatného a na 
jaká představení se můžete těšit, najdete 
v  brzké době na webových stránkách www.
klubcentrum.cz a na našem facebooku, zve-
řejníme je i v dalších médiích, oslovíme Vás 
prostřednictvím Vašich mailových adres, zís-
káte je i v kancelářích Klubcentra na adrese 
Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí.
Chci věřit, že Vás toto moje sdělení uklidní, 
děkuji za pochopení a těším se na shledanou 
v Roškotově divadle.

Karel Pokorný, 
ředitel Klubcentra v Ústí nad Orlicí

                       KAM TAKÉ O PRÁZDNINÁCH? 
S  muzeem do 
Egypta, za Šrám-
kem, Roškotem či 
Šimečkem nebo se 

vrátit do dětství či zkusit svoji zručnost! 
Nepromeškejte výstavu EGYPT - DAR 
NILU, rozsáhlou kolekci replik egyptských 
artefaktů ze sbírky soukromého sběratele, 
která reprezentuje jak drobné plastiky, tak 
i busty nebo objemné plastiky panovníků či 
božstev. Návštěvník se může také převlék-
nout do kostýmů královny Kleopatry nebo 
faraona, vyzkoušet si svou fantazii nebo se 
podívat na související videoprezentaci. Vý-
stava provází různými obdobími starověké-
ho Egypta od jeho sjednocení, přes období 
pyramid, až po Ptolemaiovskou dobu po 
ovládnutí Římem a potrvá již pouze do 19. 
července. 
Pohledem na krajiny s  rybníky zavzpomí-
náme do konce prázdnin na legendárního 
ředitele ZDŠ Komenského JOSEFA ŠRÁM-
KA jehož nedožité 90. narozeniny připomí-
náme prezentací téměř sedmi desítek jeho, 
z  valné většiny zatím vůbec nevystavova-
ných obrazů. Máte jedinečnou příležitost 
setkat se i s další zajímavou osobností, a to 
architektem ústeckého divadla KAMILEM 
ROŠKOTEM, přestože zemřel před sedm-

desáti lety. Kromě dokumentů a  plánů se 
pro výstavu podařilo zapůjčit i model diva-
dla, které je kulturní památkou a chloubou 
našeho města. Díky tomuto exponátu bu-
dete mít možnost vstřebat linie této úžasné 
stavby z mnoha pohledů. 
Na přelomu července a srpna bude bez ver-
nisáže otevřeno DĚTSTVÍ BEZ INTER-
NETU, kde kromě historických dětských 
knížek najdete i  různá divadélka. Výstavu 
manželů Pecháčkových z  Rychnova nad 
Kněžnou doplníme řadou loutek, které 
dělaly radost dětem i  zde v  Ústí n. Orlicí. 
Přijďte si pohrát. I na této výstavě nebude 
chybět koutek pro vlastní vyjádření ná-
vštěvníků.
Po úspěšných loňských SOCHAŘSKÝCH 
DÍLNÁCH letos dáváme zájemcům mož-
nost ověřit si svou zručnost ve dnech 22.7., 
27.7.,5.8.,12.8., či na dětem PŘÍMĚST-
SKÉM TÁBOŘE konaném 17.-21.8.2015. 
Pod vedením zkušené lektorky je možné 
vlastnoručně vytvořit ve vybraném materi-
álu zajímavý artefakt, který bude po dokon-
čení práce Váš. Materiál byl získán spon-
zorsky, náčiní a  stojany finančně zaštítilo 
Město Ústí nad Orlicí.
Více na www.muzeum-uo.cz nebo v infor-
mační skříňce muzea či na tel. 465 523 653.

MĚSTSKÉ KNIHOVNY
8.7. od 10 hod. - Otravní králíci - předčítání, 
pro děti do 8 let 
9.7. od 15 do 17 hod. - Pirátská nauka - 
prázdninové odpoledne pro děti od 1. do 5. 
třídy
15.7. od 10 hod. - Kde se vzala duha? - před-
čítání, pro děti do 8 let 
22.7. od 10 hod. - Bukvínkova dobrodruž-
ství - předčítání, pro děti do 8 let 
23.7. od 15 do 17 hod. - Jak to bylo dál ...? 
-  prázdninové odpoledne pro děti od 1. do 
5. třídy
29.7. od 10 hod. - Schody do pohádek - 
předčítání, pro děti do 8 let 
5.8. od 10 hod. - Kuře Tinka - předčítání, pro 
děti do 8 let 
10. 8. 15:00 - 17:30 Psí odpoledne - pro celou 
rodinu
- čtení s  psí tématikou, poznávání plemen, 
ukázky psích sportů - agility, tanec se psem, 
výstavy, poslušnost; soutěže pro děti (děti si 
mohou donést vlastního plyšového pejska - 
soutěže přežije ve zdraví)
12.8. od 10 hod. - Pohádka loďky Matyldy - 
předčítání, pro děti do 8 let 
13.8. od 15 do 17 hod. - Detektivní odpo-
ledne - prázdninové odpoledne pro děti od 
1. do 5. třídy
17. 8. 9:00 - 11:00 - Nakupování na eBay 
a AliExpressu (čínské obchody) - praktická 
vzdělávací lekce na počítačích, určená přede-
vším seniorům či starším generacím
19.8. od 10 hod. - Pohádky, které mají dlou-
hé uši - předčítání, pro děti do 8 let 
26.8. od 10 hod. - O Budulínkovi - předčítá-
ní, pro děti do 8 let 
 

LETNÍ ŠKOLA PRO SENIORY:
7. 7. 2015 Zdravá zábava
13. 7. 2015 Dnes pracuje hlava, aneb dáme 
nohy nahoru a užíváme si
20. 7. 2015 Průzkumná výprava do starých 
časů -> Hurá na tajný výlet
30. 7. 2015 Filmová škola
- Program na celý den, akce se konají od 
8:00 do 16:30 (čas konce pouze orientační), 
od  11:30 do 13:00 osobní volno, polední 
pauza. 
Cena jedné akce 200 Kč, nutno hlásit nejpoz-
ději 2 dny předem.Více info na webu knihov-
ny, v knihovně u výpůjčního pultu nebo na 
e-mailu studentiseniorum@gmail.com
VÝSTAVY:
1. 8. 2015 - 29. 9. 2015. Vojtěch Stádník. 
FOTOGRAFIE Z LET 1978 - 2015.
4. 5. 2015 - 24. 10. - stále probíhá VÝSTAVA 
P.A.J.Z.L. (praví a  jediní zástupci lidu)  Vý-
stava fotografií Eduarda Kaplana. V Altánu 
Městské knihovny. 
1. - 30.7. -  VÝSTAVA KOMIKSŮ  vytvoře-
ných žáky základních škol a 8letého gymná-
zia v  rámci komiksové soutěže na téma Jak 
tohle vlastně funguje...?
PROVOZNÍ DOBA Městské knihovny 
v době letních prázdnin:
 Oddělení pro dospělé bude otevřeno:
Pondělí  9 – 14 hod.
Úterý  9 – 18 hod.
Středa  9 – 14 hod.
Čtvrtek  9 – 14 hod.
Pátek  9 – 18 hod.
Sobota  zavřeno
Dětské oddělení bude otevřeno:

Pondělí  9 – 14 hod.
Úterý  9 – 14 hod.
Středa  9 – 14 hod.
Čtvrtek  9 – 14 hod.
Pátek  9 – 14 hod.
Sobota  zavřeno
  PRVNÍ LETNÍ ŠKOLA PRO SENIORY 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Přinášíme Vám přelomovou novinku pro 
všechny babičky, dědečky i  jejich vnoučata. 
Nejen děti mají prázdniny. Darujte si ten 
nejlepší dárek pro všechny nadšence, kteří 
to ještě se životem nevzdali a  chtějí si užít 
trochu neobyčejné zábavy, nevšedního pro-
gramu, omládnout a vrátit do se dětských let.
ČTYŘI ČERVENCOVÉ AKCE = ČTYŘI 
ÚŽASNÉ DNY.
1) 7. 7. 2015 - ZDRAVÁ ZÁBAVA
-  Zdraví trochu jinak - pojďme si zavzpo-
mínat na taneční večery, prozkoumat nové 
technologie hlídající naše zdraví, zahrát si 
dávno zapomenuté hry, projít se po okolí, 
poznávat přírodu a  její vliv na naše zdraví 
(bylinky apod.).
2) 13. 7. 2015 - DNES PRACUJE HLAVA, 
ANEB DÁME NOHY NAHORU A UŽÍVÁ-
ME SI
- Pojďte si odpočinout a vrátit se do dětských 
let. Čekají nás cvičení paměti, hry pro děti 
i dospělé, tvořivá dílna, novinky ze světa lite-
ratury a čtení, a další překvapení.
3) 20. 7. 2015 - PRŮZKUMNÁ VÝPRAVA 
DO STARÝCH ČASŮ → HURÁ NA TAJNÝ 
VÝLET
- Tento den si zopakujeme (naučíme se) pra-
covat s mapou, vyhledávat zajímavé tipy na 
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výlety pomocí internetu, řekneme si o  GPS 
navigaci, vyrazíme na tajný výlet, kde mimo 
jiné zažijeme hledání pokladu nebo třeba 
piknik.
- Akce není fyzicky nijak náročná, uzpůsobe-
ná věku a zdravotnímu stavu účastníků.
4) 30. 7. 2015 - FILMOVÁ ŠKOLA
- Drazí filmaři i milovníci filmů, tento den je 
pro Vás to pravé! Podíváme se na ukázky nej-
slavnějších filmů historie, řekneme si o reží-
rování filmů, natáčení videa, jeho stříhání, 
vše prakticky vyzkoušíme a den si užijeme.
- Vhodné pro úplně amatéry, není nutné mít 
vlastní vybavení.
-Akce se konají od 8:00 do 16:30 (čas konce 
pouze orientační), od 11:30 do 13:00 osobní 
volno, polední pauza.
-Nepotřebujete žádné zkušenosti, speciální 
vybavení, skvělou kondici ani nic dalšího 
krom dobré nálady. U  všech programů zo-
hledněn věk a zdravotní stav účastníků.
-Všechny aktivity podloženy pracovními 
a  studijními listy, drobným občerstvením, 
překvapeními. 
-Cena za jeden den je 200 Kč, při účasti na 
alespoň 3 akcích, sleva na 180 Kč za akci.
-Počet míst omezen, nutno se přihlásit nej-
později dva dny před konáním akce - přes 
e-mail: studentiseniorum@gmail.com nebo 
osobně v Městské knihovně.
-Více informací na výše uvedeném e-mailu 
nebo na výpůjčním pultu v knihovně.
-Lekce vede Iveta Jansová a kol.

VZPOMÍNKA NA ING. LUBOMÍRA KASALA
8. srpna to bude 100 let. co se v Litomyšli narodil Lubomír Kasal. Po studiu tamního gym-
názia absolvoval Vysokou školu obchodní v Praze a byl promován inženýrem ekonomie.
V roce 1945 se oženil s Věrou Mejdrovou a přestěhoval se do Ústí nad Orlicí. Celý svůj život 
zasvětil sportu. V letech 1950 až 1975 celých 25 let stál v čele TJ Jiskra. Pod jeho vedením 
byly položeny základy dnešních sportovišť – tenisových kurtů, fotbalového a atletického 
stadionu, volejbalových dvorců, plovárny, herny stolního tenisu a lyžařského areálu v Ŕíč-
kách v Orlických horách. Čest jeho památce. Rodina Kasalova, Jachkova

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, kde si budete moci během prázdnin 

prohlédnout dvě výstavy:
FOTOGRAFICKÝ SALON 2015

3. – 26. července
Fotografie členů Klubu přátel umění, Fotoklubu OKO a hostů

ÚSTECKÝ SALON 2015
7. srpna – 4. září

Malba, kresba, grafika, keramika, plastika, objekty, krásná literatura
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, úterý až pátek 

10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota a neděle 14 – 17 hodin

ÚSTECKÁ STAROČESKÁ 
POUŤ

Město Ústí nad Orlicí pořádá ve 
dnech 14. – 16. srpna 2015

jubilejní 
90. ÚSTECKOU STAROČESKOU 

POUŤ

POUŤOVÉ ATRAKCE a PRODEJ 
POUŤOVÉHO ZBOŽÍ 

na Mírovém náměstí
****

XVII. ročník 
VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

v Kulturním domě
****

VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU 
v Hernychově vile

****
VÝSTAVA ÚSTECKÝ SALON 2015 

v Galerii pod radnicí
****

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Další doprovodné kulturní a spor-
tovní programy 90. ÚSTECKÉ STA-
ROČESKÉ POUTI budou zveřejně-

ny na plakátech, 
nebo na www.ustinadorlici.cz

KLUBCENTRUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
vyhlašuje TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ
pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové

Kurz tance bude probíhat od září do prosince 2015 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. 
Celkem se uskuteční 10 lekcí (vždy v neděli 16.00 – 19.00 hod.), prodloužená a věneček. 
Kurzovné činí 1.400,- Kč. Přihlášku je možno vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí 
nad Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách 
www.klubcentrum.cz. Vyplněné přihlášky se od 1. dubna přijímají v kanceláři Klubcentra. 
Uzávěrka přihlášek 4. září 2015 (v případě naplnění kurzu i dříve).

SBĚRATELSKÁ BURZA
Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech sběratelských oboru se uskuteční v neděli 16. 
srpna od 7:30 do 11:00 hodin v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově ulici. Občer-
stvení zajištěno. Přijďte prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte do své sbírky!

POZVÁNKA NA KULTURU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
DOGA, KONFLIKT – Koncert „Rock is not dead“, pátek 25. září 2015 v 19:00 hod., Kul-
turní dům, předprodej vstupenek v Informačním centru v ÚO, cena 210,-Kč
KATAPULT – Koncert, pátek 9. října 2015 ve 20:00 hod., Kulturní dům, předprodej vstu-
penek v Informačním centru v ÚO, cena 250,-Kč
KOMUNÁL + TRAKTOR – Koncert, pátek 23. října 2015 ve 20:00 hod., Kulturní dům, 
předprodej vstupenek v Informačním centru v ÚO, cena 220,-Kč
COCOTTE MINUTE, IMODIUM, NIL – Koncert „Rock is not dead“, pátek 6. listopadu 
2015 v 19:00 hod., Kulturní dům, předprodej vstupenek v Informačním centru v ÚO, cena 
210,-Kč
HORKÝŽE SLÍŽE, PROMILE – Koncert „Rock is not dead“, pátek 4. prosince 2015 ve 
20:00 hod., Kulturní dům, 
předprodej vstupenek v Informačním centru v ÚO, cena 260,-Kč

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji neznámému poctivému nálezci peněženky na sportovním dni Základních škol, který 
se konal dne 4.6.2015 na stadiónu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Také děkuji pořadatelům za její 
předání. Jana Harapátová 

OSLAVY 70 LET SDH ČERNOVÍR
V sobotu 22.8.2015 se uskuteční oslavy 70 let založení Českého dobrovolného hasičského 
sboru v Černovíru.
Během dopoledne bude slavnostní Valná hromada za účasti všech hasičů a hostů. Odpoledne 
bude pokračovat bohatý program. Zájemci si budou moci prohlédnout hasičskou techniku, 
zbrojnici a výstavku z historie sboru a obce. Na návsi, před hospodou U Bobše, budou připra-
veny atrakce pro děti.
Od 15:00 hodin proběhne 7. ročník Černovírského rolování slámy. To je akce svého druhu 
v naší republice ojedinělá a pro diváky velice atraktivní.
Zveme všechny spoluobčany k účasti.
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Na republikové soutěži v povinném čtyřboji 
(kladina, akrobacie, hrazda, přeskok), která 
se konala 16. - 17. 5. 2015 v jihočeské Třebo-
ni za účasti více než 300 gymnastek a gym-
nastů, skvělého výsledku v podobě 8. místa 
získala Růžena Škrobánková (dorostenka)! 
Náš klub dále reprezentovaly Viola Škro-
bánková, Slávka Venclová (st. žákyně), An-
děla Venclová a  Barbora Svobodová (ml. 
žákyně). Do první třetiny výsledkové listiny 
ve svých kategoriích se tentokrát probojova-
ly mladší žákyně. Jsme potěšeny, že se nám 
daří každoročně zlepšovat výkony a již nyní 
jsme započaly přípravu na novou závodní 
sezónu nácvikem náročnějších prvků. 
Klubová základna cvičenek se úspěšně roz-
růstá, zájemkyň, ale i zájemců o gymnastiku, 
je mnoho - a  to i z okolních měst. Stávající 
prostorové podmínky a adekvátní množství 

nářadí nás bohužel limitují. Klub z  přidě-
lených dotací průběžně doplňuje nářaďové 
vybavení pro zlepšení tréninkového zázemí, 
které je vedle náročné organizace vedení tré-
ninku tohoto individuálního sportu důleži-
tou součástí úspěšného rozvoje sportujících 
dětí.
Rády bychom také poděkovaly za stálou 
finanční podporu Městu Ústí nad Orlicí 
a společnosti REJA.
Nábor do přípravky: dívky ve věku 5 - 6 
let, každá středa v měsíci září, od 16:00 do 
17:00 hod. v tělocvičně Na Štěpnici od 10. 
9. Vezměte s sebou vhodné oblečení a ne-
klouzavou cvičební obuv na hodinový cvi-
čební program. Počet míst omezen!!!
Těšíme se na Vaši účast. 
Tým trenérek

www.sport-gym.estranky.cz

MINIGOLF
Vstup: od „pilinov-
ky“ (u  regule) nebo 
z aquaparku
Provozní doba: pon-

dělí - neděle od 13:00 do 18:00 hod. (po-
slední vstup v 17:00 hod.).
18 minigolfových drah v  příjemném par-
kovém prostředí. Celodenně přirozeně za-
stíněno korunami stromů. Jednoduchá hra 
- relaxace vhodná pro každého bez ohledu 
na věk či kondici, celou rodinu i seniory! 
Instruktáž hry a seznámení s pravidly zajistí 
vyškolený personál. Možnost skupinových 
rezervací (školní, firemní, pracovní nebo 
sportovní kolektivy) nad 20 osob v jakýkoliv 
pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné 
vstupenky a permanentky opět v nabídce! 
Uživatelé sluchadel po předchozí registraci 
na webových stránkách mají 1x týdně vstup 
zdarma. V  případě nepříznivého počasí 
(déšť) je sportoviště zavřeno.
Svou návštěvou přispějete na charitativní pro-
jekt podpory nedoslýchavých dětí.
Na viděnou na minigolfu.

www.minigolf-uo.estranky.cz

IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA 
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINO-
VOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu 
a  zábavy. Pro velký zájem pořádáme tak-
též BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENA-
LINOVOU, FREESTYLOVOU ŠKO-
LIČKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ 
TÁBOR, FREESTYLE KOLOBĚŽKY 
A BRUSLÍME S ANGLIČTINOU.
• 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, po-
jištění, návštěva aquaparku a  závěrečné 
překvapení
• Možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým na-
bízíme 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:-)!!!!

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE 
BUDE HRÁT O BODY DO 

SVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU ATP
Sázka na mezinárodní tenis
Dvacet let se v Ústí nad Orlicí hrál tenisový 
turnaj Rieter Cup. Na letošní rok si úspěš-
ní organizátoři připravili novinku v  podo-
bě mezinárodního turnaje mužů RIETER 
OPEN. Titulárním sponzorem zůstává orlic-
koústecká společnost Rieter CZ, a  tak jsme 
k rozhovoru pozvali jejího generálního ředi-
tele Jana Lustyka.
Dvě desetiletí, to je poměrně dlouhá doba. 
Možná nebude od věci si na začátku připo-
menout zrod tenisového turnaje Rieter Cup.
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„V  roce 1994 prošla naše firma úspěš-
nou privatizací, tehdy jsme přemýšleli 
o  tom, jak firmu vhodným způsobem 
propagovat. Jak přesvědčit veřejnost, že 
firma existuje a funguje. A současně tím 
odpovědět na různé spekulace o  jejím 
údajném konci. O  rok později, kdy si 
koncern Rieter připomínal 200. výročí 
své existence, se uskutečnil první ročník 
Rieter Cupu. Tehdy to byl turnaj katego-
rie A, v následujícím roce se hrál turnaj 
kategorie A s hvězdičkou.“
Od roku 1997 se hrál Rieter Cup 
s  přívlastkem domácího mistrovství 
mužů a žen. Jak k tomu došlo?
„Nabídka přišla od tehdejšího vedení 
Českého tenisového svazu v čele s Janem 
Kodešem a Karlem Papouškem. V pod-
statě jsme přebírali štafetu od Poděbrad. 
Asi nikoho z  nás tehdy nenapadlo, že 
budeme české mistrovství pořádat osm-
náct let. V roce 1997 se naplno rozběhla 
spolupráce s  mým dlouholetým kama-
rádem Vladimírem Vaňkem, který byl 
od tohoto roku ředitelem a v posledních 
letech i pořadatelem Rieter Cupu.“
S  jakou základní vizí jste do pořádání te-
nisového šampionátu společně vstupovali?
„Od začátku jsme tvrdili jednu věc, že pořádá-
me turnaj pro mladou nastupující tenisovou 
generaci. Většinou začínající tenisté a tenistky 
získávali na domácím mistrovství cenné zku-
šenosti. Ti úspěšnější si mohli na Rieter Cupu 
vydělat slušné peníze, které dále mohli investo-
vat do svého dalšího tenisového rozvoje.“
Na Rieter Cupu se však představila řada 
později známých tenisových jmen. 
„To je pravda. Z tenistek musím jmenovat re-
prezentantky Petru Kvitovou a Lucii Hradec-
kou, z tenistů reprezentanty Radka Štěpánka, 
Jana Hájka, Lukáše Rosola a Ivo Mináře.“
Nechme vzpomínání a  pojďme k  součas-
nosti. Kdo přišel s  nápadem uspořádat 
v  Ústí nad Orlicí mezinárodní tenisový 
turnaj?
„S Vladimírem Vaňkem jsme o tom uvažovali 
delší čas. Nelíbila se nám snižující sportovní 
úroveň domácího tenisového šampionátu, to 
platilo především o  soutěži žen. Chtěli jsme 
uspořádat kvalitnější turnaj, na kterém by se 
hrálo nejen o slušné peníze, ale hlavně o body 
do světového žebříčku ATP. Vsadili jsme na 
mužský tenis, na turnaj kategorie Futures. 
Podle pravidel Mezinárodní tenisové federace 
se musí bezprostředně za sebou hrát tři turna-
je s  dotací 10 tisíc dolarů, nebo dva turnaje 
s dotací 15 tisíc dolarů. Rozhodli jsme se pro 
druhou variantu a domluvili se na spolupráci 
s pardubickým tenistou a  trenérem Davidem 
Novákem, jehož společnost bude organizovat 
turnaj v Pardubicích.“
Jaké jsou termíny obou mezinárodních 
turnajů?
Od 20. do 27. června se bude hrát Rieter Open 
Pardubice, od 27. června do 4. července se 
uskuteční Rieter Open Ústí nad Orlicí. Rád 
bych zdůraznil, že podobné mezinárodní tur-
naje se ještě nikdy na území našeho regionu 
nehrály.“
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„ST-AR KLUB“ ZVE VŠECHNY 
ZÁJEMCE O TURISTIKU V MĚSÍCI 

SRPNU 2015 NA AKCE:
Přejeme všem účastníkům akcí ST-AR Klubu 
a příznivcům seniorské turistiky krásný červenec. 
V  měsíci srpnu se s  vámi všemi těšíme na další 
společná setkání! 
15. 8. - „VÁNOCE NA NEČISTO“ aneb Letní pose-
zení s výborným vánočním menu na „Kolibě Hrá-
dek“. Sraz turistů je ve 14:00 hod. před novým ná-
dražím v ÚO. Délka trasy cca 10 km. Návrat podle 
chuti účastníků.
22. 8. - PUTOVÁNÍ „Z TĚCHONÍNA DO LETO-
HRADU“. Trasa vede přes Studené, romantickým 
Markétiným údolím podél Divoké Orlice do Nekoře 
a přes Šedivec do Letohradu, délka do 15 km. Sraz 
účastníků na novém nádraží v 8.10 hod., odjezd vla-
kem v 8.25 hod. Návrat kolem 16.00 hod. Vítáni jsou 
všichni příznivci pěší turistiky! 
Za nepříznivého počasí se akce nekonají.
Informace: tel. 731601548 
nebo mailu starklub@post.cz.  Tomanovi

Kolik hráčů se obou turnajů zúčastní a kolik jich 
přicestuje ze zahraničí?
„Oba turnaje budou zahájeny kvalifikacemi. V hlav-
ní soutěži se ve dvouhře představí 32 hráčů, v deblu 
změří síly šestnáct dvojic. Je velmi pravděpodobné, že 
minimálně polovina tenistů na obou turnajích bude 
z ciziny.“
Věříte, že turnaj bude mít vyšší sportovní úroveň 
než domácí šampionát?
„Jsem o tom přesvědčený, to je jisté.“
Jak se k  turnajům staví Pardubický kraj a město 
Ústí nad 0rlicí?
„Absolutorium zaslouží hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický, který převzal nad oběma turnaji 
záštitu. Pan hejtman si dobře uvědomuje, že podob-
ná sportovní akce tady ještě nikdy nebyla. Město Ústí 
nad Orlicí náš turnaj rovněž významně finančně 
podporuje.“
Rieter Open Ústí nad Orlicí bude významnou 
sportovní událostí, co společenská stránka tur-
naje?
„Nedílnou součástí turnaje bude doprovodný pro-
gram, například party pro startující hráče, sponzory 
a hosty. Účastníky rovněž přijme ústecký starosta Petr 
Hájek.“

FFT SLOPESTYLE VOL.7
Rádi bychom Vás pozvali na již sedmý ročník 
FFT Slopestyle, který se bude  konat 18. 7. 2015 
v  Wild West bikeparku pod Duklou v  Ústí nad 
Orlicí. Na tento závod se sjedou ti nejlepší jezdci 
z Visegrádské čtyřky a přilehlých evropských stá-
tů. Bikeři budou na svých horských kolech před-
vádět akrobatické kousky na obrovských skocích 
ve westernovém městečku. Během závodu se bu-
dete moci občerstvit,  zasoutěžit a Vaše  ratolesti 
se určitě rády povozí na „divokém“ mustangovi z 
utažské prérie. Závod se pojede od 13:00, kdy od-
startujeme kvalifikaci všech western nájezdníků. 
Vstup je zdarma!
Po závodě od 20:00 se můžete těšit na afterparty 
v klubu Popráč,  kde nad sklenkou ohnivé vody 
vyvrcholí celodenní kosmopolitní veselení a za 
poslechu DJs zakopání válečné sekyry!
Za pořadatele Matouš Holubář - FFT Bikes 
z.s. www.fftbikepark.com
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Inzerce

 CHORVATSKO AUTOKAREM s odjezdem z ÚO
• AUTOKAROVÝ ZÁJEZD do BIOGRAD na MORU penzion s polopenzí, termín: 21.8. - 30.8.2015, cena Kč 7 
680,-/os. dítě do 12 let Kč 6 460,- dítě do 5 let Kč 2 200,-, cena zahrnuje: 7x ubytování s chorvatskou polopenzí, 
doprava autokarem 
• AUTOKAROVÝ ZÁJEZD do TUČEPI, BAŠKA VODA, MAKARSKA, termín: 28.8. - 6.9.2015, cena Kč 5 950,-/
os. v ceně je doprava autokarem, 7x ubytování v apartmánech, možnost prodlouženého pobytu na 11 nocí, termín 
24.8. - 6.9.2015, cena Kč 7 950,- v ceně je doprava autokarem z ÚO, 11x ubytování v apartmánech
• PRONÁJEM APARTMÁNŮ v Chorvatsku, celé pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí, doprava vlastní nebo 
autokarem, možnost polopenze
Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234, tel.: 465 527 696 mobil: 606 748 616 
www.ckm-tour.cz

 JAZYKOVÁ ŠKOLA HOLMES ENGLISH LETNÍ NABÍDKA:
24. - 28.8.2015 - příměstský anglický tábor pro děti 6 - 12 let
NOVINKA:
13. - 17.7.2015 - intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí
10. - 14.8.2015 - intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí
Dopolední výuka 8:00 - 11:15 hod. (20 lekcí/týden) plná konverzace a zajímavých aktivit, vhodné pro studenty střed-
ních škol i veřejnost (úroveň pre-intermediate až upper-intermediate). 
Přihlášky a více info na www.holmes-english.cz (letní kurzy a tábory)

 PRODÁM CHALUPU – obec Hrádek u Ústí nad Orlicí – cca 5 km, klidné místo, vodovod, elektřina 220/380V, 
tel.: 607 218 175, cena dohodou

 PRO DCERU KOUPÍM menší byt v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 734 313 232

 KOUPÍM STARÉ MOTOCYKLY, sajdy, návěs-
né vozíky Jawa, ČZ, Ogar, Ariel, NSU, Velorex a jiné 
do roku 1970. Platba na místě a v hotovosti. 
Tel.: 739 067 695

Chcete mít stabilní  !
  na ne e an  a e  n s  

C   s b eme e at
  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 
  p e na z kla  
  zku enosti s p o e em v ho ou

C  m nabí neme
  za mav  p ovize  slu ebn  tele on
  v plata ka  t en
  za kolen  a atab zi kontakt
  samostatnou práci

le me  s

!   n c
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Peníze rychle 
– do 24 hodin
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Cvičení proběhlo pod vedením instrukto-
ra Vodní záchranné služby ČČK Pastviny 
a instruktora lezců Hasičského záchranného 
sboru ze stanice Ústí nad Orlicí. 

V KNAPOVCI POŘÁDALI 
DĚTSKÝ DEN

Tělovýchovná jednota Knapovec připravila 
na sobotu 6. června v centru Knapovci "DEN 
PRO DĚTI". Na programu bylo vystoupení 
dětí z  místní mateřské školy, ukázka výcvi-
ku policejních psů, ukázky městské policie, 
hasičské útoky mladých hasičů a řada soutěží 
pro děti. Díky krásnému počasí byla akce ve-
lice zdařilá.

NÁRODNÍ FINÁLE ČTYŘBOJE 
SPECIÁLNÍCH ŠKOL

49. ročník atletického čtyřboje žáků základ-
ních škol praktických a základních škol spe-
ciálních se v Ústí nad Orlicí konal ve čtvrtek 
11. června. Národního finále v  lehkoatletic-
kém čtyřboji se zúčastnilo celkem 82 žáků 
a  žákyň ze všech 14 krajů České republi-
ky. Pro chlapce a dívky ve věku od 13 do 15 
let byly připraveny disciplíny běh na 60 me-
trů, skok daleký, hod kriketovým míčkem 
a vytrvalostní běh.
V pořadí krajů zvítězil Ústecký, a následoval 
Olomoucký a třetí je kraj Vysočina. Pořáda-
jící Pardubický kraj obsadil celkově 8. místo. 
Akce se uskutečnila za přispění MŠMT, Par-
dubického kraje, Města Ústí nad Orlicí, TJ 
Jiskra a dalších organizací. 

ODDÍL SK KARATE SLAVÍ 30 LET
Oddíl SK Karate Ústí nad Orlicí si letos při-
pomíná 30 let od svého založení. Oslavy 
tohoto významného výročí se uskutečnily 
v sobotu 13. června. Současní i bývalí členo-
vé oddílu zahájili společným tréninkem v tě-
locvičně ZŠ Třebovská v  Hylvátech. Poté se 
oslavy přesunuly do blízkého areálu, kde byly 
připraveny hry pro děti, občerstvení, před-
stavení nového webu oddílu a další. 

Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

II. stupně pak A. Matyášová, L. Carbová, N. 
Honzová, B. Motlová a M. Vašátková. Samot-
né choreografie si připravily žákyně ve spolu-
práci s učitelkami.

PŘEDSTAVILI KNIHU "ROK 1989"
Ojedinělá kniha „Rok 1989 v dokumentech 
Komunistické strany Československa, okres-
ního výboru Ústí nad Orlicí“ byla ve středu 
27. května představena v Ústí nad Orlicí. Se-
tkání, na kterém byla kniha Radima Duška 
představena, se účastnila řada významných 
hostů. Nechyběli zástupci Konfederace po-
litických vězňů ČR, sponzorů, díky kterým 
kniha mohla vzniknout a řada spolupracov-
níků, kteří se na knize podíleli. Zvláštními 
hosty pak byli František Stárek Čuňas, vý-
razná postava českého undergroundu a  he-
rec Stanislav Zindulka, který v listopadových 
dnech roku 1989 přijel z Prahy do Ústí nad 
Orlicí společně s  Radimem Duškem a  dal-
šími studenty, aby obyvatele našeho města 
informoval o pádu komunistického režimu.

DOBROVOLNÍ HASIČI 
CVIČILI S POLSKÝMI 

KOLEGY NA PASTVINÁCH
Společné námětové cvičení jednotek dob-
rovolných hasičů z  Černovíru a  polského 
Starého Waliszówa se poslední květnovou 
neděli konalo na přehradní nádrži Pastviny. 
Na hasiče čekala teoretická a praktická část. 
Hasiči se seznámili se základy práce ve vodě, 
ovládáním člunu, záchranou tonoucího nebo 
transportem raněného. Dvacítka hasičů byla 
rozdělena na dvě skupiny. Zatímco jedna 
skupina cvičila ve vodě, druhá skupina tré-
novala slaňování ze skály a vázání uzlů.

Ústecké listy
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SOUTĚŽ V DANCE FITNESS
1. ročník taneční soutěže Dance Fitness 
uspořádal Dům dětí a mládeže DUHA v tě-
locvičně Základní školy Bratří Čapků v Ústí 
nad Orlicí. Soutěž byla určená nejen pro dív-
ky navštěvující DANCE FITNESS kroužek 
na DDM, ale také pro ostatní zájemce. Účast-
nilo se 30 dívek rozdělených do dvou katego-
rií 1. - 4. třída a 5. - 9. třída.
Z  každé kategorie byly vybrány tři nejlepší 
dívky, které byly oceněny medailí a hodnot-
nou cenou. Zároveň také mohly tancovat 
ve skupinkách, kde si na písničku připravily 
svojí choreografii a pak jí předvedly.

BLACKBAND POKŘTIL 
SVÉ PRVNÍ CD

Jarní koncert swingového orchestru ZUŠ J. 
Kociana BLACK BANDU spojený s křtěním 
prvního CD se uskutečnil ve čtvrtek 21. květ-
na v sále ZUŠ v Ústí nad Orlicí. Křtěné CD 
obsahuje 11 nejen swingových skladeb, které 
orchestr nahrával na půdě domácí školy. Na 
koncertu pak plnému hledišti Black Band za-
hrál 20 skladeb. 

18. ROČNÍK JARNÍHO BĚHU 
„O POHÁR VÁCLAVA ČEVONY“

18. ročník jarního běhu „O  pohár Václava 
Čevony“ připravil na pátek 22. května Dům 
dětí a mládeže DUHA společně se Základní 
školou Komenského. Závodů rozdělených do 
10 kategorií (300 m – 1500 m) se zúčastni-
lo přes 200 závodníků z 8 základních škol ve 
městě a okolí. Pohár získala domácí ZŠ Bratří 
Čapků (66 bodů), druhá se umístila ZŠ Dolní 
Dobrouč (39 bodů) a na třetím místě skonči-
la také domácí ZŠ Třebovská (36 bodů).

ABSOLVENTKY TANEČNÍHO 
OBORU V ROŠKOTOVĚ DIVADLE

Absolventské představení žákyň taneční-
ho oboru Základní umělecké školy Jarosla-
va Kociana v  Ústí nad Orlicí se uskutečni-
lo v  úterý 26. května v  Roškotově divadle. 
V  celkem 17 choreografiích se představilo 
10 žákyň. Ze 7. ročníku / I. stupně to byla 
E. Chlumecká, I. Štěpánová, M. Nováková, 
J. Vaňousová a T. Ilgnerová a ze 4. ročníku / 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. KVĚTNA – 15. ČERVNA 2015


