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VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA ROK 2012

Vážení spoluobčané, v  průběhu 17. 
zasedání Zastupitelstva města Ústí 
nad Orlicí, které se konalo 17. 

června 2013, byl bez výhrad a jednomyslně 
všemi přítomnými zastupiteli schválen zá-
věrečný účet města za kalendářní rok 2012. 
Dovolte mi tedy seznámit Vás s nejpodstat-
nějšími údaji, které se vztahují k vyúčtování 
hospodaření města za rok 2012.

Rozpočet na rok 2012 byl navržen a schvá-
len jako schodkový. Sestavení takového 
rozpočtu umožnily dobré výsledky hospo-
daření města v roce 2011, díky kterým bylo 
možné zapojit do výdajů rozpočtu roku 
2012 částku více než 13 mil. Kč z běžného 
účtu města a z běžných účtů účelových fon-
dů zejména Fondu rozvoje bydlení. Příjmy 
města byly schváleny ve výši 238.159 tis. 
Kč a  výdaje ve výši 244.031 tis. Kč. Pláno-
vaný schodek rozpočtu představoval částku 
5.872 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů 
byl v průběhu roku upraven rozpočtovými 
změnami z  titulu mimořádných dotací ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu Pardubického 
kraje a vlastními rozpočtovými změnami na 
celkovou částku 245.922 tis. Kč a  plánova-
ný rozpočet výdajů byl zvýšen na celkovou 
částku 251.794 tis. Kč. Plánovaný výsledek 
hospodaření se však těmito úpravami ne-
změnil. 

Výsledkem hospodaření za rok 2012 je pře-
bytek ve výši 20.399 tis. Kč, a to je výsledek 

o více než 26 mil. Kč lepší, než bylo pláno-
váno. Tento rozdíl mezi upraveným rozpoč-
tem a skutečným plněním byl způsoben pře-
devším nižšími výdaji o 25 mil. Kč a naopak 
vyššími příjmy o 1,2 mil. Kč. Skutečné pří-
jmy činily 247.126 tis. Kč a skutečné celkové 
výdaje dosáhly částky 226.727 tis. Kč.

S podrobnějšími údaji o finančním hospo-
daření našeho města se můžete seznámit 
v samostatné příloze těchto Ústeckých listů. 
Zároveň Vás s  touto informací upozorňuji 
na zveřejnění Výroční zprávy Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí, ve které je uvede-

na řada informací o  vybraných činnostech 
města a  městského úřadu za uplynulý rok 
2012. Tato zpráva je k  dispozici na webo-
vých stránkách města. 

Vážení spoluobčané, nastává čas prázdnin 
a  dovolených, a  proto Vám všem přeji po-
hodové a  slunečné léto. Ještě jednou Vám 
děkuji za báječnou atmosféru, kterou jste 
vytvářeli v  průběhu Města v  pohybu 2013 
a touto cestou také děkuji všem sponzorům 
a organizátorům této akce. 

Petr Hájek
starosta města 



2 www.ustinadorlici.cz7-8/2013

MĚSTO V POHYBU – TÝDEN 
DOBRÉ POHODY

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Ve dnech 3. – 8. června se uskutečnil 14. roč-
ník městských slavností „Město v pohybu – 
Týden dobré pohody“. Akce by se nemohla 
konat bez výrazné finanční podpory spon-
zorů. Jejich přístupu a vstřícnosti si město 
Ústí nad Orlicí velice váží a  touto cestou 
jim děkuje.
KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o., TEPVOS, 
spol. s r.o., Pavel HAUPT, A.B.V., spol. s r.o. 
UO, SMP CZ, a.s., VCES a.s., HOCHTIEF 
CZ a.s., EUROVIA CS a.s., AVENA s.r.o., 
HOLCIM Česko a.s., MAIXNER&HANUŠ 
a.s., EKOLA České Libchavy s.r.o., EATON 
Elektrotechnika s.r.o., VERA spol. s r.o., CO-
NEL s.r.o., ELEKTRO SYCHRA spol. s  r.o., 
PIRELL s.r.o., STAPO spol. s  r.o., MOL-
DEX METRIC v.o.s., Jindřich Schlesinger – 
GASTRO komplet, Ing. Jiří JANÁK – Auto 
Janák, Pavel PIRKL obchodní a úklidová fir-
ma, AGILE spol. s  r.o., DÉMOS spol. s  r.o., 
ACE Trade spol. s  r.o., STAVONA s.r.o., 
UOTEX s.r.o., HELP silnice-železnice s.r.o., 
DNT STAV s.r.o., MASOEKO s.r.o., KA-
MODY s.r.o., OHGS s.r.o., FORENTA s.r.o., 
M+M REALITY HOLDING a.s., ZÁŘEC-
KÝ BUS DOPRAVA s.r.o., Mgr. Jiří HOLU-
BÁŘ, VELEBNÝ&FAM s.r.o., PROPLAST 
spol. s  r.o., AGROSTAV a.s., Petr ŠŤAST-
NÝ, PIPEX s.r.o., STAVORECYKLA s.r.o., 
UO.SPORT s.r.o., GEODÉZIE Ústí n.O. 
s.r.o., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vni-
tra ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna, RE-
SAL spol. s r.o., KAJA UNO s.r.o., BKN spol. 
s r.o., GRANTIS s.r.o.
Mediální podpora: OIK TV, Český rozhlas 
Pardubice, Radio HEY, Regionální deník, 
KAM po Česku

ZATÍM JEZDÍME, ALE ….
Vážení spoluobčané, rekonstrukce korido-
ru a železniční stanice ČD Ústí nad Orli-
cí se dotýká, ať už přímo či nepřímo, nás 
všech. Pevně věřím, že výsledek, na který 
se těšíme, plně nahradí všechna omezení.
Přímo jsou dotčeni obyvatelé a  zaměst-
nanci Kerhartic, nepřímo i  ti, kteří přes 
Kerhartice předtím jezdili do zaměstná-
ní třeba do Pardubic, Chocně, Vysokého 
Mýta a  dost možná, že tito jsou omezeni 
více.
Jak jsme informovali, od 6.5.2013 začal 
platit tzv. „povolenkový režim“ průjezdu 
přes železniční přejezdy. Vydali jsme ko-
lem tisíce povolenek, informovali a  po-
učili jsme obyvatele Kerhartic a  řidiče, 
jak mají vjíždět na přejezdy, jak se cho-
vat. 28.5.2013 se konala „vyhodnocovací 
schůzka“ zúčastněných, tj. vedení měs-
ta, odboru dopravy, MěP, PČR, zástup-
ce investora, SŽDC. Všichni zúčastnění 
konstatovali, že došlo ke zlepšení, jezdí 
se, ale…….. stále se stává, že ve špičkách 
dochází k  nepřehledným situacím, auta 
zůstávají na přejezdech, když jdou závory 
dolů, i přes kontroly PČR a MěP tudy jezdí 
vozidla, která nemají povolení (jejich řidi-
či riskují nemalé pokuty).
Shrneme-li to, bylo by třeba ještě více 
ukázněnosti, uvažovat o  nutnosti jízd do 
města a zpět, využívat čas mimo špičku, tj. 
ráno 5:30 – 6:30 hodin, odpoledne 14:00 
– 15:30 hodin, podívat se do dopravní 
vyhlášky, v  případě hrozby uzavření na 
přejezdu pokračovat okamžitě k  budově 
nádraží apod.
Je pravda, že jsme ještě nevyhráli. Re-
žim objížďky by měl trvat do 15.12.2013. 
Všechny subjekty se shodly na tom, že stá-
le hrozí nebezpečí úplného uzavření úseku 
pro osobní vozidla, případně pro vozidla 
do 3,5 tuny (lidově dodávky), a že se začát-
kem září skupina opět sejde a posoudí stav. 
Proto prosíme – nepokazme si to.

Za vedení města 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta

KE ZMĚNÁM V AUTOBUSOVÉ 
DOPRAVĚ OD 9.6. 2013

Vedení města se k  provedené změně vyjá-
dřilo v  tiskové zprávě na stránkách www.
ustinadorlici.cz dne 12.6.2013 a  na tiskové 
konferenci dne 20.6.2013. Stížnost byla po-
dána jak na Pardubický kraj, tak na firmu 
Oredo,a.s. a  rovněž byly sděleny naše po-
žadavky, tj. na základě návrhu Osadního 
výboru Hylváty vrátit od 1.9.2013 šestnáct 
spojů z linky Česká Třebová – Ústí nad Orlicí 
kolem nemocnice a ve spolupráci s ostatní-
mi radnicemi doplnit zastavování autobusů 
u  nemocnice z  nynějších 59 na 90, tj. před 
změnou k 9.6.2013.
Vzniklou situaci jsme nezavinili, přesto se za 
problémy spoluobčanům omlouváme.

Za vedení města 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta

POVODEŇ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
7. července to bude 16 let od povodně v roce 
1997. Vzpomínky se začínají často měnit. 
Člověk má tendenci (s časem) si vylepšovat 
pohled na tuto událost, která zasáhla město 
a zvláště část Kerhartice.
Ale realita byla krutá a  současné povodně, 
téměř v celé republice, nás vracejí myšlenka-
mi zpět k roku 1997.
Zároveň nám připomínají, co se od té doby 
udělalo pro zvládnutí povodně v  Ústí nad 
Orlicí. Musím konstatovat, že toho moc ne-
bylo. Pouze drobné úpravy na toku a určité 
úpravy na řece Třebovce a horním toku Ti-
ché Orlice. Ale ve vlastním městě nic moc.
Stále se připravuje velký projekt ochrany 
města. Je ve fázi územního řízení. Zatím 
jsme z  různých příčin (studie na ochranu 
přírody, nesouhlas toho či onoho) nedosáhli 

na realizaci tohoto smělého plánu.
Nyní se zdá, že se ukazuje nová možnost 
uskutečnění této akce, někdy v  letech 2016 
– 2021. Závisí to pouze na občanech postiže-
ných povodní nejvíce, vlastnících pozemky 
v  oblasti realizace protipovodňových opat-
ření a  zainteresovaných institucích (Povodí 
Labe, příslušná ministerstva), jak a  zda se 
podaří tuto akci uskutečnit. Město samo 
(město, to jsou vlastně občané města) nemá 
dostatečné finanční prostředky ani odborné 
zázemí na realizaci. Proto bych chtěl apelovat 
na každého, kdo může ovlivnit řešení proti-
povodňových opatření, aby svými nereálný-
mi požadavky tuto příležitost nepromarnil.
Jde o  hodně, o  ochranu majetku každého 
z nás.

Ing. Vladislav Fajt, místostarosta města

NOVELA TRŽNÍHO 
ŘÁDU MĚSTA

Vážení spoluobčané,
je mojí povinností sdělit Vám velmi pří-
jemnou zprávu, že rada města přijala 
novelu Nařízení města Ústí nad Orlicí 
č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, 
v  němž s  účinností od 1.7.2013 zakazuje 
tzv. podomní prodej, pouliční prodej a na-
bízení různých služeb (např. změny doda-
vatele elektřiny, plynu, telekomunikačních 
služeb, aj.) bez předchozího objednání ze 
strany zákazníka.
Velmi pozorně jsme vnímali to, že i  po 
našem městě se pohybují různí „prodej-
ci“, kteří Vás obtěžují nabídkami na ulici, 
ale zejména ti, kteří Vám zvoní u domov-
ních dveří. Míra naší tolerance přetekla ve 
chvíli zjištění, že se zaměřují především na 
naše přestárlé spoluobčany velmi nemo-
rálními praktikami, často i proti jejich vůli 
je donutí změnit dodavatele elektřiny nebo 
plynu.
Chceme, abyste věděli, že pokud se to sta-
ne, je toto jednání protiprávní a  takovýto 
případ je třeba ihned telefonicky oznámit 
na MěP na bezplatnou linku 156, výjimeč-
ně na PČR na linku 158. To ovšem neplatí, 
pokud si prodejce předem pozvete do bytu 
a tzv. si s ním sjednáte schůzku.
Naše MěP je na tyto případy připravena.

Za vedení města 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta

VÝZVA MĚSTSKÉ POLICIE
Vážení spoluobčané,
pokud se cítíte obtěžováni různými prodejci 
a jejich nabídkami, nebo máte obavu z nezá-
konného či manipulativního jednání těchto 
prodejců, oznamte bezodkladně tyto případy 
na telefonní linku městské policie 156. Stráž-
níci poté na místě zahájí přestupkové řízení 
s  těmito prodejci. Za tento přestupek hrozí 
prodejcům, kteří se předem k  zákazníkovi 
neobjednají, pokuta až do výše 30 000,- Kč.

Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie
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NĚMECKÝ CIRKUS V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Naše město Ústí nad Orlicí se na začátku 
nového školního roku (září 2013) stane 
v premiéře jediným v České republice, kam 
zavítá se svým jedinečným programem cir-
kus MONDEO z Berlína – Neuköllnu. Vede-
ní našeho města přijalo tento dar hostování 
cirkusu od našeho partnerského města, a to 

dar nemalý, protože berlínská radnice uhra-
dí veškeré náklady za více než měsíční pobyt 
cirkusu u nás. Jistě Vás bude zajímat, čím je 
tento cirkus tak výjimečný a  co čeká žáky 
našich základních škol v rolích vystupujících 
„artistů“. 
Cirkus MONDEO je výjimečný svým pro-

jektem „Cirkus dobrodruž-
ství“, který již 7 let úspěšně 
realizuje v  Berlíně, a  který 
jako dar neuköllnské radnice 
přiveze také k  nám. Hlavní-
mi aktéry totiž nejsou během 
představení profesionální ar-
tisté, ale děti, žáci základních 
škol. Od pondělka do pátku 
se děti pod vedením profesi-
onálních trenérů učí a připra-
vují na svá vystoupení. Výuka 
probíhá cca 2,5 hodiny denně 
ve skupinkách se zaměřením 
na žonglování, hula – hop, 

orientální show, akrobacii, klaunovská vy-
stoupení, vodění zvířat apod. Nácvik i  sa-
motné představení vedou zkušení trenéři 
a čísla jednotlivých vystoupení jsou úměrná 
jak věku, tak i  schopnostem toho kterého 
jednotlivce. Žádné nebezpečné kousky na-
cvičovány nejsou, řadu prvků vystoupení bu-
dou děti znát ze školního tělocviku. Zvířaty, 
se kterými děti nacvičují a vystupují s nimi, 
jsou koně, lamy, osli a velbloudi. Žádné šel-
my cirkus nevlastní. 
V  pátek navečer, popř. v  sobotu dopoledne 
pak přichází čas galapředstavení, ve kterém 
děti v  manéži předvádějí, co se během týd-
ne z  cirkusového umění naučily. Toto gala-
představení je určeno pro rodiče, sourozence 
a příbuzné, popřípadě pro spolužáky, přátele 
a další zájemce. Zdarma je vstup na galapřed-
stavení a v rámci projektu i celý týdenní ná-
cvik včetně zapůjčení kostýmů pro závěrečné 
představení. Dětem se tak naskýtá skvělá 
a  zcela ojedinělá příležitost nahlédnout do 
zákulisí cirkusového umění, a to nikoli z po-
zice pasivního diváka, ale naopak aktivního 
účastníka.
Vystoupení v záři reflektorů v cirkusové ma-
néži, ve třpytivém kostýmu, ve skupině se 
svými spolužáky a  v  neposlední řadě také 
v  rámci zajímavé dramaturgie cirkusového 
představení pak dětem i divákům zcela jistě 
přinese nezapomenutelné zážitky. 
Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, 

kultury, sportu, cest. ruchu a propagace

INFORMACE ZA ZŠ 
BRATŘÍ ČAPKŮ

EKO – BR(K) – TOUR
Toto je název pro již tradiční týdenní ekolo-
gicky a sportovně založený kurz pro 9. roční-
ky na ZŠ Bratří Čapků. Letos se konal od 27. 
do 31. 5. (již 11. ročník) ve Zderazu na okraji 
malebných Toulovcových maštalí.
Žáci poznávali nejenom krásnou přírodu 
našeho kraje, ale také celý týden soutěžili 
v  různých hrách, absolvovali dva celodenní 
výlety, dva závody – orientační a azimutový, 
luštili šifry, tvořili obrazy z přírodních mate-
riálů a  spolupracovali v mnoha dalších čin-
nostech.
Kromě těchto aktivit navštívili záchrannou 
stanici Pasíčka, kde adoptovali na celý rok 
tři zvířátka – kunu, krkavce a lišku. Peníze ve 
spolupráci se školním parlamentem vybrali 
od všech dětí tříd I. a II. stupně. Celkem to 
bylo 7 086,- Kč. Během pěti dnů také každá 
skupina připravila krátké divadlo, letos na 
téma „Zlatá rybko…“
Za 11 let se zúčastnilo tohoto kurzu přes 
550 žáků naší školy. Každý rok probíhá kurz 
v  příjemné atmosféře, čehož si vážíme my 
učitelé i naši žáci.

Za organizátory akce: Alena Jirásková, 
Eva Kaššová, Jan Jetmar, Gábina Cachová
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Čtení pomáhá
Naše Základní škola Bratří Čapků se v letošním školním roce zapojila do projektu Čtení 
pomáhá. Cílem tohoto projektu je zlepšit čtenářskou gramotnost dětí a zároveň pomoci li-
dem, kteří ji potřebují. Princip spočívá v tom, že si dítě vybere knížku své kategorie a jakmi-
le ji přečte, vyplní krátký test, který obsahuje čtyři jednoduché otázky. Pokud na všechny 
otázky odpoví správně, získá 50 Kč, které může darovat na vybranou charitu. Naše škola 
celkově přispěla 17 400 Kč. Nejlepší čtenáři: Daniel Hanzl – 28 knížek, Šárka Pospíšilová – 
26 knížek, Matěj Jetmar – 24 knížek, Barbora Šafářová – 20 knížek,  Žák 9. třídy J. Saučuk

BIOLOgIE NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ
Na přelomu března a  dubna se konalo 
v  Lanškrouně OK Biologické olympiády. 
Z  naší školy postoupili: v  kategorii C (8. 
a 9. ročníky) – Petr Nikl, Nikola Dočkalová, 
Martina Vaňousová, v  kategorii D (6. a  7. 
ročníky) – Marta Pirklová, Lucie Fišarová, 
Veronika Fajtová. OK v kategorii C vyhrá-
la N. Dočkalová a  na 2. místě se umístila 
M. Vaňousová. Obě žákyně postoupily do 
krajského kola, kde skončily na 4. a 5. místě. 
OK kat. D vyhrála V. Fajtová a na 2. místě 
se umístila L. Fišarová. Obě žákyně výborně 
reprezentovaly školu v  krajském kole, kde 
skončily na 2. a 3. místě.
21.5. reprezentovali naši školu na regionál-
ním kole mineralogické olympiády v České 

Třebové žáci 9. ročníků – Jaroslav Saučuk, 
Michaela Jiterská, Petra Wollmannová 
a Michal Jireš. Nejlépe si vedli – J. Saučuk 5. 
místo a M. Jiterská 6. místo.
28.5. reprezentovaly naši školu v regionální 
soutěži v poznávání rostlin, živočichů a mi-
nerálů tyto žákyně: Marie Vicanová, Lenka 
Gregarová, Michaela Hájková, Klára Opa-
tová a Jana Vaňousová. Nejlépe se umístila 
M. Vicanová, která skončila ve své kategorii 
na pěkném 2. místě a L. Gregarová – v po-
znávání rostlin na 6. místě a v poznávání ži-
vočichů na 5. místě. V těchto olympiádách 
a  soutěžích poměřují mezi sebou síly žáci 
ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií – o to 
je úspěch našich žáků cennější.  A. Jirásková

CESTA PO ČESKÉ REPUBLICE
Ve školní družině ZŠ Bratří Čapků si neje-
nom hrajeme, ale volný čas plníme i vzdělá-
vacími aktivitami, při kterých nezapomíná-
me na hru a činíme tak ze vzdělávací aktivity 
přístupnou formu poznání.
Jedním z počinů tohoto druhu byla i „Cesta 
po České republice“, která proběhla v  pá-
tek 19.4. Navázala na úspěšnou akci „Cesta 
kolem světa“, která si svoji premiéru odbyla 
v loňském roce.
Naše třídy se proměnily v jednotlivé územní 
celky České republiky, kdy děti vyzdobily své 
herny podle regionu, který jim byl vybrán. 
Děti si tak zábavnou formou utříbily vědo-
mosti, které o  jednotlivých částech naší re-
publiky měly a doplnily je o nové poznatky, 
které dramaticky, výtvarně i jinak zachytily.
Své zážitky, dojmy a  inspiraci pak vtěsnaly 
do výsledné aktivity, se kterou se předsta-
vily svým kamarádům, rodičům a  vůbec 
všem návštěvníkům letošní „Cesty po České 
republice“, která díky snaze dětí dopadla na 
výbornou.

Kolektiv ŠD při ZŠ Bří Čapků

NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ SE SLAVILO
Děti z kroužku Mladého zdravotníka Martin Procházka, Kateřina Cifrainová, Margarita Ho-
tra, Gabriela Kočová a Simona Havlová získaly pod vedením vychovatelky Ivy Preclíkové 1. 
místo v krajském kole soutěže první pomoci. Svým vítězstvím si zajistily postup do republi-
kového kola v Praze. Mladí zdravotníci jsou schopni ošetřit lehká poranění, jako odřeniny 
a krvácení z nosu, poradí si také i s člověkem v bezvědomí či tepenným krvácením. Své zkuše-
nosti z kroužku zúročí nejen při soutěži, ale i v běžném životě, kdy jsou schopni pomoci svým 
kamarádům a druhým lidem. Za to jim patří dík s přáním štěstí na republice.

SPORT NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Jako každý rok i ve školním roce 2012/2013 
žila ZŠ Bratří Čapků sportem. Proběhly zde 
mezitřídní turnaje ve fotbale, skoku vyso-
kém, florbale, plavání, přehazované, stolním 
tenise, streetballe, badmintonu a  bowlingu. 
Všechny tyto turnaje byly zařazeny do celo-
roční soutěže „Sportovec roku“, které se zú-
častnilo přes 120 žáků.
O tom, že máme na naší škole pohybově na-
dané žáky, vypovídají výsledky meziškolních 
soutěží, ve kterých dělají dobré jméno nejen 
naší škole, ale také celému našemu městu. 
Zopakovat postup do republikového finá-
le v Mc Donald ´s Cupu se podařilo našim 
mladým fotbalistům ze IV. a  V. tříd (I. Ba-
trla, O. Beran, J. Cihlář, D. Faltus, J. Jelínek, 
M. Kollert, T. Langr, R. Motl, M. Paukert, V. 
Sychra a M. Šmíd).
Na loňské úspěchy v  republikových finá-
le Atletického čtyřboje a  Poháru rozhlasu 
starších žáků (1. a  2. místo) navázaly letos 
atletky ze VI. a VII. tříd (S. Hartmanová, N. 
Beranová, K. Hrdinová, M. Langerová, A. 
Neugebauerová, I. Skalická, M. Pirklová, Š 
Pospíšilová, J. Vaňousová, K. Vaňousová a N. 
Žďárská), které dokázaly zvítězit v okresních 
kolech Atletického čtyřboje (do kraje se 
v  této kategorii nepostupuje) a Poháru roz-
hlasu. V  krajském kole Poháru rozhlasu se 

pak umístily na 2. místě s 5627 body a po-
stoupily do republikového finále, kde obsa-
dily výborné 7. místo.
Trochu ve stínu těchto úspěchů zůstávají dal-
ší vynikající výsledky:
- 1. místo v okresním kole ml. žáků v atletic-

kém čtyřboji a  5. místo ve stejné soutěži 
v kraji

- 1. místo v  jarním běhu „O pohár Václava 
Čevony“

- Okresní kolo v plavání – ml. dívky 2. místo, 
ml. chlapci 3. místo, st. chlapci 3. místo

- Okresní kolo ve stolním tenise – ml. žáci 4. 
místo, st. žáci 5. místo

- Okresní kolo v halové kopané – ml. žáci 2. 
místo

- Okresní turnaj v  ledním hokeji – ml. žáci 
1. místo

A  na závěr ještě dvě poděkování. To první 
patří paní ředitelce Janě Langerové, která 
nám umožňuje účastnit se sportovních akcí 
i přes problémy, které to přináší běhu školy. 
A  druhé poděkování pak patří městu Ústí 
nad Orlicí, díky jehož finanční podpoře mů-
žeme uhradit pronájmy sportovišť při orga-
nizaci školních kol v plavání, ledním hokeji 
a bowlingu, a  také můžeme odměnit vítěze 
turnajů drobnými cenami. Jan Jetmar

VYSTOUPENÍ „VÝSLUŇÁKŮ“ 
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

U  příležitosti oslav Svátku matek dne 7. 
května vystoupily děti z Mateřské školy Na 
Výsluní v  Domově důchodců v  Ústí nad 
Orlicí. Pásmo básní a písní spojené s po-
hybem a hrou na dětské rytmické hudební 
nástroje obohatilo kulturní život zdejších 
klientů. Odměnou dětem nebyly jenom 
sladkosti, ale především potlesk, radost 
a  úsměv babiček i  dědečků. Obyvatele 
Domova určitě také potěšil drobný dárek 
vyrobený dětmi. MŠ Na Výsluní

INFORMACE ZE ZŠ TŘEBOVSKÁ 
Proč jich ubývá?
Žáci 7. ročníku ZŠ 
Ústí nad Orlicí, Tře-
bovská se vypravili 
7. května 2013 na ex-
kurzi do Zoologické 
zahrady Olomouc, 
kde hledali příčiny 
úbytku některých 

druhů živočichů. Téma „Proč jich ubývá“ je 
totiž letošním celoškolním ekologickým té-
matem. Žáci by si měli prostřednictvím ak-
tivit projektu uvědomit, že druhová pestrost 
je na planetě Zemi ohrožená a je v rukou člo-
věka tuto nepříznivou situaci změnit. Projekt 
finančně podporuje Město Ústí nad Orlicí.

Květnová procházka po Praze, aneb Jak 
jsme (ne)potkali duchy
15. května jsme s deváťáky vyrazili na exkur-
zi do Prahy. Na cestu jsme si kromě svačiny 
vzali taky historické fotografie různých míst 
v Praze zachycených v důležitých okamžicích 
českých dějin. Pokusili jsme se místa znovu 
objevit a vyfotit. Jako fotomontáž u počítače 
potom vznikly fotografie kombinující pů-
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vodní historické snímky se snímky našimi.

Projekt Věda do škol
Naše škola využila nabídky Univerzity Palac-
kého v  Olomouci a  zapojila se do projektu 
Věda do škol, který si dal za cíl populární 
formou přiblížit aktuální poznatky z oblasti 
vědy a výzkumu mladým posluchačům a zá-
roveň je motivovat ke studiu na střední a ná-
sledně na vysoké škole. Žáci 8. a 9. třídy měli 
možnost setkat se a diskutovat s vysokoškol-
ským pedagogem Mgr. Michalem Křížem, 
Ph.D., na téma „Fenomén seriálu – základy 
vyprávění do kapsy“. Program spojený s fil-
movými, literárními a herními ukázkami byl 
věnován vědě o vyprávění příběhů a seriálo-
vému způsobu vyprávění, které se v poslední 
době stalo velmi oblíbené v  různých médi-
ích. Žáci si sami zkoušeli vyvodit, z čeho ply-
ne divácký úspěch velkého množství seriálů, 
často naprosto odlišného charakteru, proč 
se rádi bavíme, ale i bojíme na pokračování. 
Dozvěděli se, že dnes točí seriály i renomo-
vaní režiséři a herci a že sledování v originále 
může pomoci při zdokonalování se v cizích 
jazycích.

Sběr papíru a pomerančové kůry
Již po dva školní roky odevzdávají žáci staré 
noviny, časopisy, kancelářský papír i kartony 
k recyklaci. V loňském roce se jim podařilo 
nasbírat 4,5 tuny papíru a  v  závěru roku se 
také rozhodli, že toto číslo překonají. Poda-
řilo se. Letos odevzdali do sběrných surovin 
více než 6,5 tuny papíru, ale i 105 kg sušené 
pomerančové kůry. Pedagogové si snahy dětí 
velice váží a ředitel školy ji ocení 24.6. 2013 
v Roškotově divadle na tzv. Absolvenťáku – 
již tradičním loučení s žáky 9. ročníku. 

Anglický seminář se sportovní tématikou
Dne 24.5. 2013 se uskutečnila další akce spo-
lečného projektu ZŠ Třebovská a  ZŠ z  Bys-
třice Kladské – Seminář AJ na téma sport.. 
Náplní tohoto dne bylo vytvoření česko- 
polsko- anglických slovníčků na téma sport, 
dopravní soutěž pro žáky 4. tříd a florbalový 
zápas. V dopravní soutěži děti převedly jízdu 
na dopravním hřišti, jízdu zručnosti a řešily 
dopravní testy. V kategorii chlapců vše nej-
lépe zvládl polský závodník, z děvčat vyhrála 
Češka Kristýna Mařáčková. S organizací akce 
pomohli zaměstnanci a žáci SOŠ a SOU au-
tomobilní Ústí nad Orlicí a  krajský koordi-
nátor BESIP pan Otakar Švec, který přivezl 
zajímavé ceny pro vítěze dopravní soutěže 
a  dárky pro polské účastníky. Další společ-
nou akcí bude zájezd učitelů do Litomyšle 
v měsíci srpnu.

Učili jsme se v muzeu
Dne 29. 5. 2013 se vybraní žáci 2. stupně Zá-
kladní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská vyda-
li na výukový program Krása motýlích křídel 
do Východočeského muzea v  Pardubicích. 
Žáci dostali možnost studia v  netradičním 
prostředí pardubického zámku jako odměnu 
za účast v různých soutěžích - řečnické soutě-
ži Mladý Demosthenes, projektové přehlídce 
Festival vědy a techniky v Pardubickém kra-
ji, matematické Pythagoriádě, přírodovědné 

STUDENTI SŠ AUTOMOBILNÍ V ANgLII A VE FRANCII
Ve dnech 5. 4. – 11. 4. 2013 se studenti SŠ automobilní z Ústí nad Orlicí zúčastnili pozná-
vacího zájezdu do Anglie a Francie. Zájezd byl náročný na cestování, ale v průběhu sedmi 
dnů jsme viděli mnoho zajímavého. Postupně jsme navštívili několik větších měst. První 
zastávkou byl Londýn a jeho historické centrum, nevynechali jsme návštěvu křižníku krá-
lovského námořnictva HMS Belfast a projížďku na „ruském kole“ London Eye s krásnou 
vyhlídkou na celé město. Druhý den nás čekal Liverpool – centrum města včetně návštěvy 
Cavern Club a muzea skupiny Beatles. Třetí den jsme zavítali do Manchesteru, kde studenty 
velice zaujala prohlídka fotbalového stadionu Manchester City a v odpoledních hodinách 
jsme prošli Muzeum vědy a techniky. Čtvrtý den jsme strávili ve městě Birmingham a Mal-
vern u Worcestru, kde nás čekala prohlídka továrny na výrobu automobilů značky Morgan. 
Poslední dva dny zájezdu jsme obdivovali krásy Paříže a Strasburgu. V průběhu zájezdu 
měli studenti možnost procvičit si anglický jazyk a to především po dva večery, kdy jsme 
byli ubytováni v anglických rodinách, tam záleželo jenom na studentech, jak a v jakém roz-
sahu angličtinu použijí. Přestože anglické komentáře u všech prohlídek byly částečně pře-
kládány do češtiny průvodcem, studenti si opět mohli ověřit, jak na tom ve skutečnosti se 
znalostmi anglického jazyka jsou. V neposlední řadě si museli sami poradit při vyřizování 
všech nákupů jak v Anglii, tak v Paříži či Strasburgu.  Mgr. Lucie Kalejová 

vědomostní soutěži Co víš o přírodě a olym-
piádách - olympiádě z českého a anglického 
jazyka. Všechny zaujala nejen výstava věno-
vaná jedné z nejohroženějších skupin hmy-
zu, ale i  další expozice, které zámek nabízí. 
Poděkování patří městu Ústí nad Orlicí za fi-
nanční podporu projektu Chytré hlavy, jehož 
prostřednictvím se na naší škole věnujeme 
nadaným žákům.

Projektový den BUĎ FIT!
Žáci 2. stupně letos dostali ke svému svátku 
jako dárek projektový den BUĎ FIT! Každý 
si dle svého zájmu mohl vybrat dvě z dvanác-
ti nabízených sportovišť. Děti tak mohly zvo-
lit bowling, lezeckou stěnu, minigolf, zumbu, 
trampolínky, kuželky, posilovnu, … Za fi-
nanční podpory Města tak měli žáci možnost 
poznat a  vyzkoušet si na vlastní kůži různé 
možnosti aktivního trávení volného času.
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 INFORMACE ZE ZŠ 
KOMENSKÉHO

Zlatý klíček 
v Ostravě
Ostrava jede!!! 
S tímto sloganem 

na rtech vyjel v polovině května pěvecký sbor 
naší školy na koncertní zájezd do Ostravy. 
Představil se porubskému publiku na dvou 
koncertech, ve kterých zazněly spirituály, li-
dové písničky z Moravy i z Čech i oblíbené 
„folkárny“. Aby si naši zpěváčci tento „kraj 
razovity“ trochu přiblížili, vyzkoušeli si, jaké 
je to být havířem a sfárat do dolu, ve cvičné 
dýmnici zakusili pocity důlních záchranářů. 
Velké poděkování patří hostitelskému sbo-
ru Muzika a  vedení školy Josefa Valčíka za 
skvělý servis. Těšíme se, že jej budeme moci 
co nejdříve oplatit.

Finále celostátní soutěže 
Mladý Demosthenes
Celkem padesát vítězů krajských kol ve 
čtyřech kategoriích této řečnické soutěže 
se 16. května sešlo v pražském Emauzském 
klášteře. Utkali se před zraky odborné poro-
ty a televizních kamer ve zhruba dvouminu-
tovém monologu, aby si ověřili své řečnické 
a  komunikační dovednosti. Naši základní 
školu úspěšně reprezentoval žák 6. ročníku 
Jiří Kada.

Úspěch malých fotbalistů
V pondělí 20. května proběhlo v Pardubicích 
krajské kolo fotbalového turnaje mladých 

nadějí McDonald´s  Cup za účasti našeho 
chlapeckého týmu. Kluci navázali na kva-
litní výkony z  okresního kola a  zaslouženě 
vybojovali krásné 2. místo, o  které se za-
sloužil tým ve složení: Daniel Řehák, Mar-
tin Koukol, Martin Popelář, Daniel Pandula, 
Alexander Hlavsa, Tomáš Jurco, Petr Minář, 
Marek Hortlík, Filip Diblík a  Tomáš Teplý. 
Klukům patří velké poděkování za úspěšnou 
reprezentaci naší školy.

Oblastní kolo mineralogické olympiády
Koncem května proběhlo v  České Třebové 
oblastní kolo mineralogické olympiády. Zú-
častnili se jej pouze vybraní žáci devátých 
ročníků: Kateřina Junková, Stanislav Lipav-
ský, David Mach, Lukáš Veselý a Matěj Čáp. 
Žáci byli také pozváni na otevření Geoparku 
na Základní škole Habrmanova, kde si mohli 
prohlédnout nově instalované expozice.

Informace a novinky školního roku 
2013/2014
V novém školním roce budou na naší škole 
otevřeny tři první třídy a zároveň tři šesté 
třídy. Případní zájemci jsou samozřejmě 
vítáni. Podle nového zákona bude na dru-
hém stupni zaveden povinný druhý cizí 
jazyk, žáci si tak mohou vybírat z nabídky 
německého, francouzského a  ruského ja-
zyka.

Ekologové v Oucmanicích
Žáci 7. ročníků, kteří navštěvují volitelný 
předmět ekologie, zdokonalovali své znalos-

ti a dovednosti z  této oblasti na výukových 
programech v Ekocentru v nedalekých Ou-
cmanicích. Na chvíli se tak stali vodohospo-
dáři, zkoumali čištění vody v čističkách i ko-
řenové čistírně. Také byli detektivy v kauze 
“Kompost aneb kdo za ten rozklad může”. 
Účast na tomto programu umožnil svým 
sponzorským darem pan Velebný.

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ 
UTKÁNÍ PARTNERSKÝCH SŠ

Střední škola automobilní Ústí nad Or-
licí již poněkolikáté uspořádala s  přispě-
ním Pardubického kraje sportovní utkání 
s partnerskou školou z Bystrzyce Klodzké 
z Polské republiky.
Akce se uskutečnila 7.6. 2013 a to jednak 
na sportovištích naší školy tak na sporto-
višti Bowlingového klubu Radava. Soutěži-
lo se v disciplínách malé kopané, stolního 
tenisu, bowlingu a volejbale a jednotlivých 
turnajů se účastnila družstva studentů 
obou zúčastněných škol a  to v  celkovém 
počtu 60 studentů. Vývoj jednotlivých 
utkání byl po celý den vyrovnaný a tak se 
o  Pohár mezistátního sportovního utká-
ní rozhodlo až v závěrečném duelu – a to 
v  utkání ve volejbale, ve kterém ale sou-
těžili pedagogové obou škol. Štěstí se na-
konec přiklonilo na naši stranu a  pohár 
vybojovalo naše družstvo.
Setkání to bylo úspěšné, zajímavé a  jistě 
posílilo přátelské vazby, které mezi stu-
denty a i mezi pedagogy obou škol panují.
 Mgr. Václav Havel

Dne 7.6. byla slavnostně zahájena  v  pro-
storách Stacionáře vernisáží 9. výtvarná 
výstava pod názvem ,,Město v  obrazech“. 
Na této výstavě se společně podíleli naši 
uživatelé a studenti SŠUP v Ústí nad Orlicí. 
Patronem této výstavy se,  jako každý rok, 
stal  zakladatel naší spolupráce,  bývalý sta-
rosta města Ústí nad Orlicí, pan Richard Pe-
šek. Tuto výstavu si můžete prohlédnout do 
konce měsíce srpna.
 Dále jsme využili nabídky ,,Vlakem úsměvů 
do Zlína“ na den s ČT. Z bohatého programu 

jsme zhlédli křtění klokánků v ZOO Lešná, 
a to s herečkou Danou Morávkovou, Roma-
nem Vojtkem, Janem Čenským, Pepou Náh-
lovským a dalšími.
Podnikli jsme společné výlety do Brandýsa 
na prohlídku památek, do Chocně a do Pla-
netária v Hradci Králové.
Školní rok jsme ukončili Sportovním 
dnem a opékáním párků na zahradě.

Všem přejeme krásné léto,
H. Zastoupilová, ved. přímé péče

SENIOR KLUB PŘI CSP 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pozvánky na akce v červenci a srpnu
Pátek 12.7. – Zájezd na výstavu „Květy 
2013“
Společný autobusový zájezd SPCCH a Seni-
or klubu na výstavu květin do Lysé n.L. Do-
provodný program: návštěva zámku Loučeň. 
Cena zájezdu: člen SK hradí 300 Kč (doprava 
a vstupné), platba zájezdu při přihlášení. Při-
hlášky se přijímají ve Sladkovně, vždy v ÚT 
od 10:00 do 12:00 hod. Zájezd zajišťují pí Bíl-
ková, tel.: 722 475 132 a pí Šlegrová.

Odjezd autobusu:
Hylváty ČSAO 6:00 hod., Dukla 6:05 hod., 
Babyka 6:10 hod., autobusové nádraží 6:15 
hod., Tvardkova 6:20 hod., Penzion 6:30 hod.

Úterý 9.7. – CYKLOVÝLET DOLNÍ 
DOBROUČ. Ve spolupráci s ČČK Ústí n.O. 
Vás zveme na cyklovýlet, sraz účastníků 
v 9:00 hod. u budovy ČČK

Úterý – 20.8. – CYKLOVÝLET – CHATA 
HABŘINKA. Ve spolupráci s  ČČK Ústí 
n.O. Vás zveme na cyklovýlet, sraz účastníků 
v 9:00 hod. u budovy ČČK
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V srpnu se uskuteční pobyt našich seniorů 
v Janských lázních a v Peci p. Sněžkou. Při-
hlášeným účastníkům přejeme hezký pobyt. 
Je ještě několik volných termínů. Organi-
zační pokyny a dotazy: pí J. Šamšulová, tel.: 
722 475 129
PŘIPRAVUJEME
Sobota 14.9. – Zájezd do B. Kladské na 
jarmark s  názvem „Blíže k  sobě a  světu“. 
Možný počet účastníků 17 členů SK. Mani-
pulační poplatek 20 Kč se platí při přihlášení, 
přihlášky 20.8. ve Sladkovně. Bližší info ve 
skříňce Senior klubu a ÚL 9/2013
Čtvrtek 19.9. – Odpolední výlet Kostelec 
n.O. a Studánka u Rychnova. První přihláš-
ky se přijímají ve Sladkovně dne 3.9., dále 10. 
a 17.9.
Čtvrtek 26.9. – Oslavy „Mezinárodního 
dne seniorů“. Akce proběhne na zahradě 

ČČK za účasti seniorů z Polska a Slovenska.
Kontakty na SK: pí Šamšulová 722 475 129, 
pí Bílková 722  475  132, pí Kopsová 
722  475  131, pí Tomanová 731  601  548, p. 
Hošek 605 355 863.

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

V  červenci NENÍ služba ve Sladkovně, 
první služba je 20. srpna od 10:00 do 
12:00 hod. Přejeme hezké prázdniny 
a těšíme se na setkání s vámi v srpnu.

NABÍDKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ N.O.
Pečovatelská služba nabízí pomoc senio-
rům, zdravotně postiženým, rodinám s dět-
mi nebo osobám, které onemocní na krát-
kou dobu a  potřebují pomoc druhé osoby 
s těmito činnostmi:
péčí o osobu (oblékání, svlékání, doprovod 
do koupelny, WC, kontrolu, procházky), 
péči o  hygienu (základní ranní a  večerní 
hygienu, nebo celkové omytí i  na lůžku), 
péčí o stravování (příprava snídaně, večeře, 
dovážka nebo donáška oběda s  jeho podá-
ním, krmení), nákupy, pochůzky, dopro-
vod na úřady, nebo k  lékaři, běžná péče 

o  domácnost (vytření podlahy, luxování, 
úklid koupelny a WC, praní prádla).
Podmínkou poskytování těchto služeb je 
potřebnost druhé osoby vzhledem k  své-
mu věku nebo onemocnění. Nabídka platí 
nově i pro spádové oblasti města Ústí n.O.
Tyto činnosti provádíme od 6:30 do 18:00 
hod. – PO-PÁ, od 8:00 do 13:00 hod. – SO, 
NE, svátky.
Bližší informace na tel.: 465 524 054, 
736 503 571, nebo na www.csp-uo.cz, 
e-mail: PS.ustinadorlici@seznam.cz

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Senior doprava ČČK: služ-

bu lze objednat na tel.: 
774  412  117. Perma-
nentky jsou k  dostání na 
ČČK, Kopeckého 840, 

nebo v IC města v budově 
radnice. Senior doprava je 

provozována za podpory města 
Ústí nad O     rlicí a Pardubického kraje

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, rela-
xační a  volnočasové centrum nejen pro se-
niory. Akce pro seniory se konají za podpory 
města Ústí nad Orlicí a  jsou určeny široké 
veřejnosti. Konají se v budově ĆČK, Kopec-
kého 840.

9. července - CYKLOVÝLET po okolí Ústí 
n.O., sraz účastníků v 9:00 hodin před budo-
vou OS ČČK, cíl: Knapovec, Dolní Dobrouč. 
Vedoucí výletu pan Ivo Preclík

10. července – VÝLET DO PRAHY. Výlet 
do Prahy s prohlídkou historického centra 
a  Pražského hradu (možnost prohlídky: 
Příběh Pražského hradu) s  průvodcem, 
nebo možnost samostatné prohlídky, např. 
návštěva ZOO… (dle svých možností). 
Odjezd v 7:00 hod. z autobusového nádraží, 
bližší info a  přihlášky na tel.: 775  112  998, 
724 629 031. Cena 340 Kč člen ČČK a děti, 
380 Kč ostatní (cena zahrnuje dopravu)

20. srpna – CYKLOVÝLET po okolí Ústí 
n.O., sraz účastníků v 9:00 hod. před budo-

vou OS ČČK, cíl: Habřinka, vedoucí výletu 
pan Ivo Preclík

19. – 23. srpna – VÝSTAVA VYŠÍVÁNÍ, od 
8:00 do 15:30 hod. Ve Společenském centru 
ČČK, 20. srpna praktické ukázky vyšívání

26. srpna – ZAHRADNÍ POSEZENÍ, pří-
jemné posezení, občerstvení zajištěno, od 
15:00 hod. na zahradě ČČK. V případě ne-
příznivého počasí se akce koná v budově OS 
ČČK

PRAVIDELNÉ AKCE - Společenské cent-
rum ČČK, Kopeckého 840
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ, 
každý PÁ od 8:00 do 15:30 hod., spol. hry, 
výtvarné činnosti
SNOEZELEN – relaxační, multismyslo-
vá místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč 1 hod. /osoba
Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz Změna programu Senior cen-
tra vyhrazena

LETNÍ POBYTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ – 
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
10 dní od 4.8. do 14.8. 2013 – určen pro děti 
od 6 do 16 let 
7 dní od 4.8. do 11.8. 2013 – určen pro děti 
od 6 do 16 let
7 dní se zaměřením na výuku první pomoci 
od 4.8. do 11.8. 2013 – určen pro děti od 6 

do 16 let
10 dní od 4.8. do 14.8. 2013 – určen pro děti 
od 6 do 16 let pro děti s onemocněním Enu-
resis Nocturna (noční pomočování)
Všechny uvedené letní pobyty pro děti 
a  mládež se konají v  rekreačním zařízení 
Jívka v  obci Jívka nedaleko Adršpašsko-
-teplických skal.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Od 8.7. do 12.7. 2013 a od 26.8. do 30.8. 2013 
– tábor ke určen pro děti od 7 do 12 let
Bližší info o  pobytech a  přihlášky na www.
cckuo.cz, nebo na tel.: 775 112 998 

PROVOZ OŠACOVACÍHO STŘEDISKA 
ČČK o letních prázdninách
1.7. 8:00-12:00 hod., 13:00-15:30 hod.
8.7. 8:00-12:00 hod.
19.8. 8:00-12:00 hod., 13:00-15:30 hod.
26.8. 8:00-12:00 hod., 13:00-15:30 hod.

***
POVODNĚ 2013
Oblastní spolek ČČK by rád poděkoval 
všem občanům, firmám a  organizacím, 
které se zapojily do materiální a  finanční 
sbírky Českého červeného kříže pro oblasti 
postižené povodní.
Materiální sbírka směřovala na Jičínsko, 
Děčínsko, Mělnicko a  do hlavního města 
Prahy.
Děkujeme.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO 
KRAJE, DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ N.O.

NABÍZÍ SLUŽBY….
Odborné sociální poradenství
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením
Prodej baterií do sluchadel – 100 Kč za 6 ks.
Osobní asistenci pro zdravotně postižené občany a děti
Kde nás najdete: Čs. armády 1181, Ústí n.O., kontakt: tel.: 465 525 324, 775 693 985 
– E. Jiřincová, fax: 465 525 324, e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, web: www.czp-pk.cz
CZPPk, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí děkuje městu Ústí nad Orlicí za poskytnuté 
finanční dotace na odborné sociální poradenství, osobní asistenci, sociální rehabilitaci a na 
plavání pro zdravotně postižené občany. Za CZPPk – Eva Jiřincová, vedoucí

POZVÁNKA DO CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE
CSP města Ústí n.O. – Chráněné bydlení pořádá pro své klienty a ústecké seniory Pouťové 
posezení s  živou hudbou a  tancem, v  pátek 16.8. od 15:00 hod. v  jídelně Penzionu, Na 
Pláni 1343. Vstupné dobrovolné. Přijďte si zatančit, zazpívat si a pobavit se. Těšíme se na Vás.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala 
sestřičkám z Oblastní charity Ústí nad Or-
licí, které v době nejtěžší výborně pečovaly 
po zdravotní stránce o mého manžela a zá-
roveň celé mé rodině byly velikou psychic-
kou oporou. Odvedly jste skvělou domácí 
hospicovou péči a  já Vám za to upřímně 
děkuji. Irena Matoušková

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 
POBOČKA ÚSTÍ N.O.

Pozvánka na zájezd, na pátek 12. července: VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ n.L. – KVĚTY 2013 a odpo-
ledne návštěva hradu LOUČEŇ. Je to společný zájezd se Senior klubem, počet míst je omezen, 
cena je 300,- Kč. Odjezd autobusu: Hylváty ČSAO v 6:00 hod., Dukla 6:05 hod., Babyka 6:10 
hod., autobusové nádraží 6:15 hod., Tvardkova 6:20 hod. a Penzion v 6:30 hod.
Na srpen neplánujeme žádnou akci.
Na středu 11.9. připravujeme zájezd na zámek Slatiňany a historickou Chrudim. Zájemci se 
mohou hlásit osobně v Klubu důchodců (Sladkovna) poprvé v úterý 20.8. mezi 11:00-12:00 
hod., nebo telefonicky na 737 378 815.

Výbor pobočky SPCCH v Ústí nad Orlicí přeje svým členům hezké letní dny!

STOMATOLOgICKÁ POHOTOVOST – ČERVENEC, SRPEN
          5.7.  –MUDr. I. Štanclová, F.V.Krejčího, ČT, tel.: 465 534 555
   6. – 7.7.  – MUDr. M. Teplý, Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 485 155
 13. – 14.7.  – MUDr. M. Vávrová, D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
 20. – 21.7.  – MUDr. L. Zapletalová, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 126
 27. – 28.7.  – MUDr.H. Zemánková, F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 555
   3. – 4.8.  – MUDr. L. Židek, Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
 10. – 11.8.  – MUDr. M. Židková, Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223
 17. – 18.8.  – MUDr. M. Břízová, Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
 24. – 25.8.  – MUDr. V. Dostál, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
31.8. – 1.9.  – MUDr. A. Drdová, žel. poliklinika ČT, tel.: 723 036 370

ZPRÁVY Z DOMOVA DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Domov důchodců Ústí 
nad Orlicí se stal akre-
ditovaným vzdělávacím 
zařízením Ministerstva 
práce a  sociálních věcí 
České republiky a  začal 

poskytovat odborné vzdělávání definované 
zák. 108/2006 Sb.

- První zaměstnanci Domova důchodců Ústí 
nad Orlicí získali certifikát k provádění tes-
tů na přítomnost Alzheimerovy choroby.

- Domov důchodců Ústí nad Orlicí začal 

úzce spolupracovat s Domovem u fontány 
v Přelouči na rozvoji kvality péče o seniory 
s demencí.

- Domov důchodců Ústí nad Orlicí se stal 
jako jediný domov pro seniory v České re-
publice samostatným řádným členem čes-
ké sekce European Anti Powerty Network 
– Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. Získal tak přímý přístup k  ev-
ropským informačním zdrojům a bude se 
moci účastnit přípravy strategických kon-
cepcí zaměřených na situaci seniorů.

DOMOV DŮCHODCŮ UČÍ MARKETINgOVÉMU CHOVÁNÍ
Domov důchodců Ústí nad Orlicí získal 
akreditaci Ministerstva práce a  sociálních 
věcí České republiky pro unikátní třídenní 
marketingový kurz Marketing (nejen) v so-
ciálních službách. V  současné době je or-
lickoústecký kurz zapracován ve třech pro-
jektech ESF podaných jinou profesionální 
agenturou. V  případě úspěchu těchto pro-
jektů proběhne v  příštím roce 18 realizací 
kurzu na území Olomouckého, Jihočeského 
a Ústeckého kraje.
Marketing je podle mne výraz, který k so-
ciálním službám stoprocentně patří, mají-li 
být finančně stabilní a dlouhodobě udržitel-
né. V rámci sektoru sociálních služeb je to 
téma zbytečně podceňované, protože na re-
akcích posluchačů na prvním vzdělávacím 
místě jsme si ověřili, že si potřebnost mar-
ketingu uvědomují a touží se v této oblasti 
naučit profesionálním postupům.
Kurz Marketing (nejen) v  sociálních služ-
bách seznamuje frekventanty se základními 
pojmy, učí je analyzovat a strategicky pláno-

vat marketingovou komunikaci, pracovat 
s marketingovými nástroji a důsledně klade 
důraz na praktické procvičení přednášené 
látky.
Není prý obvyklé, aby domov důchodců 
vyučoval marketing. Já si naopak myslím, 
že právě poskytovatelé sociálních služeb by 
měli být profesionály a  regionálními lídry 
v oblasti marketingu – protože státní dotace 
nepředstavují bezpečnou cestu k  dlouho-
dobé udržitelnosti a za pět, šest let se může 
současné financování výrazně změnit v ne-
prospěch těch, kdo na změnu nebudou při-
praveni.
Od podzimu 2013 se lektorský tým Domo-
va rozroste o  prestižní odborníky přímo 
z mediální sféry – zatím se čeká na schvále-
ní dalších lektorů akreditační komisí.
První běh akreditovaného kurzu byl úspěš-
ně realizován v  červnu 2013 v  Domově 
u fontány v Přelouči.
Více informací na www.dduo.cz. 

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, ředitel Domova

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK 
Nepravidelné akce – červenec a srpen 

Otevírací doba během prázdnin: každou 
středu od 9:00 do 12:00 hodin

Pátek 26. července: VÝLET VLAKEM DO 
CHOCNĚ, sraz v  10:00 
hod. na nádraží ČD, odjezd 
v  10:19 hod.. Vlakem po-
jedeme do Chocně odkud 
se přes park s  prolézačka-
mi vydáme po cyklostezce 
směr Mítkov a Brandýs n.O. S sebou kočárky, 
odrážedla, brusle, kola, helmy, pokrývky hla-
vy, dostatek pití. Z Brandýsa opět dojedeme 
vlakem. Výlet se koná pouze za příznivého 
počasí.

Středa 28. srpna: VELKÝ ÚKLID MC, od 
15:00 hod. Moc prosíme všechny ochotné 
rodiče, aby nám přišli pomoct s velkým úkli-
dem našeho MC. Předem děkujeme.

Čtvrtek 29. srpna: LOUČENÍ S PRÁZDNI-
NAMI, od 16:00 hod. Přijďte se svými dětmi 
jako již tradičně na konci prázdnin na hra-
vou akci na zahradu MŠ Heranova. Na kaž-
dého čeká malé překvapení. Za deště se akce 
nekoná. Vstupné dobrovolné.
KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605  965  463, 
M. Crhonková 605  774  569, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Ma-
teřské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje

„MEDVÍDKOVI KAMARÁDI“ – hlídání 
dětí v MC
Od srpna začíná zkušební provoz dětského 
klubu „Medvídkovi  kamarádi“ při Mateř-
ském centru Medvídek. Rodičům nabízíme 
jednorázové i pravidelné hlídání dětí formou 
volné hry i tzv. řízených činností v malém ko-
lektivu pod vedením kvalifikovaných osob. 
Při výchově a  péči o  děti se budeme opírat 
o principy Waldorfské pedagogiky. Jedná se 
o pedagogiku přirozenou, vycházející z hlu-
bokého poznání lidské přirozenosti, pravidel 
a potřeb vývoje člověka. Je založena na ote-
vřené partnerské spolupráci všech zúčastně-
ných – rodičů, dětí a pedagogů. Klub nabízí 
plnohodnotnou náhradu předškolní výchovy 
a vzdělávání. 
Pro podrobnější info kontaktujte prosím MC 
Medvídek. Kateřina Fišarová
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RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO 
Od 1.7. do 31.8. je v RC PRÁZDNINOVÝ 

PROVOZ – po domluvě 
SPOLEČNÉ VÝLETY, 
KOUPÁNÍ A  JINÉ SPO-
LEČNÉ AKCE, nápady a ná-
vrhy vítány (upřesnění data 
a  konkrétní akce přes inter-
net a ve vývěskách – příklady 
viz dále).

KAŽDOU STŘEDU 9:00 – 12:00 hod. ote-
vřena VOLNÁ HERNA

JEDNORÁZOVÉ AKCE
PO 22.7. – PÁ 26.7. – LETNÍ PŘÍMĚSTKÝ 
TÁBOR NA MOTIVY HOBBITA, přihláš-
ky na www.klubexit.cz, pro děti ve věku 7-13 
let, posledních pár volných míst
NE 9.8. – ČT 14.8. – RODINNÝ POBYT 
POHÁDKOVOU ZEMÍ – Chata Duha – Tři 
studně na Vysočině – pro rodiny s dětmi
PÁ 16.8. – NE 18.8. – TÁBOŘENÍ PRO TA-
TÍNKY S DĚTMI – víkend pod stanem pro 
tatínky s dětmi, na tábořišti pod hradem Li-
tice, více na www.ulom.webnode.cz
ČERVENEC a  SRPEN (termín bude upřes-
něn podle počasí)
VÝLET DO CHOCNĚ – společná cesta vláč-
kem, procházka po přírodním parku Peliny, 
návštěva dětského hřiště, zmrzlina
NÁVŠTĚVA AQUAPARKU – společné kou-
pání a slunění

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová – koordi-
nátor RC Srdíčko, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 

e-mail: RCSRDICKO@JBUO.CZ
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ

KLUBCENTRUM 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

NABÍDKA POŘADŮ – SRPEN 2013

7. srpna – 8. září – Kulturní dům
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ – XV. 
ročník výstavy se slavnostní vernisáží, na 
které se prezentují výtvarníci různých oborů 
z celé republiky, vstupné dobrovolné

Středa 7. srpna 
19:30 hodin – Kulturní dům
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ. Program: BY-
LINKOVÁ KOLEKCE - módní přehlídka 
malovaných šatů, autorka Jana ZAMAZA-
LOVÁ, hudba k tanci i poslechu – I. RAJSKÝ

15. – 18. srpna – hřiště u Gymnázia
FILMOVÉ LÉTO KINEMATOgRAFU 
BRATŘÍ ČADÍKŮ, zhlédnout můžete filmy: 
SIGNÁL, PROBUDÍM SE VČERA, PER-

FECT DAY, OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední 
zápas Pepika Hnátka, vstupné dobrovolné

Pátek 30. srpna
15:00 – 18:00 hodin – venkovní prostor 
Sportcentra Radava
LOUČENÍ S  PRÁZDNINAMI – zábavný 
program pro děti od 3 do 10 let s herci Di-
vadla eMILLIon Větrný Jeníkov. Táborák 
a opékání buřtů, vstupné dobrovolné

Provoz kina i divadla je dočasně přerušen 
z důvodu instalace nové digitální technolo-
gie a modernizace kotelny. O obnově pro-
vozu v Roškotově divadle vás budeme včas 
informovat.

INFORMACE: KLUBCENTRUM v  Ústí n. 
O., tel.: 465 521 047, 465 525 245 i fax, 

www.klubcentrum.cz, 
info@klubcentrum.cz

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
září 2013 – leden 2014

Začátky představení jsou v Roškotově diva-
dle v 19:30 hodin

Středa 25. září
Patrik Marber: DEALER´S  CHOICE, Dej-
vické divadlo Praha. Hrají: D. Novotný, V. 
Neužil, H. Čermák, M. Myšička, J. Plesl a I. 
Trojan. Režie J. Pokorný

Středa 23. října
Robert Thomas: MANDARINKOVÁ IZBA, 
Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüs-
tenrot. Hrají: Z. Tlučková, M. Kramár, P. To-
poĺský, B. Ondrejková

listopad 2013
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ, Divadlo 
Pod Palmovkou, Praha. Hrají: M. Stránský 
j.h., D. Sitek, K. Macháčková, M. Kopečný, I. 
Jiřík…. Režie: P. Kracik

ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 16. – 18. srpna 2013

88. ÚSTECKOU STAROČESKOU POUŤ
POUŤOVÉ ATRAKCE a PRODEJ POUŤOVÉHO ZBOŽÍ na Mírovém náměstí 

****
XV.ročník VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v Kulturním domě

****
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU v Hernychově vile

****
VÝSTAVA ÚSTECKÝ SALON 2013 v Galerii pod radnicí

****
Pouťový TURNAJ NEREGISTROVANÝCH V TENISU

****
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Další doprovodné kulturní a sportovní programy 88. ÚSTECKÉ STAROČESKÉ POUTI 
budou zveřejněny na plakátech, nebo na www.ustinadorlici.cz
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Úterý 10. prosince
John Godber: VYHAZOVAČI, Divadlo 
Radka Brzobohatého, Praha. Hrají: O. Brzo-
bohatý, T. Racek, J.A.Duchoslav. Režie: M. 
Kleis

Sobota 11. ledna
O. Daněk: HŘÍČKY O KRÁLOVNÁCH, DS 
Vicena Ústí n.O. – PRÉMIE. Hraji: T. Blaž-
ková, J. Štěpánský, Z. Průchová P. Tomášek, 
B. Ducháček, H. Lochmanová, P. Sedláček 
st.,V. Bucháček B. Ducháček j.h. …. Režie: J. 
Petrová

Leden 2014
Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTA-
NOU, Divadlo UNGELT Praha. Hrají: 
Z.Adamovská a  L. Štěpánková, P. Štěpánek 
a V. Udatný

KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ – září 2013 
– květen 2014

Začátky představení jsou v 19:30 hodin

Úterý 10. září – ZUŠ J. Kociana
QUENA RECITAL – V. Ulriche – peruánský 
virtuos na andské flétny, P. Smetáček – piano, 
MELODY QUARTETT – smyčcové kvarteto

Úterý 15. října – Roškotovo divadlo
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET

Úterý 5. listopadu – ZUŠ J. Kociana
TÓNY NAD MĚSTY – koncert pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR. A. Cesa-
raccio (Itálie) – hoboj, M. Barboro (Itálie) 
– klavír

Pátek 20. prosince – Roškotovo divadlo
VÁNOČNÍ KONCERT Orchestru Václava 
Hybše. Vystoupí P. Filipovská a K. Štědrý.

Úterý 14. ledna – ZUŠ J. Kociana
TANgO ARgENTINO – Novoroční kon-
cert    ESCUALO KVINTET

Úterý 18. února – ZUŠ J. Kociana
KYTAROVÝ KONCERT – Anna a  Jan 
HRONOVI

Úterý 18. března – ZUŠ J. Kociana
TRIO CONSORTIO
Úterý 15. dubna – ZUŠ J. Kociana
KONCERT MLADÝCH TALENTŮ studen-
tů konzervatoří ČR

Středa 7. května – Roškotovo divadlo
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBI-
CE, sólistka A. COOREMAN (Belgie) –lau-
reátka KHS 2013. Koncert v rámci 56. roční-
ku KHS a festivalu Kocianovo Ústí

***
PODMÍNKY DIVADELNÍHO A KON-

CERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO
- členem se může stát každý, kdo podá přihláš-

ku
- předplatné se platí jednorázově v Informač-

ním centru v  budově radnice, organizace 
obdrží fakturu se složenkou

- abonentní vstupenky obdrží každý předplati-
tel ihned po zaplacení příslušné částky

- na představení v Roškotově divadle má před-
platitel právo vybrat si řadu i místo

- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pro-
gramu

- bližší info budou zveřejněny v Ústeckých lis-
tech, na výlepových plochách, www.klubcen-
trum.cz a na čísle 14000

- současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 16. srpna

***
CENA DIVADELNÍHO 

PŘEDPLATNÉHO září 2013 – leden 2014:
I. místo (přízemí) 1 150,- Kč
II. místo (balkón) 1 050,- Kč

***
CENA KONCERTNÍHO 

PŘEDPLATNÉHO září 2013 – květen 2014
Cena na 9 koncertů  900,- Kč
Výhodou předplatného je VÝRAZNÁ sle-
va v  ceně vstupenky oproti vstupenkám, 
které budou prodávány ve volném prodeji. 
Z důvodů neustále vzrůstajících nákladů na 
jednotlivé akce jsme nuceni zachovat pouze 
normální cenu abonentky a  výrazně bude-
me zvyšovat cenu vstupenek prodávaných ve 
volném prodeji.
Předprodej v informačním centru v budo-
vě radnice, otvírací doba: PO – PÁ 7:00 – 
17:00 hod., SO 8:00 – 12:00 hod.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Srdečně Vás a Vaše přátele zveme do Galerie pod radnicí, 

kde během července a srpna budou připraveny následující výstavy:
***

FOTOgRAFICKÝ SALON
Fotografie členů Klubu přátel umění, Fotoklubu OKO a jejich hostů

12. července – 2. srpna
Vernisáž výstavy se uskuteční 12.7. v 18:00 hodin

***
ÚSTECKÝ SALON 2013

malba, kresba, grafika, keramika, plastika, objekty, krásná literatura
9. srpna – 6. září

Vernisáž výstavy se uskuteční 9.8. v 18:00 hodin
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 14 – 17 hod., 

sobota a neděle 14 – 17 hod.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
PROVOZNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Oddělení pro dospělé
pondělí zavřeno
úterý 9:00 – 18:00 hodin
středa 9:00 – 14:00 hodin
čtvrtek 9:00 – 14:00 hodin
pátek 9:00 – 18:00 hodin
sobota zavřeno
Oddělení pro děti
úterý – pátek 9:00 – 14:00 hodin
sobota zavřeno
Městská knihovna – dětské oddělení sr-
dečně zve všechny děti na – PRÁZDNI-
NOVÉ PŘEDČÍTÁNÍ PRO MALÉ ČTE-
NÁŘE – čtení pohádek s  programem! 
Začátky jsou v 10:00 hod. a předpokládaný 
konec bude po 11:00 hod.

PROGRAM 
PRÁZDNINOVÉHO PŘEDČÍTÁNÍ:

  3.7. – Kamil neumí lítat
10.7. – Indiánské příběhy
17.7. – Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
24.7. – Skřítci a strašidla
31.7. – Pohádky se zvířátky
  7.8. – Pipi dlouhá punčocha
14.8. – Kouzelná baterka 
             (vhodné pro školáky a předškoláky)
21.8. – Z pohádky do pohádky
28.8. – Myš a krtek – dobří sousedé

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ - zvuková 
knihovna – otevřeno po telefonické 

domluvě: 737 205 228 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí pořádá 
školení pro veřejnost „Nástroje internetu“. 
Školení budou probíhat ve dnech 13.8., 
20.8., 27.8.2013 vždy od 14 hodin v Měst-
ské knihovně v Ústí nad Orlicí.
Na školení je potřeba se přihlásit v knihov-
ně v oddělení dospělých čtenářů nebo na 
e-mail: josef.moravec@knihovna-uo.cz
Městská knihovna Ústí nad Orlicí, 
Příkopy 376, tel.: 737 205 222, 
e-mail: knihovna@knihovna-uo.cz

KNAPOVECKÁ POUŤ 
SV. PETRA A PAVLA

Poslední červnovou neděli 30. 6. zveme na 
Knapoveckou pouť. Pro děti startuje ve 13:00 
hodin od kostela v Ústí nad Orlicí velká sto-
povací hra, která bude končit na dětském 
hřišti v Knapovci. Pěší poutě se mohou zú-
častnit i dospělí.
Bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla začne 
v  15 hodin a  doprovodí ji rytmická kapela 
mládeže z Ústí nad Orlicí.
Po 16. hodině vystoupí skupina historického 
šermu Lucrezia z Dolní Dobrouče a country 
kapela Žůžo band z Letohradu. Pro děti bu-
dou houpačky a pro všechny pouťové koláče. 
Občerstvení a točené pivo zajišťují Krčmářo-
vi z knapovecké krčmy. Program Knapovec-
ké pouti se koná pod širým nebem na louce 
pod kostelem, v případě nepříznivého počasí 
je změna vyhrazena. Přijďte se potěšit a po-
sedět. Akce je podporována Městem Ústí n. 
Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122

a P. Vladislav Brokeš
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SBĚRATELSKÁ BURZA
Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech sběratelských oborů se uskuteční v NEDĚLI 
18. SRPNA od 7:30 do 11:00 hod. v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově ul. v Ústí 
n.O. Občerstvení zajištěno!
Přijďte prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte do své sbírky!

ČESTNÉ UZNÁNÍ PRO 
JOSEFA HAVLA

Ústecký autor literatury faktu Josef Havel 
obdržel na letošním pražském veletrhu 
Svět knihy při vyhlášení Cen Miroslava 
Ivanova za literaturu faktu Čestné uznání, 
udělené jeho knize Rebel v  oblacích. Jde 
o poslední díl trilogie o čs. letcích na vá-
lečných frontách. První část, mající název 
Štvancem svědomí a  druhá Nikdy se ne-
vzdávat patří mezi beznadějně rozebrané 
tituly a  s  jejich dalším vydáním se zatím 
nepočítá.

S MUZEEM O PRÁZDNINÁCH 
I DO JAPONSKA

Městské muzeum v Ústí 
nad Orlicí Vás i o prázd-
ninách zve do svých 
expozic. Na oba dva 
měsíce jsme zajistili 

prodloužení obdivované výstavy „gejša 
a  samuraj“, která se zabývá japonským 
uměním a  zvyky. Nadále lze zhlédnout 
i  výstavy „Čada“, „Ženy v  životě Jaroslava 
Kociana“, „Školní léta Jaroslava Kociana, 
návštěvníky stále hojně navštěvované Su-
dety – nazvané „Tehdy a  teď“ a  konečně 
i v červnu otevíranou novou výstavu foto-
grafií skupiny „ 5 + 1“. 
Bližší termíny doprovodných akcí, pořáda-
ných v rámci těchto výstav, najdete na strán-
kách www.muzeum-uo.cz, nebo ve vývěsce 
muzea. Zároveň touto cestou žádáme obča-
ny, aby průběžně na tel.: 465 524 687 nabí-
zeli a poté přinášeli dámský, pánský a dětský 
oděv s  doplňky (boty, rukavice, kabelky, 
klobouky, bižuterie, šátky, kravaty...), a  to 
ze staršího období než je rok 1990. Z těchto 
přírůstků a  stávajícího fondu muzea bude 
vybrána kolekce pro připravovanou výstavu 
v roce 2014. Pomozte tímto zdokumentovat 
šatník obyvatel 20. století. V depozitáři mu-
zea tím můžete obohatit sbírky.
S přáním hezkých prázdnin a dovolených

Jarmila Süsserová,
ředitelka Městského muzea v Ústí n.O.

VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Pro školní rok 2013-2014 nabízím výuku na všechny druhy zobcových fléten. Vhodná pro 
děti od pěti let, horní věková hranice není omezena. Výuka probíhá individuelně.
Pro flétnový soubor Acri Tibia hledáme flétnisty, popř. hráče na housle, violoncello, kytaristu, 
hráče na africký buben. Soubor pracuje také za finanční pomoci města Ústí nad Orlicí.
KONTAKT: d.filipova@tiscali.cz, tel.: 604 580 011, pí Dagmar Filipová

PODĚKOVÁNÍHO TANEČNÍHO CENTRA
Jan Bílek, učitel tance a provozovatel nově vybudovaného „Tanečního centra s kavárnou Relax 
Cafféé“ v  Ústí n.O. děkuje všem svým spolupracovníkům, dětem, rodičům, návštěvníkům 
a vedení družstva Konzum za podporu a skvělou spolupráci.
Za krátkou dobu jsme dokázali uspět v řadě soutěží ve streetovém a společenském tanci. Vo-
zíme domů poháry a diplomy za přední 2. a 3. místa ze „streetových soutěží“, získali jsme 2. 
místo na Mistrovství ČR absolventů tanečních kurzů ve společenském tanci.

Vypisujeme další zápis na příští školní rok.... Těšíme se na Vás! ... 
více na www.tanecnibilek.cz, e-mail: stranka.tereza@centrum.cz

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO
MAS Orlicko připravila pro všechny spolky, sdružení a  ostatní neziskové organizace na 
svém území nový portál pro jejich rozvoj a podporu – NeziskovkyOrlicka.cz
Vybrané akce z portálu:

5.7. – Pastvinský triatlon – Pastviny
13.7. – Walterovy slavnosti V. – Bystřec
20.7. – ROCK-sport party KLÁŠTEREC a Neckyáda Klášterec n.O.

Portál slouží k nalezení kontaktů na neziskové organizace v regionu, jako společný kalendář 
akcí, burza a bezplatný prostor pro vlastní potřebu, registrace je zdarma.

TANEČNÍ KURZY V ÚSTÍ N.O. – PODZIM 2013
Zájemci mají opět možnost přihlašovat se do TANEČNÍCH KURZŮ pořádaných RELAX 
DANCE SERVISEM Jana Bílka z Ústí n.O.
Základní kurz bude zahájen v neděli 8. září 2013 od 16:00 hod. v Kulturním domě v Ústí 
n.O.
Prodej legitimací ve FOTO IRENA u  autobusového nádraží v  Ústí n.O. Kontakt: Jan 
Bílek, tel.: 733 706 123. Cena kurzu: 1.550 Kč. Chlapci spěchejte s přihlášením! Vy, kteří se 
přihlásíte včas, tj. do 30.6. 2013 DOSTÁVÁTE SLEVU 250 Kč! Kurzovné pro přihlášené 
sourozence je též se slevou 250 Kč!
NEVÁHEJTE, kapacita kurzu je omezena a bývá brzy naplněna!
Dále opět připravujeme TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ, tj. páry starší 18 let. ZAHÁ-
JENÍ předpokládáme od 6.10. 2013 po tanečních pro mládež, tj. od 19:30 do 22:00 hod. 
– NEDĚLE – 10 lekcí, cena 1.300 Kč/osoba.
Podmínkou zahájení je účast min. 30 párů, oslovte své známé a přijďte se pobavit! Prodej 
též ve FOTO IRENA. VÍCE NA: www.tanecnibilek.cz

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA 
V ÚSTÍ N.O.

Od září 2013 bude v našem městě možnost 
cvičení i pro děti předškolního věku. V rám-
ci pohybové školičky si můžete vybrat ze 
tří kurzů. Pro ty nejmenší (2-3 roky) bude 
určen kurz Cvičení dětí a  rodičů. Pro starší 
pak Předškoláček (3-6 let). Tyto kurzy budou 
probíhat v  tělocvičně na Žižkově, kde bude 
jeden den v  týdnu otevřena i  dětská herna 
(pro děti do 3 let). V  tanečním centru Re-
lax cafee budou probíhat Tancovánky pro 
nejmenší (4-6 let). Veškeré informace o na-
bízených kurzech a  o  přihláškách naleznete 
na webových stránkách www.pohybovasko-
licka.cz.  Olga Čopianová, 777850131
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SPORTOVNÍ gYMNASTIKA
 V průběhu jarní závodní sezóny (březen - květen) ab-
solvovaly  členky Klubu sportovní gymnastiky  okresní 
a  krajské  gymnastické přebory. Letos zahájilo závodní 
činnost dalších 5 děvčat. Následné republikové soutěže 
v  povinném čtyřboji, která se konala 18. 5. 2013 v  ji-
hočeské Třeboni, jsme poměřily své dovednosti s gym-
nastkami z celé republiky. Klub reprezentovaly Růžena 
Škrobánková (st. žákyně), Viola Škrobánková, Slávka 
Venclová  a  Karolína Šimunová (ml. žákyně). Přesto-
že umístění našich závodnic nenaplnilo očekávání, od-
vezly jsme si cenné zkušenosti, velkou motivaci a  in-
spiraci pro novou závodní sezónu.  Klubová základna 
závodnic se úspěšně rozrůstá. Klub  podle svých mož-
ností průběžně investuje  do nářaďového vybavení pro 
zlepšení tréninkového zázemí, které je vedle vedení tré-
ninku tohoto individuálního sportu důležitou součástí 
úspěšného rozvoje sportujících dětí. 
Rády bychom tak poděkovaly za stálou finanční podpo-
ru Městu Ústí nad Orlicí a firmě REJA spol. s r. o. 
Nábor do přípravky: dívky ve věku 5 - 6 let, každá stře-
da v měsíci září, od 16:00 do 17:00 hod. v tělocvičně Na 
Štěpnici. Vezměte s sebou vhodné oblečení a neklouza-
vou cvičební obuv na hodinový cvičební program. Počet 
míst omezen.
Těšíme se na Vaši účast. 

Tým trenérek
 www.sport-gym.estranky.cz

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ 
RODIČŮ S DĚTMI 2 – 4 LET

Cvičení probíhá formou hry při využití říkadel, básniček 
a různého náčiní v tělocvičně v Kerharticích, každé pondě-
lí 17:00 -18:00 hod. a ve středu 9:30-10:30 hod. Za hezkého 
počasí cvičení venku. Vstup 40 Kč. Začínáme 8. července. 
Bližší informace Lenka Horníčková, tel.: 605 961 332.

SPORTOVNÍ (TENISOVÉ) KEMPY 2013
1. termín: 15. – 19. července
2. termín: 26. – 30. srpna
Tenisové kurty TK Ústí nad Orlicí, cena: 1 750,- Kč
Kemp je určen pro děti ve věku 5 – 12 let a je zaměřen 
na všeobecný sportovní rozvoj dítěte prováděný zábav-
nou formou (tenis, jízda na kole, plavání, sportovní hry). 
Hlavní trenér kempu je Tomáš Herník (hlavní trenér TK 
ÚO).
Každý den se začíná v  8:00 hod. a  ukončení je vždy 
v 15:15 hodin.
Přihlášky nejpozději 14 dní před začátkem kempu (e-
-mailem, nebo telefonicky). Placení proběhne po ukon-
čení přihlášek bezhotovostním převodem.
Bližší info na www.tkuo.com. 
Přihlášky posílejte na 
e-mail: tomas.hernik@seznam.cz, 
nebo volejte na tel.: 777 645 721

ELEKTRO SYCHRA CUP 2013
Zveme Vás na pouťový turnaj neregistrovaných (čtyřhra) 
- ELEKTRO SYCHRA CUP 2013 - který se uskuteční 17. 
srpna od 9:00 hodin na tenisových kurtech TK Ústí nad 
Orlicí. Startovné je 300,- Kč/pár.
Přihlášky a info: tel.: 777 645 721, e-mail: tomas.hernik@
seznam.cz Občerstvení zajištěno, vítěz hlavní soutěže ob-
drží putovní pohár. Při prezenci obdrží každý účastník 
malou pozornost.

REgIONEM ORLICKA
SKP Duha Lanškroun připravuje na dny 9. – 11.8. 27. ročník cyklistické-
ho etapového závodu juniorů s mezinárodní účastí pod názvem „Regionem 
Orlicka“.
Naším městem projede IV. etapa dne 11. srpna v orientačním průjezdovém 
čase: Ústí nad Orlicí 10:48 hod.
Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podíva-
né. Prosíme účastníky silničního provozu, kteří se potkají na silnici s konvojem 
závodu, aby uposlechli pokynů policie a  pořadatelů. Podrobné informace na 
www.skpduha.cz 

Petr Bucháček, ředitel závodu



www.ustinadorlici.cz137-8/2013

SPORTOVNÍ CENTRUM 
RADAVA – ČERVENEC

Úterý 2.7. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 3.7. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 4.7. – 18:30 – 22:00 hodin
generali cup (jednotlivci)
Úterý 9.7. – 19:00 – 22:30 hodin
Orso 3. liga (družstva)
Středa 10.7. – 19:00 – 22:30 hodin
Kaja UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 11.7. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Neděle 14.7. – 18:00 – 22:00 hodin
Letní pohár PUBL (družstva)
Úterý 16.7. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 17.7. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 17.7. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Úterý 23.7. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Středa 24.7. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 31.7. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)

SPORTOVNÍ CENTRUM 
RADAVA – SRPEN

Středa 7.8. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 8.8. – 18:30 – 22:00 hodin 
generali cup (jednotlivci)
Neděle 11.8. – 18:00 – 22:00 hodin
Letní pohár PUBL (družstva)
Úterý 13.8. – 19:00 – 22:30 hodin
Orso 3. liga (družstva)
Středa 14.8. – 19:00 – 22:30 hodin
Kaja UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 15.8. – 18:30 – 22:00 hodin 
CBT Cup (jednotlivci)
Úterý 20.8. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 21.8. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 21.8. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 25.8. – 18:00 – 22:00 hodin
Letní pohár PUBL (družstva)
Úterý 27.8. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Středa 28.8. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)

Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail: radava@radava.cz,  www.radava.cz

POWERJÓgA PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ 

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Ta-
neční centrum Relax Caféé (bývalá Druž-
ba), každé úterý 18:30 – 19:30 hod. Gym-
názium UO (boční vchod), každý čtvrtek 
18:30 – 19:30 hod. Cena 50,-Kč. Bližší in-
formace o termínech hodin a kurzů: 
Markéta Skalická 602 245 393.

IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA 
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

JIŽ POŠESTÉ...
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINO-
VOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zá-
bavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž 
BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINO-
VOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU a le-
tošní novinku: PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKO-
VÝ TÁBOR:
-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 
nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info na 
www.hepaoutfit.cz či na tel. : 602 245 393 
– Markéta Strnadová Skalická.

Těšíme se na Vás!

MINIgOLF
Vchod: od „pilinovky“ (u  regule) nebo 
z Aquaparku.
Provozní doba: pondělí - neděle od 10:00 do 
19:00 hod. (poslední vstup v 18:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjem-
ném parkovém prostředí - Relaxace vhodná 
pro každého i celou rodinu! Skupinové re-
zervace při počtu od 10 osob prosím oznam-
te předem.  Možnost  rezervace pro privátní 
akce (sportovní, firemní) nad 20 osob v jaký-
koliv pracovní den.
Vstupné nezměněno.  Zvýhodněné rodinné 
vstupenky, permanentky a dárkové vstupen-
ky 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!
Tel. 739 359 189, 

www.minigolf-uo.estranky.cz

ČERNOVÍRSKÝ KROS
TJ Sokol Černovír pořádá 12. ročník Čer-
novírského krosu, který se bude konat 
v neděli 18. srpna 2013. Srdečně Vás zve-
me na běžecký závod určený všem věko-
vým kategoriím, těm co sotva začali cho-
dit, i  těm co už běhají hezkou řádku let. 
V loňském roce se zúčastnili i běžci z Pol-
ska v  dětských i  dospělých kategoriích. 
Doufáme, že náročné tratě přilákají další 
nové běžce. Prezentace je od 9:00 hod. 
a start první kategorie od 10:00 hod. Hlav-
ní závod startuje v 11:30 hod, jeho délka je 
4770 m. Startovné: dospělí: 40,- , děti: 10,-. 
Info: Miroslav Nemšák, Černovír 68, 
Ústí nad Orlicí, nemsak.miroslav@cent-
rum.cz Obě tyto akce podporuje město 
Ústí nad Orlicí.

ČERNOVÍRSKÁ MERUNA
TJ Sokol Černovír pořádá turnaj v malé ko-
pané, který se bude konat 13. července 2013 
na místním fotbalovém hřišti Pod lesem od 
8:00 hod. Srdečně Vás zveme na 20. ročník 
Černovírské meruny, ve které měří své síly 
hlavně amatérští fotbalisté z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Turnaj je určen každému, kdo 
má rád pohyb, míč a kolektivní hru. Závazné 
přihlášky je nutno podat do 7. července. 
Info: Miroslav Nemšák, Černovír 68, Ústí 
nad Orlicí, nemsak.miroslav@centrum.cz

ŽUPNÍ PŘEBORY 
V LEHKÉ ATLETICE

V sobotu 11. 5. uspořádala T. J. Sokol Ústí 
nad Orlicí župní přebor v  lehké atletice. 
Závodů se zúčastnilo 136 atletů, z  toho 
7 z  naší jednoty. Soutěžilo se v  kategori-
ích od předškolních dětí až po dospělé. 
Na nejvyšší příčky dosáhli naši Stanislav 
Kulich (1. m. v  kategorii dorostenci), Ivo 
Richtr (1. m. v  kategorii muži) a  Daniel 
Kittlitz (3. m. v kategorii muži). Dále naši 
jednotu reprezentovali Jan Urban (6. m. 
v kategorii žáci III.), Anna Urbanová (11. 
m. v kategorii žákyně III.), Dorothy Emily 
Kittlitz (15. m. v kategorii žákyně I.) a Ma-
těj Mach (6. m. v kategorii žáci I.). Škoda, 
že se dalších 15 našich žáků a žákyň na zá-
vody bez omluvy nedostavilo. Děkujeme 
všem našim členům i nečlenům za pomoc 
při zajištění závodů.

17. ROČNÍK TURNAJE 
RIETER CUP

V pondělí 1. července bude v 10:00 zahájen 
už 17. ročník populárního tenisového tur-
naje RIETER CUP. I letos se bude hrát o ti-
tuly mistrů České republiky mužů a žen. Na 
kurtech Tenisového klubu se hraje denně 
od 10:00 hod. až do pátku 5. července, kdy 
bude na pořadu finále dvouhry mužů a žen, 
čtyřhry budou o den dříve.

PŘÍPRAVA NA MISTROVSTVÍ
Atletické mistrovství České republiky 
mužů a žen do 22 let se rychle blíží. Bude 
se konat od 31. srpna do 1. září na stadi-
onu v Ústí nad Orlicí. Organizační výbor 
pracuje už teď naplno a  zajišťuje celou 
řadu úkolů, aby se tento vrcholný podnik 
po všech stránkách vydařil.
Na startu bude více než 400 atletů a atle-
tek, mezi nimi např. Pavel Maslák (400m), 
Adam Sebastian Helcelet (desetibojař), Iva 
Straková (výška), Lukáš Posekaný (tyč), 
Veronika Šádková (dálka) a jiní.
Český atletický svaz bude zastupovat bý-
valý reprezentant Václav Fišer, technickým 
delegátem bude Jaroslav Kubica z  Prahy, 
hlavním rozhodčím bude dr. Václav Ti-
chý z Pardubic. Program obsahuje celkem 
38 disciplín mužů a žen a závodit se bude 
v sobotu od 12:00 do 18:00 hod., v neděli 
pak od 10:00 do 14:00 hod.

Jiří Hetfleiš



14 www.ustinadorlici.cz7-8/2013
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VÝHODNÁ
  NABÍDKA
ØEZNICTVÍ  A  UZENÁØSTVÍ  MORÁVEK

prodejna Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu
otevírací doba: Po - Pá  7:00 - 17:30
    So       7:00 - 11:30

74,90
39,90
84,90
79,90
84,90

119,90
149,90
79,90

129,90
79,90

129,90
79,90
89,90
99,90

MLETÉ  MASO
VEPŘOVÁ  JÁTRA
VEPŘOVÁ  PLEC  na guláš
VEPŘOVÉ  ŽALUDKY  (předvařené, krájené)

MAKRELA kuchaná mr.
PSTRUH DUHOVÝ kuchaný mr.
ŠUNKA  OD  KOSTI
TLAČENKA světlá
VYSOČINA
JÁTROVÁ  PAŠTIKA
ŠUNKOVÝ  SALÁM
ČESKÝ  A  GOTHAJSKÝ  SALÁM
PEČENÁ  SEKANÁ
EIDAM 30%

STRAVENKOVÉ KUPÓNY
TICKET RESTAURANT
CHEQUE DÉJEUNER

GASTRO PASS
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TVÍ  A  UZENÁŘSTVÍ

MORÁVEK
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TVÍ  A  UZENÁŘSTVÍ

MORÁVEK

Vračovice  27 te l . :  465483125 www.moravek-r
ez

ni
ct

vi
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Ceny jsou uvedeny za 1 kg vč. DPH.

UZENINY  Z  VLASTNÍ  VÝROBY
MASO  Z  ČESKÝCH  CHOVŮ

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SUPER CENA

Změny v nabídce vyhrazeny.

BROUŠENÍ
NOVINKAGRILUJTE S NÁMI

Krocan naložený na gril    99,-
Vepřová kýta naložená na gril   99,-

Uzená kýta s.k.   129,-
Vepřová panenka v marinádě   185,-

ŠPEKÁČKY, VELKÝ VÝBĚR KLOBÁS ...

GRILUJTE S NÁMI

• Pronajmu byt 3 + 1, I. kategorie v pěkné lokalitě pod klášterem na Hedeči v Králíkách. Možnost bydlení ihned. 
 Přednostně pro rodinu s dětmi. Tel.: 603 268 496, veratomasova@centrum.cz

• Koupím zemědělskou usedlost s pozemky, na Ústeckoorlicku. Tel.: 734 255 150

• Mladý pár koupí byt 2+1 / 3+1 v Ústí nad Orlicí. Tel.: 734 622 739

• PEDIKÚRA, MODELÁŽ NEHTŮ – GALEN
 Přijďte si nechat hýčkat a připravit své nohy na léto...Nabízím modeláž nehtů na nohou, která vydrží 2 měsíce. Červenec/srpen-akční cena. 

Další služby, které u mne najdete: Modeláž nehtů, manikúru a hodně žádaný Shellac, díky kterému vypadají nehty krásně po dobu 3 týdnů 
a co je důležité a ženy to ocení – při této metodě zůstane nehet zdravý a neponičený. 

Přeji krásné léto a budu se na vás těšit. Dana Procházková, budova Galen, tel.: 731 363 019

• Evropské centrum odškodného a.s.
 Měli jste dopravní nehodu ne starší jak 4 roky. Měli jste pracovní úraz ne starší jak 2 roky. Kdo může být naším klientem: účastník do-

pravní nehody (řidič,spolujezdec,chodec,cyklista), který utrpěl újmu na zdraví, pozůstalý, jemuž zemřel při dopravní nehodě blízký člo-
věk, lidé, kterým záleží na výši odškodného. Druh odškodného: bolestné,ušlý zisk,náklady spojené s léčením,náklady spojené s pohřbem, 
renta pro děti,ztížení společenského uplatnění, smrt blízké osoby.

 Info: www.evco.cz, obchodní zástupce Roman Kasal, 603 219 006



           KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – ČERVENEC 2013

KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – SRPEN 2013

Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

STŘEDA 7. SRPNA
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
19:30 hodin Módní přehlídka malovaných šatů Kulturní dům tel.: 465 521047
PÁTEK 9. SRPNA
18:00 hodin Ústecký salon 2013 Galerie pod radnicí tel.: 725078375

Janouškovo Ústí/28. ročník/ do 10.8. tábořiště Cakle
NEDĚLE 11. SRPNA

Regionem Orlicka/cyklistický etapový závod www.skpduha.cz
STŘEDA 14. SRPNA
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
ČTVRTEK 15. SRPNA

Kinematograf bratří Čadíků/do 18.8. hřiště u Gymnázia tel.: 465 521047
PÁTEK 16. SRPNA
15:00 hodin Pouťové posezení s hudbou a tancem jídelna Penzionu

88. ústecká staročeská pouť/do 18.8. Mírové náměstí
SOBOTA 17. SRPNA
9:00 hodin Elektro Sychra Cup/tenisový turnaj tenisové kurty TK tel.: 777645721
NEDĚLE 18. SRPNA
7:30 hodin Sběratelská burza hotel Poprad/1. patro
9:00 hodin Černovírský kros/12. ročník TJ Sokol Černovír
PONDĚLÍ 19. SRPNA
8:00-15:30 hodin Výstava vyšívání/do 23.8. ČČK ÚO tel.: 464 649 591
ÚTERÝ 20. SRPNA
9:00 hodin Cyklovýlet Senior klub tel.: 722475129
9:00 hodin Cyklovýlet ČČK ÚO tel.: 464 649 591
STŘEDA 21. SRPNA
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
PONDĚLÍ 26. SRPNA
15:00 hodin Zahradní posezení zahrada ČČK tel.: 464 649 591
STŘEDA 28. SRPNA
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
15:00 hodin Velký úklid v MC MC Medvídek tel.: 605965463
ČTVRTEK 29. SRPNA
16:00 hodin Loučení s prázdninami MC Medvídek tel.: 605965463
PÁTEK 30. SRPNA
15:00-18:00 hodin Loučení s prázdninami Sportcentrum Radava tel.: 465 521047

PONDĚLÍ 1. ČERVENCE
10:00 hodin Rieter Cup/MČR v tenisu/do 5.7. kurty Tenisového klubu
STŘEDA 3. ČERVENCE
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
PÁTEK 5. ČERVENCE
18:00 hodin Fotografický salon/vernisáž výstavy Galerie pod radnicí tel.: 725078375
NEDĚLE 7. ČERVENCE

15. ročník Výstavy výtvarného umění/do 8.9. Kulturní dům ÚO tel.: 465 521047
ÚTERÝ 9. ČERVENCE
9:00 hodin Cyklovýlet Senior klub tel.: 722475132
9:00 hodin Cyklovýlet ČČK ÚO tel.: 464 649 591
STŘEDA 10. ČERVENCE
7:00 hodin Výlet do Prahy ČČK ÚO tel.: 464 649 591
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
PÁTEK 12. ČERVENCE
6:00 hodin Zájezd do Lysé n.L./výstava květin Senior klub tel.: 722475132
SOBOTA 13. ČERVENCE
8:00 hodin Černovírská meruna/malá kopaná/20. ročník hřiště Pod lesem
STŘEDA 17. ČERVENCE
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
STŘEDA 24. ČERVENCE
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222
PÁTEK 26. ČERVENCE
10:00 hodin Výlet vlakem do Chocně MC Medvídek tel.: 605965463
STŘEDA 31. ČERVENCE
10:00 hodin Prázdninové předčítání městská knihovna tel.: 737205222



OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. KVĚTNA – 15. ČERVNA 2013

Text a foto L. Prokeš.
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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HASIČI ZÁVODILI NA 
ORLICKÉ VĚŽI

V pátek 17. května se v areálu požární stanice 
HZS Pardubického kraje v Hylvátech v Ústí 
n.O. konal XXIII. ročník soutěže „Orlická 
věž“ v  disciplíně požárního sportu výstup 
na cvičnou věž pomocí hákového žebříku. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 102 závodníků 
z celé České republiky a ze Slovenska.
S  nejlepším časem 13,68 sekundy zvítězill 
Jakub Pěkný z HZS Ústeckého kraje. Druhý 
skončil s časem 14,08 sekundy Kamil Bezčur 
z  HZS Ostrava a  bronzovou příčku obsadil 
Jan Ježek z HZS Jihočeského kraje. Domácí 
závodníci Jan Kurka a Lukáš Flach se umístili 
na 51 a 64 místě.

KONALA SE KRAJSKÁ 
POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA 

TANEC, TANEC 2013
Tradiční Krajská postupová přehlídka scé-
nického tance mládeže a dospělých TANEC, 
TANEC 2013 se v sobotu 18. května konala 
v  Roškotově divadle v  Ústí nad Orlicí. Pře-
hlídky se zúčastnilo 7 souborů se 17 choreo-
grafiemi. Výkony hodnotila odborná porota. 
Nominace na celostátní přehlídku získaly dvě  
choreografie souboru  I.Z. DANCE STUDIO 
Lanškroun nazvané Tři v jedné a Energie, BT 
studio Pardubice s choreografií Objímání.

PŘI NOCI KOSTELŮ 
OTEVŘELI OPRAVENOU 

KAPLI V HYLVÁTECH
Již po čtvrté se v  pátek 24. května zapojila 
Římskokatolická farnost v  Ústí nad Orlicí 
do celonárodního projektu nazvaného NOC 
KOSTELŮ. V  tento den se otevírají chrámy 
a modlitebny po celé zemi. V Ústí nad Orli-
cí začal program v Hylvátech, kde byla slav-
nostně otevřena a  znovu vysvěcena kaple 
svaté Anny po rekonstrukci, která započala 
na podzim minulého roku. Rekonstrukce 
střechy přišla na 560 tisíc korun, fasády na 
270 tisíc korun. Finanční prostředky byly 
poskytnuty z  rozpočtu města, Památkového 
ústavu a osadního výboru.

DECAPODA A BLACK BAND 
V ROŠKOTOVĚ DIVADLE

Koncert dvou orchestrů Základní umělecké 
školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí se 
uskutečnil v  úterý 28. května v  Roškotově 
divadle. Zde vystoupil Symfonický orchestr 
DECAPODA a  Swingový orchestr BLACK 
BAND. DECAPODA pod vedením Milu-
še Barvínkové měla připraveno celkem 7 
převážně filmových skladeb. Naproti tomu 
BLACK BAND pod taktovkou  Lindy Grega-
rové zahrál řadu známých swingových melo-
dií. Jednotlivé části programu vtipně uváděl 
vedoucí literárně dramatického obor ZUŠ 
Jiří Zajíček.

NOVÉ HŘIŠTĚ OTEVŘELI 
V KNAPOVCI

Poslední májový den, pátek 31. května, bylo 
v Knapovci slavnostně otevřeno nové dětské 
hřiště. Dopolední vydatný déšť naštěstí ustal 
a tak se celá slavnost pod širým nebem těši-
la velkému zájmu dětí i dospělých. Nedaleko 
kostela sv. Petra a Pavla vzniklo nové oplo-
cené dětské hřiště, kde jsou umístěny hou-
pačky, pískoviště, různé prolézačky, kolotoč 
a posezení kolem staré lípy.

ORLICKÝM PODHŮŘÍM 
PO TŘICÁTÉSEDMÉ

37. ročník pochodu „ORLICKÝM POD-
HŮŘÍM“ se v  sobotu 1. června uskutečnil 
v Ústí nad Orlicí. Účastníci si mohli vybrat 
z několika tras pro pěší a cyklotras. Pro děti 

s  rodiči byla tradičně připravená pěší trasa 
„Šmoulí stezkou“, kterou se vydalo celkem 
240 účastníků. Na trase bylo připraveno ně-
kolik kontrolních stanovišť s úkoly, za jejichž 
splnění byly děti odměněny sladkostí. Pěší 
trasy byly dále připraveny v  délkách 15, 30 
a 50 km. Těch se dohromady účastnilo 58 po-
chodníků. Pro cyklisty byly připraveny trasy 
o délce 25, 50 a 100 km a účastnilo se jich 36 
cyklistů. Start a cíl všech tras byl u restaurace 
„U Malinů“.

SETKÁNÍ SENIORŮ Z ÚSTÍ 
A BYSTŘICE KLADSKÉ

Město Ústí nad Orlicí zorganizovalo v rám-
ci projektu Fondu mikroprojektů ČR-PR 

v  sobotu 8. června 2013 pro polské seniory 
z  partnerského města Bystřice Kladská ná-
vštěvu městských zařízení poskytující sociál-
ní služby, Domov důchodců. Polští senioři si 
prohlédli v Domově důchodců nově rekon-
struované prostory oddělení demence. Po 
prohlídce vyslechli přítomní v  prostorách 
Domova důchodců kulturní program, kte-
rý připravili polští senioři. Po obědě se pak 
uskutečnil v  centru RADAVA bowlingový 
turnaj mezi českými a polskými seniory.  Po 
vyhlášení vítězů a společné večeři se všichni 
bavili na akci Město v pohybu na Mírovém 
náměstí. Role hostitele se ujal 1. místostaros-
ta Z. Ešpandr, který se polské návštěvě věnoval.

INTERNÁT SPECIÁLNÍ 
ŠKOLY SLAVÍ 60 LET

1. září oslaví internát při Speciální základní, 
mateřské a  praktické škole v  Ústí nad Orli-
cí 60 let od založení. Při této příležitosti byla 
v  pondělí 3. června v  Malé scéně zahájena 
výstava prací dětí z  internátu spojená se se-
tkáním současných a bývalých zaměstnanců.
Nyní poskytuje internát ubytování 34 žákům, 
s kterými pracuje 9 vychovatelů a asistentů. 
V roce 2001 se zřizovatelem celého zařízení 
stal Pardubický kraj a od 1.9.2012 nese škola 
s internátem název Speciální základní škola, 
mateřská škola a praktická škola Ústí n. Orl.

KONALA SE AKADEMIE 
MLADÝCH gYMNASTEK

Klub sportovní gymnastiky v Ústí nad Orli-
cí uspořádal ve středu 12. června Akademii 
svých mladých gymnastek. V  tělocvičně ZŠ 
Na Štěpnici byla připravena přehlídka gym-
nastického cvičení na kladině, lavičce, ak-
robacii a  přeskoku v  podání členek Klubu 
a  hostů. Klub sportovní gymnastiky v  Ústí 
nad Orlicí má téměř 4 desítky mladých gym-
nastek rozdělených do 3 věkových kategorií.


