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Nová podoba města Ústí nad Orlicí 
 
Město připravuje úpravu prostoru mezi 
Základní uměleckou školou, Střední 
zdravotnickou školou, gymnáziem a 
hotelem Poprad. Jedná se jak o úpravu 
ulice Smetanovy, tak celého prostranství na 
funkci městského parku se zachováním 
průjezdu ulicí Smetanovou. Protože se 
jedná o důležité městské prostranství, chce 
vedení města do přípravy projektu zapojit i 
veřejnost. 
Z tohoto důvodu svolává vedení města 
Ústí nad Orlicí veřejnou debatu 
s architektem, na které se budete moci 
seznámit s navrhovaným řešením a přispět 
i svým názorem k vyšší estetické kvalitě a 
užitné hodnotě města. 
Debata proběhne v Základní umělecké 
škole dne 22. srpna od 15:00 hodin za 
účasti starosty města Richarda Peška, 
místostarosty JUDr. Zdeňka Ešpandra a 
architekta MgA. Přemysla Kokeše. 
 
 
Upozornění pro občany 
 
Dne 10. září se na Mírovém náměstí v Ústí 
n.O. budou konat prodejní trhy. Pořadatel 
trhu umožní místním zahrádkářům v rámci 
této akce nabídnout občanům města 
přebytky ze svých zahrádek. 
 
 
Město Ústí nad Orlicí 
pořádá ve dnech 15. – 17. srpna 
 
83. ÚSTECKOU STAROČESKOU 
POUŤ 
 
Program: 
Mírové náměstí – pouťové atrakce, 
stánkový prodej pouťového zboží 
 
Prostranství před Kulturním domem – 
pouťové atrakce 
 
KULTURNÍ  D ŮM – X. výstava 
výtvarného umění 
HERNYCHOVA VILA (výstavy) – 
Těšínský stříbrný šperk 
Čarovný svět zápalek 
Secesní cín (ze sbírek UPM v Praze) 
Království medu  
Quido a Jaroslav Kocianovi 
Zdrávi došli 
Mínus 40 (aneb co si kdo z nás vybaví, 
když se řekne 1968) 
GALERIE POD RADNICÍ – Ústecký 
salon 2008 (malba, kresba, grafika, 
keramika, plastika, objekty, fotografie) 

 
PÁTEK  15. srpna 
AQUAPARK – vchod od atletického 
stadionu 
19:00 hod. – Muzikanti na plovárně 
aneb Janouškovo Ústí 
Program: Vlasta Redl, Jaroslav Samson 
Lenk, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, 

Haradhan Das Baul (Indie), Martina 
Trchová a další – www.slavekjanousek.cz 
 
SOBOTA 16. srpna 
Kurty tenisového klubu 
11:00 hod. – „Proplastcup – noční pouťový 
turnaj dvojic“ 
Prostranství před budovou Hasičské 
zbrojnice 
16:00 hod. – Koncert skupiny „Šedous 
band“ 
Restaurace „U Malinů“ 
20:00 hod. – Pouťová zábava – skupina 
„Moucha“ 
 
NEDĚLE 17. srpna 
Prostranství před budovou Hasičské 
zbrojnice 
16:00 hod. – Koncert skupiny „Trumf“ 
 
 
Zapojte se do dění v našem městě 
 
Komunitní plánování sociálních služeb 
(KPSS) je příležitostí pro realizaci změn, 
nových myšlenek a řešení problémů, 
kterými žije nejen město Ústí nad Orlicí. 
 
Od loňského roku vás informujeme o 
průběhu procesu komunitního plánování 
sociálních služeb. Komunitní plánování 
sociálních služeb je cyklický proces 
zjišťování stavu poskytovaných sociálních 
služeb (co je již k dispozici) a potřeb 
obyvatel, které dosud nejsou naplňovány. 
Hlavním výstupem procesu je střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb (jinak též 
tzv. komunitní plán), který je jakýmsi 
kompromisem mezi přáními obyvatel a 
možnostmi zadavatele (v našem případě 
města/obce). Po jeho vytvoření následuje 
fáze realizace plánu, kdy jsou navržené 
změny a opatření uskutečňovány. 
V současné době stále hledáme zájemce o 
členství v odborných pracovních 
skupinách. Tyto jsou místem setkávání 
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů 
sociálních služeb i zájemců z řad odborné i 
laické veřejnosti a tedy i místem pro vaši 
myšlenku či problém. Místem realizace 
změn a nových myšlenek. V tuto dobu 
existují tyto odborné pracovní skupiny 
(PS): 
 
Osoby se zdravotním postižením – 
vedoucí PS je paní Jana Kašparová, e-
mail: j.kasparova@a-trend.cz, tel.: 
465 519 512, 777 619 747. 
Senioři – vedoucí je pan Th.Bc. 
Vladislav Brokeš, e-mail: 
v.brokes@seznam.cz, tel.: 731 402 221. 
Osoby v obtížné životní situaci – vedoucí 
je pan Mgr. Robert Oláh, e-mail: 
rolah@pms.justice.cz, tel.: 465 635 406. 
Rodiny s dětmi, mládež – vedoucí je pan 
Petr Čada, DiS., e-mail: cada@muuo.cz, 
tel.: 465 514 517 
 
V případě zájmu o členství v některé 
z pracovních skupin, kontaktujte jejího 
vedoucího, případně koordinátorku KPSS, 
Janu Broulíkovou, DiS., e-mail: 
broulikova@muuo.cz, tel: 774 736 564. 
O průběhu komunitního plánování 
sociálních služeb se můžete dočíst na 
webových stránkách Města Ústí nad Orlicí 

(www.ustinadorlici.cz). Pokud nemáte 
přístup na internet, lze informace získat 
přímo u koordinátorky KPSS. 
Komunitně plánovat sociální služby mohou 
společně s městem Ústí nad Orlicí i ostatní 
obce správního obvodu ORP, tj. 
Brandýs n. O., Č. Libchavy, 
Dl. Třebová, D. Dobrouč, Hnátnice, 
Hrádek, Jehnědí, Libchavy, O. Podhůří, 
Řetová, Řetůvka, Sudislav n. O., 
Sopotnice, V. Skrovnice, Voděrady.  
 
Za řídící skupinu (ŘS): JUDr. Zdeněk 
Ešpandr, předseda ŘS, tel.: 777736562 
 
 
 
Senior klub při M ěÚ Ústí nad Orlicí  
 
28. srpna – Zájezd do okolí Litomyšle 
Trasa zájezdu: Vraclav-kostel sv. 
Mikuláše a poustevna, Nové Hrady-zámek, 
Budislav-kostelík, Litomyšl-klášterní 
zahrady. 
Odjezd z ÚO v 7:30 hod., návrat do ÚO 
kolem 18:00 hod. 
Cena zájezdu: pro členy klubu 80Kč + 
vstupné 100Kč, pro nečleny 140Kč + 
vstupné 100Kč. V Budislavi je možné dát si 
oběd. 
Přihlášky a zaplacení zájezdu se přijímají 
v kanceláři Senior klubu ve Sladkovně 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. od 5.8. 
do 26.8. Za Senior klub se zúčastní paní J. 
Šamšulová (tel.: 728442575) a pan Kučera 
(605715127). 
Odjezdové zastávky: 
Hylváty (Tři mosty) 7:00 hod., Hylváty 
(sídliště) 7:05 hod., Hylváty (Perla) 7:10 
hod., Dukla 7:15 hod., Babyka 7:20 hod., 
nádraží ČSAD 7:25 hod., Tvardkova 7:30 
hod., Penzion Na Pláni 1343  7:35 hod. 
Poznávací zájezd do Polska- 18. září 
Trasa: lázně Ladek Zdroj, Strany Slezké, 
Kletno, Černá hora 
Náročnost: středně těžká (nutno dojít 
1,7km do mírného kopce). Odjezd z ÚO 
v 6:30 hod, návrat do ÚO kolem 20:00 
hod. 
Cena zájezdu: pro členy klubu 400Kč, pro 
nečleny 460Kč. Cena zahrnuje dopravu, 
vstupné, oběd. 
Přihlášky a zaplacení zájezdu se přijímají 
v kanceláři Senior klubu ve Sladkovně 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. od 5.8. 
do 26.8. 
Odjezdové zastávky: 
Hylváty (Tři mosty) 5:55 hod., Hylváty 
(sídliště) 6:00 hod., Hylváty (Perla) 6:05 
hod., Dukla 6:10 hod., Babyka 6:15 hod., 
nádraží ČSAD 6:20 hod., Tvardkova 6:25 
hod., Penzion Na Pláni 1343  6:30 hod. 
 
Ladek Zdroj  –polské lázně-prohlídka 
lázní, hlavní budovy, možnost ochutnávky 
vřídelní vody, procházka lázněmi a 
posezení v parku. 
Stronie Šlaskie – prohlídka muzea 
minerálů s možností zakoupení drobných 
předmětů za cca 10 zl. 
Kletno – oběd, příjezd cca 10:40, oběd 
max. do 12:00 hod., potom odjezd. Přejezd 
na parkoviště. Odtud cca 1,7km lesem 
k Medvědí jeskyni. První prohlídka pro 15 
lidí od 13:00 hod. V jeskyni je teplota 5 
stupňů C - nutno se obléct. Další prohlídky 



ve 13:15 a 13:30 hod. Odjezd ve 14:30 
hod. Možnost za 5 zl. použít elektromobil 
k jeskyni-zpět též 5 zl. 
Siena – horské středisko, odtud lanovkou 
na Černou horu, možnost navštívit 
rozhlednu. Nahoře volný program cca 1 
hod., dolů k autobusu sjede každý 
samostatně. 
Dle času a nálady možnost v okolí Králík 
zastavit v motorestu na večeři. 
Odpovědné osoby: 
JUDr. Zd. Ešpandr – tel.: 777 736562 
St. Zeman – tel.: 731 936745 
Na elektromobil či drobné dárky je třeba 
vyměnit zloté. 
Turistický zájezd do Mezigoří ze dne 11.9. 
je přesunut do programu na r. 2009. 
Omlouváme se. 
Od října jsou připraveny kurzy – 
přihlášky od 5.8. v kanceláři Senior 
klubu. 
Základní kurz počítačů, Základní kurz 
internetu (oba ZŠ Hylváty),  
Základní kurz počítačů, Základní kurz 
internetu, Kurz PC pro pokročilé (vše v ZŠ 
Bří Čapků). 
Bližší informace od 5.8. každé úterý od 
10:00 do 12:00 ve Sladkovně. 
Těšíme se na Vaši účast. 
Za Komisi pro práci se seniory JUDr. 
Zdeněk Ešpandr 
 
Klub důchodců nemocnice a.s. Ústí n.O. 
Vás zve dne 17.9. na výlet na Hory v Č. 
Třebové. Odjezd vlakem v 9:00 z nádraží 
ÚO-město.  
 
 
Posouzení vlivů na ŽP - Dostavba areálu 
Ing.Jiří Janák – Auto Janák Ústí n.O. 
 
KÚ Pardubického kraje, odbor ŽP, zahájil 
zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP 
záměru 
 
„Dostavba areálu Ing. Jiří Janák – Auto 
Janák Ústí nad Orlicí“ 
 
Záměrem investora je rekonstruovat 
objekty bývalého průmyslového areálu 
společnosti MITOP v k.ú. Ústí n.O. a 
navázat tím tak na stávající areál firmy 
AUTO Janák (autoservis a autosalon). 
Záměrem nebudou budovány nové objekty. 
Záměr bude spočívat zejména 
v rekonstrukci stávajících objektů v areálu 
a bude odstraněn jeden nevyhovující 
objekt. Stávající autobazar společnosti 
Auto Janák, nacházející se naproti záměru 
přes komunikaci I/14, bude přesunut do 
areálu MITOP a tím zvětšena rozloha. 
Oznámení, zpracované oprávněnou osobou 
podle přílohy č. 3 zákona o hodnocení 
vlivů na ŽP, je k nahlédnutí na odboru ŽP 
MěÚ Ústí n.O., v kanceláři č. 252, nejlépe 
v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod., 
v ostatní pracovní dny po telefonické 
domluvě, tel.: 465 514 259. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k tomuto oznámení na adresu KÚ 
Pardubického kraje do 20 dnů ode dne 
zveřejnění této informace na úřední desce 
KÚ. 
 

Květuše Richterová, vedoucí odboru ŽP 
 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Městská knihovna oznamuje svým 
čtenářům, že v době školních prázdnin 
bude provozní doba upravena takto: 
 
Oddělení pro dospělé: 
Úterý a pátek:    9:00 – 18:00 hodin 
Středa a čtvrtek: 9:00 – 14:00 hodin 
Sobota: zavřeno 
 
Dětské oddělení: 
Úterý – pátek: 9:00 – 14:00 hodin 
Sobota: zavřeno 
 
Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno.Využívání veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit 
s panem V. Slavíkem na tel: 465 521 168. 
Během letošních prázdnin nebude 
knihovna uzavřena. 
Informace o letní provozní době naleznete i 
na naší domovské stránce: 
www.knihovna-uo.cz 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum Vás srdečně zve na 
výstavu  Mínus 40, na jejíž tvorbě se 
můžete podílet i Vy. 
Klima roku 1968, životní styl, tehdejší 
kulturní aktivity Oušťáků, Vaše 
vzpomínky, srpen v Ústí i v celém 
Československu, jeho oběti, to vše budete 
moci doplnit tvůrčím způsobem právě i Vy, 
a to svou vzpomínkou, svým konkrétním 
příspěvkem. 
Součástí výstavy budou mj. také výtvarná 
díla Honzy Stehlíka, Ládi Plívy a případně 
i dalších, kteří v šedesátých letech v Ústí 
tvořili. K dispozici budou i audionahrávky 
a filmové záznamy, a to jak 
celorepublikového, tak i regionálního 
rozsahu. Další kulturní akce k tomuto 
tématu najdete v informační skříňce muzea 
u brány Hernychovy vily a dále na 
www.muzeum-uo.cz. Výstava začíná 7.8. a 
potrvá do 21.9. 2008. 
 
Srdečně zve za všechny muzejníky Jarmila 
Süsserová 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí 
na výstavu 
 
ÚSTECKÝ SALON 2008 
8. – 31. srpna  
 
* malba * kresba * grafika * keramika * 
plastika * objekty * fotografie * 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota a neděle 
14-17 hodin. 
 

 
Pestrý červen ve škole Bří Čapků 
 
V měsíci červnu se na škole Bří Čapků 
konalo mnoho sportovních i kulturních 
akcí. Některé z nich bychom rádi 
připomněli. 
Dne 4.6. přišly děti z MŠ na pravidelné 
setkání – Do školy za pohádkou, kdy 
předškoláci na stanovištích za doprovodu 
pohádkových postav plnili jednotlivé úkoly. 
Protože bylo nepříznivé počasí, přišla 
pouze MŠ Heranova. O týden později školu 
navštívila MŠ Na Výsluní, která zhlédla 
pěvecké vystoupení žáků 1. a 4. třídy. Dále 
si předškoláci prohlédli výstavu prací žáků 
3.A a 5.B. Všechny děti odešly 
s upomínkovými předměty a doufáme, že i 
s pěkným zážitkem a odhodláním vstupu do 
1.třídy na naši školu po prázdninách. 
Další vydařenou akcí bylo Loučení 
s deváťáky, které proběhlo v Roškotově 
divadle dne 18.6., pod vedením p.uč. 
Kučerové a Smolové. Žáci připravili 
dvouhodinový program. Dojati byli děti i 
rodiče. Tato akce se tradičně setkává 
s velkým ohlasem. Této akci předcházel 
týdenní kurz EKOBRKTOUR. Týden plný 
soutěží, legrace, pohody a společných 
zážitků. 
Také nesmíme zapomenout na ŠD. V tomto 
měsíci měli žáci i paní vychovatelky 
napilno. Děti si splnily atletický trojboj, 
zopakovaly si pravidla silničního provozu 
s překonáváním překážek na kole. Děti ve 
všech soutěžích bojovaly o ceny. Věřte, že 
velmi odhodlaně. Poslední akcí v ŠD byla 
branná hra. Na sedmi stanovištích v Cakli 
si děti zopakovaly poznatky o přírodě. Za 
pěkného počasí se rozloučily se školním 
rokem. 
Většina těchto akcí mohla proběhnout za 
přispění MěÚ a dobrovolných 
sponzorských darů rodičů. Děkujeme. 
 
Kolektiv pedagogů ZŠ Bří Čapků 
 
 
Žáci navštívili Ekocentrum v 
Oucmanicích 
 
Od 14.4. do 18.4. byla třída 5.B na škole 
v přírodě v nově otevřeném Ekocentru 
v Oucmanicích. Zde probíhal týdenní 
program pod názvem Kousky přírody, ve 
kterém se žáci dozvěděli další informace o 
ekosystémech, zahráli si i různé stmelovací 
hry, naučili se vyrábět záložku z ovčí vlny, 
stromeček z drátků, svíčku z včelího 
vosku… 
Každým rokem jezdí 9. ročník na 
ekologicko-branný kurz s názvem EKO-
BR(K)-TOUR. I letošní deváťáci prožili 
týden od 26.5. do 30.5. ve Zderazi, kde je 
čekaly různé aktivity v přírodě. Zde mohli 
uplatnit nabyté zkušenosti z hodin 
přírodopisu, zeměpisu a rozvinout také 
svoji fantazii a tvořivost. 
Na oba tyto kurzy se nám podařilo získat 
dotaci 30.000 Kč od MŠMT, protože jsme 
uspěli s projektem z rozvojového programu 
Podpora EVVO na školách v roce 2008. 
Tato částka nám pokryla část nákladů na 
obě akce. 



 
Za ZŠ Bří Čapků 
Alena Jirásková a Dana Mikysková 
 
 
 
Dny energie na ZŠ Komenského 
 
V pondělí 2. června proběhla exkurze pro 
9. ročníky do elektrárny v Pastvinách, kde 
se žáci dozvěděli, jak vodní elektrárny 
pracují a také se prošli uvnitř hráze. Poté  
jsme se přesunuli do větrné elektrárny 
v Anenské Studánce. Zde si někteří žáci 
vylezli až na samý vrchol nově otevřené 
sedmdesátimetrové elektrárny za pomoci 
horolezeckých úvazků a mohli shlédnout 
na okolní kraj z výšky. Na tuto exkurzi 
jsme navázali „projektovým“ DNEM 
ENERGIE, který probíhal v pátek 6.6. 
během celého vyučování a byl určen opět 
pro žáky 9. ročníků, kteří se zde mohli 
dozvědět něco více o energii v živých 
organismech, zaměřili se na všechny typy 
elektráren, vyzkoušeli si několik 
zajímavých pokusů a vypočítali si, kolik 
mohou ušetřit v rodinném rozpočtu, pokud 
budou šetřit energii. 
Chci touto formou poděkovat těm, kteří se 
do tohoto projektu zapojili a pomohli jej 
zrealizovat. 
 
Klára Kroulíková 
 
Poděkování za spolupráci s ČČK 
 
V tomto školním roce jsme se my – učitelé 
ZŠ Třebovská – snažili více naše žáky 
připravovat na poskytování první pomoci 
při vyučování i mimo vyučování ve 
zdravotnickém kroužku. Na tuto činnost 
jsme nebyli sami – spolupracovali jsme 
s OS ČČK v Ústí nad Orlicí. Pan ředitel 
Jiří Preclík a jeho kolegové a kolegyně 
nám vždy velmi ochotně pomohli při 
přípravě hlídek k soutěži i při činnostech 
zpestřujících vyučování. Rádi bychom p. 
Jiřímu Preclíkovi a všem ostatním kolegům 
a kolegyním za jejich práci poděkovali. 
 
Jarmila Šimánková, ZŠ Třebovská 
 
 
 
 
 
Zprávi čky ze souboru C-Dance 
 
V červnu si soubor připomenul významné 
životní jubileum paní Evy Veverkové a 
zatančil jí přímo před okny. 13.června 
následovalo celovečerní představení 
souboru C-Dance před ústeckou ZUŠ, 
samozřejmě se soubor představil na Městě 
v pohybu a v pořadu ZUŠ – Mezi sloupy. 
Paní Evě Veverkové se dostalo ocenění za 
celoživotní přínos v oblasti scénického 
tance a obdržela Cenu města. 
V červenci nás vůbec nečekaly prázdniny, 
ale především Letní dny tance, které 
proběhly od 8. – 13.7. a byly doplněny 
bohatým doprovodným programem 
 
Radka Vašková 
 
 

 
Taneční kurzy – podzim 2008 
 
Zájemci  se opět mohou přihlašovat do  
Tanečních kurzů, pořádaných Relax 
Dance Servisem Jana Bílka z Ústí n.O. 
Základní kurz bude zahájen v neděli 14.9. 
od 16:00 hod. v Kulturním domě  v Ústí 
n.O. Prodej legitimací ve FOTO Irena u 
nádraží ČSAD. Kontakt: J. Bílek, tel.: 
603299520. Cena kurzu je 1.550 Kč.  
***   ***  ***   ***   ***   ***   ***   *** 
Připravujeme Taneční kurz pro dospělé, 
tj. páry starší 18 let. Předpokládané 
zahájení od 5.10. po tanečních pro mládež, 
tj. od 19:30 do 22:00 hod., neděle, 10 lekcí, 
cena 1.250 Kč/osoba. Podmínkou zahájení 
je účast min. 30 párů. Prodej legitimací viz 
výše. 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412 117. Permanentky jsou 
k dostání na ČČK, Kopeckého 840, nebo 
v Informačním centru města 
Kavárni čka – každé pondělí od 8:00 do 
19:00 hod., Kopeckého 840 (v blízkosti 
parku Legií) 
Loučení s létem pro seniory 
1. září -  posezení s občerstvením na 
zahradě ČČK od 15:00 hod. 
Světový den první pomoci 
Ukázky záchranné techniky a seznámení 
s činností Integrovaného záchranného 
systému ČR, 12.9. od 10:00 do 15:00 hod. 
na Mírovém náměstí 
Pobyty pro seniory 
20.9.-27.9. – Losinka, Rapotín u V. Losin 
Více informací na www.cckuo.cz, nebo na 
OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO, tel.: 
775112998 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 
2.-3.8. – MUDr. D. Špajová – 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534149 
9.-10.8. – MUDr. V. Dostál – Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523877 
16.-17.8. – MUDr. J. Štancl – 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530247 
23.-24.8. – MUDr. I. Štanclová – 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534555 
30.-31.8. – MUDr. M. Vávrová – Dolní 
Dobrouč 446, tel.: 465 543015 
 
Služby lékáren 
 
28.7. – 3.8. – Nemocniční lékárna, ÚO 
4.8. – 10.8. – Lékárna U nádraží, ČT 
11.8. – 17.8. – Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
18.8. – 24.8. – Lékárna Mellisa, ČT 
25.8. – 31.8. – Lékárna Dr.Max, ÚO 
(bývalá Na příkopech) 
1.9. – 7.9. – Lékárna Arnika, ČT 
 
 
Poradna pro uživatele sociálních služeb 
 
Poskytuje tyto služby: 
-pomoc v otázkách, které se týkají zákona o 
sociálních službách 
-pomoc při zpracování žádosti, podání 
odvolání a dalších 

-zprostředkování navazujících služeb a 
potřebných kontaktů 
-informace nebo podpora členům rodiny 
pečujícím o osobu se stanoveným stupněm 
závislosti na péči 
Kontakt:  CZP Pk, detaš.pracoviště ÚO, 
Čsl. Armády 1181 
Úřední hodiny: Po, út a čt od 7:00 do 
16:00 hod., tel.: 465 525 324 
 
 
Pozvánka na koncert 
 
Římskokatolická farnost-děkanství Ústí 
nad Orlicí si vás dovolují pozvat na 
zajímavý koncert  MUSICA DA CHIESA  
(T.Najbrt a P.J.Konečný - historické 
hudební nástroje), který se uskuteční 
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
n.O.  v neděli 24.8. v 18:00 hodin. Akce 
se zde uskutečnila již v loňském roce a 
sklidila veliký úspěch. Díky 
bezprostřednosti obou umělců je 
vystoupení určeno širokému publiku, 
doprovázené průvodním slovem a 
okořeněné osobitým humorem. Velmi 
vhodné pro rodiny s dětmi. Po skončení 
koncertu se zájemci mohou blíže seznámit 
s historickými hudebními nástroji, dokonce 
si na ně zkusit zahrát. Vstupné dobrovolné. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Otevírací doba během prázdnin: každou 
středu od 9:00 do 12:00 hodin. 
 
Velký úklid MC 
Středa 20. srpna od 13:30 hodin. Prosíme 
všechny ochotné rodiče, aby nám přišli 
pomoci s velkým úklidem našeho 
mateřského centra. Předem děkujeme. 
 
Loučení s prázdninami 
Čtvrtek 28. srpna od 16:00 hodin. Přijďte 
se svými dětmi jako již tradičně na konci 
prázdnin na hravou akci na zahradu MŠ 
Heranova. Na každého čeká malé 
překvapení. Na závěr je připraveno 
divadelní představení „Jak šel pejsek do 
školky“. Za nepříznivého počasí se akce 
koná v prostorách MC. Vstupné: 30 Kč 
 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
(Za finanční podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje) 
 
 
 
KINO MÁJ – SRPEN  
 
Pátek 1. – neděle 17. 
KINO NEHRAJE – Dovolená 
 
Pondělí 18. a úterý 19. v 19:30 hodin 
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 20. a čtvrtek 21. v 19:30 hodin 
INDIANA JONES a Království 
křišťálové lebky 
Indy je zpět. Za doprovodu typických 
fanfár, v charakteristickém klobouku a 
s bičem v ruce… Titulky. Vstupné: 65 Kč 



 
Pátek 22. v 19:30 hodin 
* ÚTĚK DO DIVO ČINY 
Příběh supertuláka, který odřízl svá pouta 
s civilizací a vyrazil směrem na Aljašku 
splynout s divočinou. Titulky.Vstupné: 60 
Kč 
 
Sobota 23. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
HORTON 
Animovaná pohádka o dobráckém slonovi. 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 25. a úterý 26. v 19:30 hodin 
LETOPISY NARNIE: Princ Kaspian 
Druhý díl úspěšné fantasy ságy natočený 
podle knihy C.S. Lewise. Česká verze. 
Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 27. a čtvrtek 28. v 19:30 hodin 
SEX VE MĚSTĚ 
Pokračování milostných eskapád čtveřice 
půvabných Newyorčanek. 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 29. a sobota 30. v 19:30 hodin 
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA 
Akční komedie, natočená podle 
parodického špiónského seriálu ze 60. let o 
praštěném smolařském agentovi – 
analytiku Smartovi. Titulky. Vstupné: 70 
Kč 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum  v budově radnice, tel.: 465 514 
271. 
 
 
 
NABÍDKA PO ŘADŮ – SRPEN 
 
Středa 6. srpna 
19:30 hodin – Kulturní dům 
VERNISÁŽ výstavy výtvarného umění. 
Vystoupí skupina akrobatického rock and 
rollu 
 
6. srpna – 3. září – Kulturní dům 
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UM ĚNÍ  
Desátý ročník výstavy se slavnostní 
vernisáží, na které se prezentují výtvarníci 
různých oborů z celé ČR, vstupné 
dobrovolné 
 
Pátek 29. srpna 
16:00 hodin – Venkovní prostor 
Sportcentra Radava 
LOUČENÍ S LÉTEM 
Hrajeme si s Divadlem Pohádka Praha – 
zábavný program pro děti od 3 do 10 let, 
Tři pohádky na dobrý den, hry, soutěže, 
zpívání, táborák a opékání buřtů, vstupné 
dobrovolné  
 
 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 

 
Provozní doba: 
Do konce srpna je Aquapark otevřen od 
pondělí do neděle  od 9:00 do 20:00 hodin. 
Ceník vstupného: 
Děti do 105 cm výšky …… zdarma 
Děti od 105 do 140 cm 
Celodenní vstupné …………….. 45 Kč 

Vstupné po 14:00 ……………..  35 Kč 
Vstupné po 17:00 ………………25 Kč 
Dopolední 1 hod. vstup ……….. 25 Kč 
Dopolední 2 hod. vstup ………..  30 Kč 
Držitelé ZTP/P 
Celodenní vstupné …………….. 45 Kč 
Vstupné po 14:00 ……………… 35 Kč 
Vstupné po 17:00 ……………… 25 Kč 
Dopolední 1 hod. vstup ……….. 25 Kč 
Dopolední 2 hod. vstup ……….. 30 Kč 
Dospělí a děti nad 140 cm výšky 
Celodenní vstupné ……………… 65 Kč 
Vstupné po 14:00 ………………. 55 Kč 
Vstupné po 17:00 ………………. 35 Kč 
Dopolední 1 hod. vstup ………… 35 Kč 
Dopolední 2 hod. vstup ………… 40 Kč 
Tobogán pro děti do 105 cm výšky 
zdarma, ostatní 5 Kč/1 jízda. 
Aerobik (1 hod.) …………………  40 Kč  
Cvičení aerobiku bude v případě 
příznivého počasí probíhat v Aquaparku 
v červenci – pondělí a čtvrtek od 19:00 do 
20:00 hod. 
Bližší info: 465 527 898, 608 553 305, 
aquapark@tepvos.cz, www.tepvos.cz 
 
 
LK Spinning Centrum 
 
Zahradní 541, (hala SŠUP Ústí nad Orlicí) 
Přejeme všem klientům hezké prázdniny a 
příjemnou dovolenou. 
Letní provoz - bližší informace -  tel.: 
736 427 378 nebo www.lkspinning.com 
Ceník:  1 lekce – 80,-Kč,  

10 lekcí (permanentka) – 700,-Kč,  
skupiny –  cena dohodou  

Zdarma - iontové nápoje Nutrend  
 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Pondělí 4.8. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 5.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 6.8. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 6.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 11.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 12.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 13.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 16.8. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Pondělí 18.8. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 19.8. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5.liga (družstva) 
Středa 20.8. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 20.8. – 19:30 – 23:00 hodin  
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 25.8. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 27.8. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 

Spinning centrum RIO 
 
V areálu krytého plaveckého bazénu si ve 
spinningovém centru RIO si můžete pod 
vedením zkušených instruktorů vyzkoušet 
nové typy spinnerů. Jednotlivé vstupné je 
60 Kč. Na jednotlivé hodiny je třeba se 
objednat. Kontakt denně od 9:30 do 21:00 
hod. na tel.: 777 673359. 
 
Minigolf v Aquaparku  
 
Vchod: Aquapark (za převlékárnami) nebo 
od "pilinovky" u řeky. 
Provozní doba srpen: pondělí - neděle od 
09:00 do 19:00 hod (poslední 
vstup v 18:00 hod). Nabízí hru na 18 
minigolfových dráhách v 
příjemném parkovém prostředí. Možnost 
skupinových rezervací nad 20 osob. 
Vstupné: 40,- Kč/1 osoba/1 okruh. 
Permanentka: 400 Kč/1 osoba/11 okruhů. 
Otevřeno bez ohledu na provoz 
Aquaparku. V případě 
nepříznivého počasí (např. déšť) bude 
sportoviště uzavřeno. 
www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
 
 
Černovírský kros  
 
TJ Sokol Černovír pořádá v neděli dne 10. 
srpna 7. ročník Černovírského krosu – 
ISCAREX CUP 2008. 
Prezentace je od 9:00 do 10:45 hodin 
v Hostinci „U Bobše“. 
Start v 10:00 hodin, hlavní závod v 11:00 
hodin. 
Startovné je 40 Kč – dospělý. Trať 4 770m 
vede kopcovitým terénem, po polních a 
lesních cestách a po asfaltu. 
Kontakt: M. Nemšák, Černovír 68, tel.: 
607558436, 
nemsak.miroslav@censtrum.cz 
 
 
Kam za sportem v srpnu 
 
Sobota 2. srpna 
Ústí n.O. „A“ – SK Uničov (MFL) – 
příprava v 10:30 hod. 
Sobota 9. srpna 
Turnaj starších a mladších žáků O pohár 
starosty města. Začátek v 9:00 hod. Starší 
hrají v Ústí n.O., mladší jedna skupina 
v Kerharticích a druhá v Libchavách. 
Sobota 16. srpna 
Ústí n.O. „A“ – SK Polička (krajský přebor 
v 17:00 hod.) 
Ústí n.O. – Tesla Pardubice (dorost od 
12:30 a 14:45 hod) 
Neděle 17. srpna 
Ústí n.O. „B“ – Svitavy „B“ – I.B muži 
Ústí n.O. – Letohrad (žáci od 13:30 a 15:15 
hod.) 
Sobota 30. srpna 
Ústí n.O. „A“ – Tesla Pardubice „B“ 
(krajský přebor od 17:00 hod.) 
Ústí n.O. – SK Chrudim (dorost od 12:30 a 
14:45 hod.) 



6. Hor(al)ské vrcholy pěšky, nebo na kole 
(různé trasy), start od 7:00 hod. v loděnici 
KČT Horal v Cakli 
Neděle 31. srpna 
Ústí n.O. „B“ – D. Újezd „B“ – I.B muži 
od 17:00 hod. 
Ústí n.O. – Třemošnice (žáci od 13:30 a 
15:15 hod.) 
 
Jazykové kurzy pro veřejnost – English 
Service 
  
Je čas vybrat si vhodný jazykový kurz pro 
nový školní rok! Specializujeme na kurzy 
obchodní angličtiny a firemní kurzy na 
míru. Pro širokou veřejnost pořádáme 
skupinové všeobecné kurzy v úrovních 
začátečník a mírně pokročilý v jazycích: A, 
N, F, I, R. Viz www.englishservice.cz – 
sekce Jazykové kurzy. 

  
 
Nabídka rekvalifika čních kurzů 
 
Marlin, s.r.o. Vám nabízí možnost 
absolvování akreditovaného 
rekvalifikačního kurzu: 
-pracovník v sociálních službách – přímá 
obslužná činnost 
Termín: 1.9. – 29.10. 2008 
-pracovník v sociálních službách – 
základní výchovná-nepedagogická činnost 
Termín: 1.9. – 3.11.2008 
Po úspěšném absolvování účastník obdrží 
osvědčení o rekvalifikaci a splňuje tak 
kvalifikační předpoklady pro výkon 
pracovníka v sociálních službách dle 
požadavku zákona č. 108/2006 O 
sociálních službách. 
Info: markova@marlin.eu, tel.: 774 298 
067, Lázeňská 354 (bývalý PVT). 
 
 
Informa ční list 
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Zuzana Pražáková. Adresa redakce: 
Sychrova 16,  tel.: 465 514 251, e-mail: 
prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
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