
zář
í

9/2012

www.ustinadorlici.cz

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
měSTO OLympIjSkéhO vÍTěze 

jARDy kULhAvéhO



2 www.ustinadorlici.cz9/2012

vyhLášeNÍ 
kONkURzNÍhO řÍzeNÍ

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje v  soula-
du s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 
Sb., o  náležitostech konkurzního řízení 
a konkurzních komisích
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZE-
NÍ PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/
ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ, NERUDOVA 136, příspěv-
kové organizace města.
předpoklady pro výkon funkce ředitele:
- odborná kvalifikace a  předpoklady 
pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 
563/2004 Sb., o  pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, v plat-
ném znění,
- bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost,
- znalost problematiky řízení školství 

a školských předpisů,
- organizační a řídící schopnosti.
přílohy k přihlášce (originály nebo ově-
řené kopie dokladů):
- doklady o získání odborné kvalifikace,
- doklad o průběhu všech zaměstnání po-

tvrzený posledním zaměstnavatelem,
- strukturovaný životopis,
- koncepce rozvoje MŠ,
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobi-

losti pro dané pracovní místo (ne starší 
2 měsíců),

- výpis z Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 
měsíců)

přihlášky s  přílohami je nutno doru-
čit NejpOzDějI DO 7. zářÍ 2012 buď 
osobně na podatelnu měÚ Ústí nad Orli-
cí (do 14:00 hodin), nebo poštou (rozho-
duje razítko pošty, nebo podatelny měÚ) 
na adresu:
Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor školství, kultury, sportu, cestovního 
ruchu a propagace
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Uzavřenou obálku označit kONkURz 
mš – NeOTvÍRAT

Případné dotazy zodpoví Mgr. Luboš Mi-
kyska, vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu, cestovného ruchu a propagace, tel.: 
465 514 267

V Ústí n.O. 18.7. 2012
Petr Hájek, v.r.
starosta města

Informace o vypsaném konkurzním řízení 
jsou k dispozici také na www.ustinadorli-
ci.cz

kOmUNITNÍ pLáNOváNÍ SOCIáLNÍCh 
SLUŽeB - DOTAzNÍkOvé šeTřeNÍ 

V měsíci září 2012 proběhne telefonické dotazníkové šetření mezi obyvateli města Ústí nad 
Orlicí a okolí. Občané Ústí nad Orlicí a okolních obcí budou mít možnost se osobně vyjádřit 
k oblasti sociálních služeb a vyjádřit svůj názor na stávající služby nebo k potřebě sociálních 
služeb, které na našem území chybí. V termínu od 23. srpna 2012 někteří z občanů obdrží do 
schránky i tištěnou formu dotazníku. Po jeho vyplnění prosíme o vrácení dotazníku na sběrná 
místa, kterými budou: Informační centrum MěÚ Ústí nad Orlicí, Hylváty – Konzum, Kerhar-
tice – nákupní středisko, Černovír – restaurace Eso, Centrum sociální péče – Na Pláni, MŠ 
Knapovec. Na těchto místech budou umístěny boxy označené logem Komunitního plánování 
sociálních služeb.

pLATBy mÍSTNÍCh pOpLATkŮ
Městský úřad v Ústí nad Orlicí rozesílá po-
platníkům místního poplatku ze psů a míst-
ního poplatku za komunální odpad, kterým 
již vypršela lhůta pro zaplacení, výzvu, aby 
svoji povinnost splnili v náhradním termí-
nu. Městský úřad upozorňuje tyto poplatní-
ky, že pokud dlužné částky ve stanoveném 
náhradním termínu neuhradí, bude nucen 
jim vystavit platební výměr, kterým dlužný 
poplatek zvýší na dvojnásobek. Pokud ne-
bude poplatek uhrazen ani po doručení to-
hoto platebního výměru, přistoupí městský 

úřad k daňové exekuci.
Poplatníci, kteří dluží větší částky, mohou 
požádat o splátkový kalendář. Přijetí žádosti 
o povolení splátek je zpoplatněno správním 
poplatkem ve výši 400 Kč.
O placení poplatků je možno se informovat 
telefonicky na čísle 465 514 210, na elektro-
nické adrese machal@muuo.cz , nebo osob-
ně v pokladně městského úřadu.

Ing. Jozef Polák
Vedoucí finančního odboru MěÚ

INFORmAČNÍ CeNTRUm
Infocentrum nabízí k prodeji novou oboustrannou turistickou a cykloturistickou mapu re-
gionu Orlicko-Třebovsko s vyznačením zajímavých turistických cílů, cyklotras a tras pro 
pěší turistiku. Měřítko mapy je 1:25000, cena je 50 Kč.
Dále IC nabízí k  prodeji keramické výrobky z  chráněné dílny Kopeček v  Bartošovicích 
v Orl. horách a další upomínkové předměty.
Na IC si můžete zakoupit vlakové a autobusové jízdenky REGIOJET od společnosti Student 
Agency.
Naše kontakty: tel. 465 514 271, ic@muuo.cz. 
Otevírací doba IC: PO – PÁ 7:00 – 17:00 hod., SO 8:00 – 12:00 hodin

veLeTRh pOSkyTOvATeLŮ SOCIáLNÍCh SLUŽeB - 2. ROČNÍk
Dne 4. října 2012 se uskuteční v Kulturním domě 2. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních 
služeb. Podrobnější informace k připravovanému veletrhu přineseme v příštím vydání Ústec-
kých listů.

CeLOpLOšNá DeRATIzACe měSTA
Městský úřad Ústí nad Orlicí sděluje všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na 
území města, že ve dnech 26. 9. 2012 – 10. 10. 2012 bude probíhat celoplošná deratizace.
Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců na území 
města Ústí nad Orlicí, která byla schválena 22. 9. 1994, je povinností všech vlastníků, nájemců 
a uživatelů objektů provést deratizaci v tomto termínu. (Doklad o provedení deratizace do-
ložte na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí nejpozději do 31.10.2012).
Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí provádí firma DERATEX, spol. s r. o., Mladcová 91, 
761 01 Zlín. V případě, že byste chtěli využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné či tele-
fonické sdělení (tel. 465 514 227, molacek@muuo.cz) kontaktního pracovníka, který bude se 
zástupcem výše uvedené firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. O sdělení Vašeho 
zájmu nás laskavě informujte nejpozději do 24. 9. 2012.

Jana Bucháčková, pověřená řízením odboru životního prostředí
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záměR pRODeje DRUŽSTevNÍhO ByTU
město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevního bytu o velikosti 1 + 1 o výměře 39,92 m2.

Byt se nachází v ulici Chodská v Ústí nad Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 330 tis. kč

Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na www.ustinadorlic.cz a na tel. čísle 465 514 266.

memORIáL 
zDeŇkA veSeLéhO 

v pOŽáRNICké všeSTRANNOSTI
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá 
v sobotu 22. září od 9:00 hodin již XVII. roč-
ník Závodu požárnické všestrannosti mla-
dých hasičů – Memoriál Zdeňka Veselého. 
Soutěží zde pětičlenné hlídky dětí - mladých 
hasičů v kategorii mladší a starší. Doplňko-
vou soutěží je přebor pro jednotlivce. Cen-
trem soutěže bude místní hřiště Pod lesem 
v Černovíru.

pOzváNkA NA DeN ReGIONU 
ORLICkO-TřeBOvSkO

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
zve všechny své příznivce a cyklisty v pátek 
7. září 2012 na tradiční cyklojízdu starostů 
členských obcí a  měst. Akce, při níž region 
představí svou činnost za uplynulý rok, bude 
startovat ve 13:30 hod. ze Sportovního areá-
lu Srnov v Rybníku u České Třebové. K cyk-
lojízdě je možné se připojit v  Ústí nad Or-
licí (15 hod. SkatePark, areál bývalé Prefy) 
a  v  osadě Mandl (17 hod. Pension Mandl). 
Cyklojízda bude ukončena ve Sportovním 
areálu v  Němčicích u  Litomyšle. Pojeďte 
s  námi, připojte se k  propagační jízdě regi-
onem!

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
zve

Petr Tomášek, předseda svazku obcí

FARmářSké TRhy
Farmářské trhy se konají na Mírovém náměstí v Ústí n.O. v těchto termínech: 11. a 25.9., 
9. a 23.10., 6. a 20.11. a 4.12. 2012. Tyto trhy organizuje pan R. Stuchlík, tel.: 777 622 812.

ÚSTeCkÝ AUTOSALON
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí 
s  podporou sponzorů zve na tradiční ÚS-
TECKÝ AUTOSALON. Zveme příznivce 
motorových vozidel na 14. ročník Ústeckého 
autosalonu, který se bude konat v sobotu 22. 
září od 9:00 do 17:00 hodin v areálu dílen 
Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí 
– hylvátech.
K  vidění budou nové vozy všech význam-
ných prodejců automobilů nejen pardubic-
kého kraje (přes 60 vozidel více než 20 vysta-
vovatelů), dále motocykly (včetně ústeckého 
šestiválce firmy FGR), autobusy a  nákladní 
vozy, traktory, zvedací stavební technika.
Zájemce o  historii potěší výstava historic-
kých automobilů a  motocyklů (letos za-
měřená na značku Aero a klasické anglické 
a  americké motocykly). Součástí akce bude 

motoshow Mirka Lisého a části skupiny Cra-
zyday. Problematiku bezpečnosti silničního 
provozu budou prezentovat BESIP a  Mo-
toklub Policie ČR. Akce se zúčastní soukro-
mí majitelé a složky Armády ČR s vojenskou 
technikou.
Prezentovat se budou také modelářské kluby. 
Bude možno zhlédnout novinky v diagnos-
tické technice, svařování, lakování, nebo ná-
řadí a  vybavení nejen pro autoservisy. Při-
praveny budou i  atrakce a  soutěže pro děti 
i dospělé včetně dětského skákacího hradu. 
Hlavními partnery akce jsou Město Ústí nad 
Orlicí, FGR Ústí nad Orlicí, pojišťovna Ge-
nerali a Pardubický kraj.

Ing. K. Beran, 
SOŠ a SOU automobilní v Ústí n.O.

pODěkOváNÍ
Chtěla bych touto cestou jménem celé rodiny poděkovat kolektivu lékařů a  sester oddělení 
ARO Orlickoústecké nemocnice za vzornou péči o naši maminku, paní Vlastu Vychytilovou 
v době její hospitalizace v červenci letošního roku. Oceňujeme také lidský přístup k nám blíz-
kým při podávání informací o jejím zdravotním stavu. Moc si všeho vážíme a přejeme hodně 
sil a trpělivosti k jejich nelehké službě.

Za rodinu L. Foglová, dcera

pROjekT vOLBA pOvOLáNÍ v pARDUBICkém kRAjI
V  tomto školním roce se Základní škola 
ÚO, Třebovská zapojila do projektu Krajské 
hospodářské komory s  názvem Volba po-
volání v Pardubickém kraji, který byl určen 
žákům 8. a 9. ročníku a zaměřil se na pod-
poru technického vzdělávání.
Díky tomuto projektu mohli žáci navštívit 
např. firmu CZ LOKO v České Třebové, kte-
rá se zaměřuje na výrobu lokomotiv a jejich 
opravu. Zhlédli prezentaci o historii i sou-
časnosti společnosti a měli možnost podívat 
se na samotnou výrobu i její počátky v kon-
strukci. Prozkoumali lokomotivu i  zevnitř, 
viděli nejmodernější stroje, které teprve 
půjdou na výstavy a na trh.
Škola dále využila interaktivních programů, 

které nabízel IQ park v Liberci a Muzeum 
řemesel v Letohradě. I při těchto exkurzích 
KHK plně financovala žákům dopravu.
Zároveň se děti zapojily do dvou soutěží – 
literární a o nejlepší vlastní výrobek – které 
měly vést k zamyšlení nad technickými pro-
fesemi a  k  praktickému vyzkoušení zruč-
nosti a manuální dovednosti.
Děkujeme Krajské hospodářské komoře za 
tento projekt, který zcela jistě přispěl k pod-
poře techniky a  technického vzdělávání 
a pro mnohé žáky byl motivující nejen pro 
jejich budoucí volbu povolání. Zároveň pře-
jeme hodně štěstí při schvalování dalších 
projektů, které KHK chystá pro příští rok.
Miroslava Kroulíková, výchovná poradkyně

ekOLOGICkO-BRANNÝ kURz 
I v ekONCeNTRU pASÍČkA

Ve dnech 28.5.-1.6. se žáci 9. tříd naší školy 
zúčastnili Ekologicko-branného kurzu. Je-
den den věnovali Záchranné stanici a  eko-
centru Pasíčka. Zde jsou umístěna divoká 
zvířata, která se z nejrůznějších důvodů ne-
mohou vrátit zpět do přírody. Žáci naší školy 
na tato zvířata mezi sebou vybrali 6000 Kč, 
aby žáci devátých tříd mohli, jako každý rok, 
adoptovat co nejvíce zvířat.
Naše škola se stala adoptivními rodiči kuny 
skalní, puštíka obecného a  lišky obecné. 
Adopce trvají do konce května 2013. Příští 
rok v  této tradici budou nadále pokračovat 
deváté ročníky ZŠ Bratří Čapků.

Žáci 9. tříd ZŠ Bratří Čapků
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NejmeNšÍ FOTBALOvé NADěje 
z NAšehO měSTA pOpRvé 

NA RepUBLIkOvém FINáLe 
mC DONALD´S CUpU

Ve dnech 28. a 29. května se v Teplicích usku-
tečnilo republikové finále Mc Donald´s Cupu 
v  minikopané žáků 1.-5. tříd. Naše město 
i celý Pardubický kraj na něm v kategorii 4. 
a 5. tříd reprezentovalo družstvo ZŠ Ústí nad 
Orlicí, Bratří Čapků 1332.
Žáci této školy, povzbuzeni předchozím su-
verénním vítězstvím v krajském finále v Par-
dubicích ( v celém turnaji tým neztratil ani 
bod), vyrazili do Teplic s cílem poprat se o co 
nejlepší umístění ve společnosti 16 škol – ví-
tězů krajských finále a domácí teplické školy 
(často sportovních škol s profesionálním zá-
zemím).
Jejich pobyt v teplickém areálu Na Stínadlech 
započal velkým zážitkem – focením s patro-
nem 15. ročníku této soutěže – reprezentač-
ním brankářem Petrem Čechem a  pokra-
čoval již ve čtvrtek utkáními v  základních 
skupinách. Po úvodní remíze s domácí ško-
lou z Teplic následovaly dvě porážky se spor-
tovními školami z Prostějova (mimochodem 
pozdějším vítězem celého turnaje) a z Uher-
ského Hradiště.
V pátek potom následovala utkání o koneč-
né umístění. Bohužel i ta započala 2 těsnými 
porážkami (se školami z  Jablonce n. Nisou 
a Sokolova). Naštěstí poslední utkání se ško-
lou z Nymburka se již našim malým borcům 
vydařilo a po vítězství se mohlo jet s dobrý-
mi pocitem i celkovým 15. místem v České 
republice domů.
Celá výprava byla až do Teplic doprovázena 
skupinkou vytrvale povzbuzujících fanoušků 
z  řad rodičů a  prarodičů. I  té, samozřejmě, 
stejně tak jako především malým fotbalis-
tům, patří naše poděkování za vzornou re-
prezentaci školy, města i Pardubického kraje. 
Děkujeme.

pODěkOváNÍ ŽákŮm 1. STUpNě
Žáci 1. stupně ZŠ Třebovská v  letošním školním roce spolupracovali s firmou Recykling 
a pilně sbírali novinový papír. Za 10 měsíců se jim podařilo odevzdat 4,5 tuny, čímž získali 
pro školu nemalý finanční obnos, ale ukázali i svůj vztah k životnímu prostředí. Žáci z první 
třídy pomohli i svůj sběr ve firmě zvážit a na exkurzi se dozvěděli mnoho užitečným a za-
jímavých informací.
Nejlepší sběrači byli za své výkony odměněni v Roškotově divadle při každoročním loučení 
s žáky devátého ročníku. Ředitel školy všem dětem poděkoval a předal jim trička s logem 
školy a drobné dárky. Již nyní se děti rozhodly, že v příštím roce tento rekord překonají.

Učitelky 1. stupně ZŠ

DeváŤáCI z NAšehO 
měSTA mISTRy ČR 

v ATLeTICkém ČTyřBOjI
Ve dnech 14. a 15. června se v Břeclavi usku-
tečnilo republikové finále družstev základ-
ních škol a víceletých gymnázií v atletickém 
čtyřboji. Náš kraj (i město) na něm v katego-
rii starších žáků reprezentoval vítěz krajské-
ho finále – družstvo ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří 
Čapků 1332.
Žáci této školy, povzbuzeni předchozím 2. 
místem z domácího republikového finále at-
letického Poháru rozhlasu, bojovali v konku-
renci 14 vítězů krajských finále (často spor-
tovních škol s profesionálním vedením) o co 
nejlepší umístění. Po třetí (předposlední) 
disciplíně čtyřboje figurovalo družstvo ve 
složení Jáchym Procházka, Patrik Langer, Pa-
vel Horníček, Matouš Kopecký a Tomáš Svo-
boda na 6. místě.
Závěrečnou disciplínou však byl běh na 
1 000 m. V té si družstvo ze ZŠ Bratří Čap-
ků na základě předchozích výsledků věřilo 
na výrazné zlepšení své pozice. A  oprávně-
ně. Všichni čtyři bodující členové družstva 
se v této disciplíně umístili do 7. místa (ze 68 
startujících).
Přesto nebylo do posledních chvil jasné, jak 
vše dopadne. Až při vyhlašování výsledků 
se žáci dozvěděli, že právě heroické vzepětí 
v  poslední disciplíně (všech 5 členů druž-
stva si v  horkém počasí zaběhlo své osobní 
rekordy) stačilo k tomu, aby vymazali před-
chozí bodový náskok svých soupeřů (včetně 
doposud jasně o 976 bodů vedoucí favorizo-
vané ZŠ Opava, Englišova) a historicky nej-
menším bodovým náskokem pouhých dvou 
bodů (to mimochodem představuje např. 1 
setinu v běhu na 60 m, 1 cm ve skoku do dál-
ky nebo 3 mm ve skoku do výšky) vybojovali 
pohár pro vítěze republikového finále.
Děkujeme celému družstvu za vzornou re-
prezentaci školy, města i Pardubického kraje.

ČeSkÝ ČeRveNÝ 
křÍŽ 

SENIOR DOPRAVA 
ČČK - službu lze objed-
nat na tel.: 774412117. 
Permanentky jsou k do-
stání na ČČK, Kopecké-

ho 840, nebo na Informačním centru města. 
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí a  Pardubického 
kraje.
SENIOR CENTRUM – vzdělávací, relaxač-
ní a volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají se 
v budově ČČK, Kopeckého 840

10. – 28. září – „JAKÉ BYLO LÉTO 2012“, 
výstava fotografií, vstupné zdarma
6. září – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ, sraz účastníků v  9:00 hod., 
vedoucí výletu pan I. Preclík
10. září – BAZAR – SECOND HAND, dět-
ské, dospělé ošacení, od 9:00 do 15:00 hod.
13. září – DRÁTKOVÁNÍ-šikovné ručičky, 
výtvarná dílna od 14:00 hod. ve Spol. centru 
ČČK, vstupné 30 Kč
13. září – SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMO-
CI, veřejné prostranství Kociánka v Ústí n.O. 
od 9:00 do 13:00 hod. Ukázky z činnosti dob-
rovolných i  profesionálních složek Integro-
vaného záchranného systému ČR
18. září – VÝLET DO POLSKA – KU-
DOWA ZDROJ, přihlášky na tel.: 775112998, 
724985511, nebo každý pátek od 8:00 do 
15:30 hod. na ČČK, kde se provádí i úhrada 
za výlety (prosíme o úhradu výletu před od-
jezdem-děkujeme). Odjezd v 7:00 hod. z ná-
draží ČSAD, cena 110 Kč člen ČČK, 120 Kč 
ostatní
20. září – TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI, zábavné 
odpoledne se spoustou her na trénování pa-
měti, od 14:00 hod. v  prostorách klubovny 
Domova důchodců v  ÚO, přízemí budovy, 
vstupné zdarma
22. září – PLETENÍ Z PAPÍRU-šikovné ru-

pOzváNkA pRO SeNIORy
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na povídací a výtvarné dopoledne:
V úterý 11. září od 9:00 hod. si přijďte poslechnout p.učitelku Petrovou, bude 
nám vyprávět o zážitcích ze školy.
V úterý 18. září od 9:00 hod. Katka Fišarová povede kurz pletení z papíru. 
Upleteme si srdíčka a hvězdičky.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

DeN ChARITy
Zveme Vás srdečně na osla-
vu 20 let Oblastní charity Ústí 
nad Orlicí, která se uskuteční 
v sobotu 8. září na farní charitě 
v Ústí nad Orlicí.
Program:
14:30 hodin – mše sv. v kostele 
Nanebevzetí P. Marie v Ústí n.O.
15:30 hodin – představení charitních služeb, 
poděkování příznivcům, pěvecké vystoupení 
Radka Žaluda
17:00 hodin – TRABAND – koncert
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 13:00 do 
16:00 hodin bude otevřena provozovna Ob-
lastní charity, ul. 17. listopadu 69
Zábavné odpoledne je pořádáno u příležitos-
ti svátku sv. Vincence z Pauly (27.9.), který je 
patronem charitních zařízení. A  jako podě-
kování všem našim spolupracovníkům, dár-
cům a příznivcům. 
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CeNTRUm pRO zDRAvOTNě pOSTIŽeNé pARDUBICkéhO kRAje 
Centrum pro zdravotně postižené Pardu-
bického kraje, detašované pracoviště Ústí 
nad Orlicí si připravilo od září 2012 řadu 
novinek. První z  nich jsou pravidelná se-
tkávání osob se zdravotním postižením 
při plavání v  krytém bazénu v  Ústí n.O. 
Volnočasová aktivita určená osobám s po-
stižením se uskuteční 4. a 18. 9., 2., 16. a 30. 
10., 13. a 27. 11. a 11. 12. vždy od 15:00 do 
17:00. Vstupné na plavání je 20 Kč a zahr-
nuje také doprovod, prosím přineste si se-
bou průkaz či jiný doklad, kterým doloží-
te své zdravotní postižení. V  bazénu bude 
oddělen prostor pro dospělé plavce a hrátek 
chtivé děti, na své si přijde určitě každý. 
O  prázdninách jsme otevřeli půjčovnu 
kompenzačních a  rehabilitačních pomů-
cek pro děti se zdravotním postižením 
a  po úraze. V  současné době je možné si 
vypůjčit dětský mechanický vozík a 3 cho-
dítka. Pro více informací nás prosím kon-
taktujte.
Kromě novinek osobám se zdravotním po-
stižením nabízíme tyto sociální služby: od-
borné sociální poradenství, sociální rehabi-
litaci a osobní asistenci. 
V rámci služby odborné sociální poraden-
ství se na nás mohou obrátit lidé se zdra-
votním postižením a  jejich blízcí s nejrůz-
nějšími dotazy a  to osobně, telefonicky, e-

-mailem nebo poštou. Službu poskytujeme 
v pondělí a ve středu od 9:00 do 1600, ostat-
ní dny dle dohody.
Služba sociální rehabilitace je zajiště-
na prostřednictvím bezplatné internetové 
učebny, kterou mohou využívat osoby se 
zdravotním postižením ve věku od 19 do 
64 let. Internetová učebna je otevřena kaž-
dý pracovní den od 9.00 do 16.00. Tento 
projekt je spolufinancován z  Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu lidské zdroje a  zaměstna-
nost a ze státního rozpočtu České republiky 
a probíhá od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2013. 
Osobní asistence je určena pro osoby se 
zdravotním postižením, které potřebují 
pomoc při zvládání každodenních situací. 
Služba je poskytována osobám od 1 roku 
věku včetně starších seniorů nad 80 let se 
sníženou soběstačností z  důvodu zdravot-
ního postižení, nemoci nebo věku. 

kde nás najdete: 
Čs. armády 1181 
(budova Rieter, 3. patro), Ústí n.O.

kontakty: tel.: 465525324, 
web: www.czp-pk.cz, 
vedoucí centra: Eva Jiřincová, 
(eva.jirincova@czp-pk.cz, 
tel.: 775693985)

čičky, výtvarná dílna od 13:30 hod. ve Společen-
ském centru ČČK, vstupné 30 Kč
27. září – DEN SENIORŮ – sportovní den, zahra-
da ČČK – soutěže, hry, zábava, příjemné posezení. 
Pořádá: Komise pro práci se seniory, ČČK, Senior 
klub, Abraham klub a další
přIpRAvUjeme
6. října – VÝLET POLSKO – Rybniční hospo-
dářství ZUBR KAMIEŃCZYK. Poznávací výlet 
– Králíky, Hedeč, rybniční hospodářství ZUBR 
KAMIEŃCZYK – vlastní možnost rybolovu, pří-
prava jídla, odjezd v  8:00 hod. z  nádraží ČSAD, 
cena 100 Kč člen ČČK a děti, 120 Kč ostatní
pRAvIDeLNé AkCe
KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání, každý PÁ 
od 8:00 do 15:30 hod. ve Společenském centru 
ČČK
SENIORINTERNET KAVÁRNA, pro seniory in-
ternet zdarma, každý PÁ od 8:00 do 15:30 hod. ve 
Společenském centru ČČK
ZDRAVÉ CVIČENÍ na gymnastických míčích, 
bližší info na tel.: 775112998
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ,REFLEXNÍ 
TERAPIE A  SHIATSU, bližší info a  objednávky 
na tel.: 775112998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová míst-
nost, bliží info a  objednávky na tel.: 775112998, 
vstupné 30 Kč za hodinu/1 osoba
Bližší informace o akcích Senior centra na www.
cckuo.cz. Změna programu Senior centra vyhra-
zena.

SvAz TěLeSNě pOSTIŽeNÝCh CIvILIzAČNÍmI 
ChOROBAmI, zO ÚSTÍ N.O.

Pozvánka na středu 12. září na zájezd: KUKS – hospital – ZVIČINA – Raisova chata 
a rozhledna, přehrada „LES KRÁLOVSTVÍ“ u Dvora Králové, odjezd ze zastávky Tvard-
kova v 7:00 hod., cena 250 Kč.
V pátek 21. září se koná od 14:00 hod. v Hostinci v Klopotech členská schůze. Svoz účast-
níků zajištěn (Hylváty ČSAO ve 12:50 hod., Dukla ve 12:55 hod., U Babyky ve 13:00 hod., 
nádraží ČSAD ve 13:05 hod., Tvardkova ve 13:10 hod., Penzion ve 13:15 hod.).
KONTAKT: 737378815, 732868714

CO je DOmáCÍ péČe?
Je to služba, která je organizována Charitou. Tato služba je plně hrazena pojišťovnou 
a je pro nemocné a staré velkou oporou s péčí o zdraví. Službu konají a dojíždějí k pa-
cientům odborné zdravotné sestry, které pomohou ošetřit, provést tělesnou hygienu. 
Dostala jsem se do situace s  péčí o  nemocného ležícího manžela, takže na příjezd 
sestřičky se těším, že mi ho pomůže ošetřit. Je to pro mne velká služba, kterou bych 
bez jejich pomoci nezvládla.
Chtěla bych tímto sdělit lidem nejen z Ústí a okolí, že se mohou obrátit na svého lékaře 
a požádat ho o doporučení k provedení této služby. Příjezd sestřiček bude i pro Vás 
velkou službou v každodenním očekávání jejich pomoci.

Tímto děkuji za veškerou péči. Marta Krejsová

STOmATOLOGICká pOhOTOvOST
1.-2.9. – mUDr. j. Němcová, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465523310
8.-9.9. – mUDr. j. pirkl, Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606704599
15.-16.9. – mUDr. R. podgorný, Gen. Závady 116, Vysoké Mýto, tel.: 465423957
22.-23.9. – mUDr- D. polzerová, Třebovská 140, ÚO, tel.: 465524087
28.9. – mUDr. zd. hendrych, Husova 191, Vysoké Mýto, tel.: 465423970
29.-30.9. – mUDr. j. Richter, Dolní Libchavy 278, tel.: 465582058

SeNIOR kLUB přI CSp 
měSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Sobota 8. září – zájezD DO BySTřICe 
kLADSké – umělecké dílny českých a pol-
ských seniorů pod názvem „věčně mladý“.
Společný zábavný a soutěžní program v mo-
delování, tanci, fotografování, dále stánek 
s  ochutnávkou českého cukroví, perníků, 
knedlíků. Přihlášky každé ÚT od 10:00-12:00 
hod. ve Sladkovně do 4.9. Člen SK hradí 50 
Kč, nečlen 70 Kč při přihlášení. Oběd zdar-
ma. Akci zajišťuje paní M. Bílková. 
Odjezdy autobusu: 
Hylváty ČSAO 7:00 hod., Dukla-prodejna 
7:10 hod., Babyka 7:15 hod., nádraží ČSAD 
7:20 hod., Tvardkova 7:25 hod., Penzion 7:30 
hod.
Čtvrtek 20. září – pOzNávACÍ zájezD 
NOvá pAkA A OkOLÍ
Dopoledne návštěva muzea, klenotnice Nová 
Paka. Oběd zajištěn v restauraci Novopacké 
sklepy. Odpoledne prohlídka hradu Pecka. 
V  případě časové rezervy je zajištěna pro-
hlídka Šárovcové Lhoty u Bělohradu – histo-
rická cihelna, roubenky. Přihlášky každé ÚT 
od 10:00-12:00 hod. ve Sladkovně do 18.9. 
Člen SK hradí 200 Kč (vstupy, doprava), ne-
člen 250 Kč. Oběd si hradí každý sám.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAO 6:00 hod., Dukla-prodejna 
6:10 hod., Babyka 6:15 hod., nádraží ČSAD 
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6:20 hod., Tvardkova 6:25 hod., Penzion 6:30 
hod.
Čtvrtek 27. září – DeN SeNIORŮ
Komise Rady města pro práci se seniory, spo-
lečně se „Senior klubem“ a  Českým červe-
ným křížem pořádají oslavu Dne seniorů na 
zahradě ČČK za účasti seniorů z Polska. Na 
programu jsou znalostní soutěže, sportovní 
soutěže a  soutěž ve vaření kotlíkového gu-
láše. Akce začíná ve 12:30 hod. Dále podve-
černí posezení při kytaře. Zveme naše členy. 
Přihlášky se přijímají ve Sladkovně ve dnech 
4., 11. a 18. září).

kontakty na Sk: 722475129, 722475132, 
722475131, 731601548
Těšíme se na vaši účast!

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

NAšI SeNIOřI v pOpRADU
Ve dnech 27. – 29. července 2012 navštívi-
la město Poprad skupina seniorů ze „Seni-
or klubu“ města Ústí nad Orlicí na pozvání 
okresní organizace Jednoty důchodců Slo-
venska. Popradští senioři byli v Ústí nad Or-
licí v loňském roce a zúčastnili se naší akce 
„Město v  pohybu“ v  počtu 20 osob. Senio-
ři tak navazují a  prohlubují partnerství na-
šich měst i  jednotlivých občanů. Slovenští 
důchodci vzpomínají s  dojetím a  se slzami 

v očích na dobu, kdy se jako školáci zúčast-
nili výměnných pobytů. Obnovují se stará 
přátelství a vznikají nová.
Program, který pro nás slovenští přátelé při-
pravili, byl nabitý jak turistikou, tak zábavou 
i společnými akcemi. Plavili jsme se na pltích 
po Dunajci, navštívili historickou Levoču 
i Spišský hrad. V Tatrách jsme pokořili Hre-
bienok, Reinerovu chatu, Bilikovou chatu. 
Přijali jsme pozvání na prohlídku architek-

pOzváNkA DO CeNTRA SOCIáLNÍ péČe
Zveme všechny seniory, kteří mají rádi ruční práce a chtějí se naučit základy drátkování. 
Ukázka s možností se drátkování naučit a vyzkoušet se koná dne 18.9. ve 13:00 hodin v jí-
delně Penzionu, Na Pláni 1343.
Potřebný materiál bude k dispozici. Vstup volný. 
Těšíme se na Vás Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

DDm DUhA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Dům dětí a mládeže vstupuje do nového školního roku s novým názvem DUHA, který vze-
šel z dotazníkové ankety, jež proběhla mezi dětmi navštěvujícími kroužky v dubnu a květnu 
2012. Představujeme též nové logo, jehož barevnou variantu najdete od září také na našich 
webových stránkách. V Ústeckých listech najdete vloženou naši Nabídku 
kroužků na školní rok 2012/2013. Tato nabídka bude od 3.9. k dispozici 
i na všech čtyřech ZŠ ve městě. Týden informačních schůzek – zápis do 
kroužků – je 24. – 27. září 2012. Tento rok nabízíme 18 nových kroužků 
jako např. Skateboarding v novém skateparku v Ústí n.O., točení na hrn-
čířském kruhu, Port de Bras, patchwork a mnoho dalších. Naše nabídka 
čítá celkem 65 kroužků. Věříme, že v takovém množství si vybere každý 
z Vás a to jak dítě tak dospělý. Přijďte se přihlásit!

kLUB mARING(O)DkA zNOvU OTevÍRá
Každý pátek od 15:00 do 18:00 hod. Programy v maringotce u autobusového nádraží pro 
kluky a holky (8-13 let). Účast na klubech je zdarma. V SOBOTU 29. ZÁŘÍ pořádá tým 
MARINGODKY ve spolupráci s Klubem Exit výuku karetní hry BANG! A turnaj v  této 
hře (od 10:00 hod.). Bez turnajového poplatku a s možností vyhrát hodnotné ceny. Více na 
http://www.maringoodka.estranky.cz

tonicky moderní stavby a na vysoké úrovni 
vybaveného Centra sociální péče. Završením 
naší návštěvy byla účast na tradičním Anna-
bále ve Spišské Sobotě a setkání s představi-
teli města Poprad, v  zastoupení víceprepri-
mátora p. Štefana Kubíka, vedoucí odboru 
sociální péče, poslankyně a  vedoucí Centra 
sociální péče města Poprad a  především se 
zástupci Jednoty důchodců Slovenska.
„Byl jsem dojat péčí, srdečností a  láskou, 
s  jakou nás vítají naši slovenští přátelé“ do-
dal JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta 
města, který vedl naše seniory. My ostatní 
se připojujeme s vřelým poděkováním všem 
organizátorům a  především vám: Aničko 
a  Fabo Gordiakovci, Michale, Jarko, Vlado, 
Milane ……
Pokud bude prostor, čas a zdraví, přivítáme 
v  Ústí nad Orlicí slovenské seniory v  roce 
2013 při oslavě Mezinárodního dne seniorů. 

Za „Senior klub“ města Ústí nad Orlicí  
V. Šlegrová, M. Bílková

kURzy ALFA
JEDNOTA BRATRSKÁ zahajuje sérii večerů 
s názvem KURZY ALFA, o základech křes-
ťanské víry podle Nickyho Gumbela (VB), 
který už absolvovalo 18 miliónů lidí ve 169 
zemích světa.V  Jednotě bratské každých 14 
dní, v úterý od 18:00 hod. Zámejce zveme na 
první úvodní setkání už 11. září. 
Kontakt: www.jbuo.cz

kLUB eXIT
Zve zájemce o  karetní a  deskové hry do 
Klubu deskových her, který se koná v mul-
tifunkčním sále Jednoty bratrské (1.patro) 
každý pátek od 18:00 do 24:00, účast na 
klubu zcela zdarma. Možnost občerstvení 
za lidové ceny v naší klubové kavárně/ča-
jovně. Seznam našich her a  další info na 
www.klubexit.cz
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kALeNDář AkCÍ A UDáLOSTÍ – zářÍ 2012
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

SOBOTA 1. ZÁŘÍ
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO – Olympia H.K. „B“/fotbal/obl.přebor/dorost
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO – FK Dobrovice/fotbal/divize C/muži A
NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
13:15 hodin TJ Jiskra ÚO „B“ – Libchavy/fotbal/krajská I.A/dorost „B“ hřiště Řetová Mandl
13:30 a 15:15 hodin TJ Jiskra ÚO-ŽSK Třemošnice/fotbal/kr.přebor/st. a ml. žáci
15:00 hodin Zahájení 5. sezóny v MS Malá scéna
16:00 hodin Zahradní slavnost k zaháj. škol. roku zahrada RC Srdíčko
17:00 hodin Tak jsme žili/ výstava fotografií/ do 28.9. Malá scéna
17:00 hodin TJ Jiskra ÚO – Sokol Morašice/fotbal/1.B tř./muži B
18:30 hodin Posezení s PPS Malá scéna
PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ
9:00 hodin Kavárnička MC Medvídek
10:00 hodin Filcované podložky pod hrnky/dílna RC Srdíčko
19:30 hodin Okresní přebor/film Kino Máj
ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ
9:00 hodin Cyklovýlet-ÚO a okolí ČČK
19:00 hodin Musíme si promluvit o Kevinovi/film Malá scéna
PÁTEK 7. ZÁŘÍ
15:00 hodin Den regionu Orlicko-Třebovsko Skatepark ÚO
18:00 hodin TJ Jiskra ÚO „C“-D. Třešňovec/fotbal/okr.přebor IV.tř/muži „C“

Memoriál Ing. B. Langa – 21. roč./basketbal sportovní hala SŠUP
SOBOTA 8. ZÁŘÍ
7:00 hodin Zájezd do Bystřice Kladské Senior klub ÚO

Memoriál Ing. B. Langa – 21. roč./basketbal sportovní hala SŠUP
13:00 hodin Den Charity farní zahrada v ÚO
18:00 hodin Sportování U Tří mostů RC Srdíčko
PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ

Jaké bylo léto 2012/fotovýstava/do 28.9. ČČK
9:00-15:00 hodin Bazar-Second hand ČČK
10:00 hodin Upomínáček z pastičky na myši/dílna RC Srdíčko
ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ

Farmářské trhy Mírové náměstí
9:00 hodin Zážitky ze školy/beseda DPS sv. Kryštof
18:00 hodin Kurzy ALFA Jednota bratrská
19:30 hodin Pražské dechové okteto/koncert ZUŠ J. Kociana
STŘEDA 12. ZÁŘÍ
7:00 hodin Zájezd/Kuks, Zvičina, Les království STPCCH ÚO
17:00 hodin Urbanized/dokument.cyklus Malá scéna
19:30 hodin Meruňkový ostrov/film Kino Máj
ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ
9:00-13:00 hodin Světový den první pomoci/Kociánka ČČK
14:00 hodin Drátkování/dílna spol. centrum ČČK
PÁTEK 14. ZÁŘÍ

VÝSTAVA SŠUP Ústí n.O./vernisáž Galerie pod radnicí
19:30 hodin Klíče na neděli/divadlo Roškotovo divadlo
SOBOTA 15. ZÁŘÍ
13:30 hodin TJ Jiskra ÚO – FC Hlinsko/fotbal/obl.přebor/dorost
16:30 hodin TJ Jiskra ÚO – SK Semily/fotbal/divize C/muži A
NEDĚLE 16. ZÁŘÍ
8:00-10:00 hodin K rozhledně na Andrlův chlum/cykloturistika Mírové nám. ÚO/start
9:30 hodin Finále kr.přeboru družstev ml.žactva/atletika stadion ÚO
13:15 hodin TJ Jiskra ÚO „B“ – Cerekvice n.L./fotbal/krajská I.A/dorost „B“  hřiště Řetová Mandl
13:00 a 14:45 hodin TJ Jiskra ÚO – FK Pardubice „B“/fotbal/kr. přebor/st. a ml. žáci
15:00 hodin Lorax/anim. film Malá scéna
16:30 hodin TJ Jiskra ÚO „B“ – Sokol Kunčina/fotbal/1B tř./muži B
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PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ
10:00 hodin Květinová dekorační koule/dílna RC Srdíčko
ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ
7:00 hodin Výlet do Polska ČČK
9:00 hodin Pletení z papíru/dílna DPS sv. Kryštof
13:00 hodin Beseda s M. Vieweghem městská knihovna
13:00 hodin Drátkování/dílna jídelna Penzionu CSP
18:00 hodin Kurzy ALFA Jednota bratrská
STŘEDA 19. ZÁŘÍ
15:00 hodin Okr.přebory ml.a nejml.žactva/atletika stadion ÚO
18:00 hodin Akademie volného času/přednáška městská knihovna
19:30 hodin Muži v černém 3/film Kino Máj
ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ
6:00 hodin Nová Paka a okolí/zájezd Senior klub ÚO
9:00 hodin Okr.kolo CORNY středošlk.pohár/atletika stadion ÚO
14:00 hodin Trénování paměti/zábavné odpoledne Domov důchodců UO
17:00 hodin Ženské galeje/vernisáž výstavy městské muzeum
19:00 hodin Transpotting/film Malá scéna
PÁTEK 21. ZÁŘÍ
18:00 hodin TJ Jiskra ÚO „C“-Němčice/fotbal/okr.přebor IV.tř/muži „C“
SOBOTA 22. ZÁŘÍ
9:00 hodin Memoriál Zd. Veselého/hasič. soutěž hřiště Pod lesem/Černovír
9:00-17:00 hodin Ústecký autosalon dílny SŠA, Hylváty
13:30 hodin Pletení z papíru/dílna spol. centrum ČČK
18:00 hodin Sportování U tří mostů RC Srdíčko
19:30 hodin Saturnin/divadlo Roškotovo divadlo
NEDĚLE 23. ZÁŘÍ
15:00 hodin Čarodějná pohádka Roškotovo divadlo
19:00 hodin Žena u stanice touha/divadelní komedie Malá scéna
PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ
10:00 hodin 3D Decoupage/dílna RC Srdíčko
20:00 hodin Dámská jízda herna RC Srdíčko
ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ

Farmářské trhy Mírové náměstí
18:00 hodin Kurzy ALFA Jednota bratrská
19:30 hodin Útěk z MS-1/film Kino Máj
STŘEDA 26. ZÁŘÍ
17:00 hodin Rok konopí/ dokument. cyklus Malá scéna
18:00 hodin Za krásami fjordů/beseda městská knihovna
19:00 hodin Japonsko a Korea/přednáška Roškotovo divadlo
ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ

Den seniorů/sportovní den zahrada ČČK
9:00 hodin Kr. finále CORNY středošk. pohár/atletika
PÁTEK 28. ZÁŘÍ
18:00 hodin Báječná léta s Gottem/komponovaný pořad Malá scéna
SOBOTA 29. ZÁŘÍ
10:00 hodin Atletický desetiboj – 68. roč. + desetiboj žen stadion ÚO
10:00 hodin Výuka karetní hry BANG Jednota bratrská
13:30 hodin TJ Jiskra ÚO – SK V.Mýto/fotbal/obl.přebor/dorost
16:30 hodin TJ Jiskra ÚO – Lhota p.Libčany/fotbal/divizeC/muži A
NEDĚLE 30. ZÁŘÍ
9:00 hodin Atletický desetiboj – 68. roč. + desetiboj žen stadion ÚO
13:15 hodin TJ Jiskra ÚO „B“ – Kunčina/fotbal/krajská I.A/dorost „B“ hřiště Řetová Mandl
13:00 a 14:45 hodin TJ Jiskra ÚO – Sokol D. Újezd/fotbal/kr. přebor/st. a ml. žáci
16:00 hodin Drakiáda/letiště ÚO RC Srdíčko
16:30 hodin TJ Jiskra ÚO „B“ – SK Polička „B“/fotbal/1.B tř./muži B
17:00 a 19:30 hodin Doba ledová 4/film Kino Máj

Pokud pořádáte kulturní, sport apod. akci v Ústí n.O. a blízkém okolí (Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, Horní a Dolní Houžovec), můžete využít 
bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
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• Od 4. září v provozu cvíčo Na Žižkově v úterý 19:30 
BODY BALANCE /pilates-power yoga-balanční pozice/ 
+ pátek od 19:00 TOTAL BODY WORKOUT /komplet-
ní posílení celého těla/=na 99% spalování tuku zajištěno! 
Pavlína Dvoranová, instruktorka

• Prodám byt 2+1 v obci Záchlumí, okr. Ústí n.Orlicí. Vých. 
Čechy, Pardubický kraj. Byt je umístěn v jednopatrovém 
domě (čtyř bytovce). Byt je v osobním vlastnictví. V pří-
zemí je komora na ovoce, odkl.prostor. V prvním patře-
-obývací pokoj ložnice, kuchyně, koupelna,WC a před-
síň. Vytápění el. aku kamny. Všude nová plastová okna. 
K bytu patří zděná kůlna a sklep. Prodejna potravin je 
naproti. K bytu patří i zahrádka. Dům je umístěn v krásné 
přírodě. Do 300m je restaurace i pošta, vlak. zastávka do 
400m. V okolí je turistická obec Litice. Byt je k prodeji 
ihned. Cena 850 000 Kč. Případní zájemci o koupi, volejte 
na tel.: 724550975, nebo 604474852. Při rychlém jednání 
možná dohoda.

• 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr. Milan Pošepný – pro šk.rok 
2012/2013 nabízíme: *výuka Aj, Nj, Rj pro firmy * pří-
prava na mezinárodní certifikáty-KET,PET,FCE,CAE * 
Anglický jazyk pro děti od 4 let, studenty,dospělé * Ně-
mecký jazyk pro děti,studenty,dospělé * Španělský jazyk 
pro začátečníky, mírně pokročilé * Francouzský jazyk 
pro studenty, dospělé * Ruský jazyk pro studenty,dospělé 
* Český jazyk pro cizince * konverzace Aj s rodilým 
mluvčím * letní příměstský tábor 2013 * letní sportov-
ně-jazykový tábor 2013 * www.1.jazykovauo.cz, mobil: 
602 653 773, 724 064 370

*NOVĚ – Italský jazyk pro začátečníky, mírně pokročilé, 
pokročilé

   Holmes English

* firmy, skupiny i jednotlivce * firmy, skupiny, jednotlivce

             www.holmes-english.cz nebo tel. 737 744975
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LIGA OTevřeNÝCh mUŽŮ
Otevírá první mužskou skupinu v Ústí n.O. 
za přítomnosti lektorů D. Janaty a  M. Ur-
bana. Skupina se bude scházet každý měsíc 
a otevírat témata „o kterých se nedá v hospo-
dě seriózně mluvit“. Máme za sebou již 3 roč-
níky Tátafestů a  stanování tatínků s  dětmi. 
Nyní zveme k pravidelným schůzkám muže, 
kteří cítí potřebu sdílet své životy a  hledat 
odpovědi na nelehké „mužské“ otázky. Další 
info, včetně kontaktu na ústecké lektory, na-
jdete na webu: ulom.webnode.cz

hUDeBNÍ kURzy pRO NejmeNšÍ
Přihlášky na šk.rok 2012/13. Pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců nabízíme výuku oboru Ro-
bátka: poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni smyslových a senzomotorických zkuše-
ností dětí,společný zpěv,hudebně-pohybové hry...Pro děti ve věku od 1,5 do 4 let První krůč-
ky k hudbě: zpěv jednoduchých písní, hudebně-pohybové hry, rytmická cvičení,základy hry 
na rytmické nástroje...Pro děti ve věku od 4 do 6 let Rytmické krůčky: intonace,rytmus,hra 
na dětské hudební nástroje, základy hudební nauky,hra na flétnu...Pro děti od 6let Zobco-
vá flétna: rozvoj instrumentální a dechové techniky,hra sólových skladeb s doprovodem,dua, 
tria a orchestrální skladby...Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ Bratří 
Čapků.

Přihlášku a bližší informace získáte na www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603834800

mATeřSké CeNTRUm meDvÍDek 
Nepravidelné akce – září 
2012
v  září bude úterní odpo-
lední herna zavřená. Děku-
jeme za pochopení.

kavárnička
pondělí 3. září od 9:00 hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky k cho-
du centra? Můžete něco naučit ostatní ma-
minky? Přijďte se s námi podělit.

pROvOzNÍ DOBA:
PO: od 9:00 do 12:00 hod - Nemluvňátka + 
volná herna
ÚT: od 9:00 do 12:00 hod – Předškolkáček - 
herna + pohybový kroužek
ÚT: od 14:30 do 17:30 hod – Předškolkáček - 
herna + výtvarný kroužek
ST: od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček - 
herna
ČT: od 9:00 do 12:00 hod - Předškolkáček - 
herna + zpívánky 

Kontakt: Katka Fišarová 605/965463, 
Míla Crhonková 605/774569 
medvidekuo@seznam.cz
www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje

RODINNé CeNTRUm SRDÍČkO
PROVOZNÍ DOBA: (během této doby za-
čátky programů cca 9:30-10:00 hod., pobyt-
né 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí
TÉMATEM MĚSÍCE JE SLON

PO: 8:30-12:00 hod. – Herna, výtvarná dílna 
pro dospělé a v jednodušší variantě i pro děti
ST: 8:30-12:00 hod. – Herna, prográmek pro 
děti – zpívání, vyrábění, pohyb
PÁ: 8:30-12:00 hod. – Herna AJ pro děti, 
kontakt: J. Marková, 777656047

pONDěLNÍ vÝTvARNé DÍLNy (cena dle 
spotřeby materiálu)
PO 3.9. od 10:00 hod. – FILCOVANÉ POD-
LOŽKY POD HRNKY
PO 10.9. od 10:00 hod. – UPOMÍNÁČEK 
Z PASTIČKY NA MYŠI
PO 17.9. od 10:00 hod. – KVĚTINOVÁ DE-
KORAČNÍ KOULE
PO 24.9. od 10:00 hod. – 3D DECOUPAGE 
– květináč, hodiny, krabičky na kapesníky

ODpOLeDNÍ pROGRAmy (multifunkční 
sál, 1. patro)
Angličtina pro dospělé – dle dohody, kon-
takt: J. Procházka, 601592935
ČT: 18:30-20:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: D. Dostrašil, 603913885
PÁ: 18:00-24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH 

HER s kavárnou, kontakt: 
M. Kalášek, 739420287

jeDNORázOvé AkCe
NE 2.9. od 16:00 hod. – 
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
K  ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU, zahrada RC
ÚT 3.9. od 17:00 hod. – SETKÁNÍ DRC, 
herna RC
SO 8. a 22.9. od 18:00 hod. – SPORTOVÁNÍ 
U  TŘÍ MOSTŮ-Hylváty, cena dle sportují-
cích (cca 60 Kč), přihlášky nejpozději 1 den 
předem: P. Novák, 604904710
PO 24.9. od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA, 
herna RC
NE 30.9. od 16:00 hod. – DRAKIÁDA, letiš-
tě ÚO

V  případě pěkného počasí máme možnost 
část programu strávit na zahradě na hřišti – 
prosíme proto převlečení s sebou!

kONTAkT: Mgr. M. Dostrašilo-
vá, tel.: 604313249, 603976036, e-
-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, WWW.
RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ
Práci Rodinného centra Srdíčko podporu-
je MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí

ÚSTÍ NAD ORLICÍ přIšLO O vÝzNAmNOU OSOBNOST: evU veveRkOvOU
V  pondělí 30. července odpoledne zasáhla 
nejen taneční svět velmi smutná zpráva. Svůj 
poslední tanec dotančila pedagožka, choreo-
grafka a zakladatelka souboru C-Dance Eva 
Veverková. Poslední rozloučení s Evou, kte-
rá věnovala celý svůj život tanci, proběhlo ve 
smuteční síni v Ústí nad Orlicí v pondělí 6. 
srpna.
Eva Veverková se narodila v Ústí nad Orli-
cí. V rodině, kde bylo k umění velmi blízko. 
Pedagogické vzdělání získala na Pedagogic-
ké škole v  Litomyšli, odbornou kvalifikaci 
v tanečním oboru pak dálkovým studiem na 
pražské AMU a v kurzech scénického tance 
pana Rebce. V roce 1967 začala učit v taneč-
ním oddělení ZUŠ a koncem 60. let převzala 

po matce, která vyučovala v Ústí nad Orlicí 
tanec na LŠU od roku 1950, jeho vedení.
Eva brzy vtiskla práci tanečního oddělení 
svůj smysl pro nové věci a svoji individuali-
tu. Pro absolventy tanečního oboru, ale i pro 
amatérské tanečníky, založila Eva v  roce 
1983 soubor moderního scénického tance 
C-Dance. Po celou svou aktivní dobu byla 
jeho vedoucí, choreografkou, scénografkou, 
autorkou kostýmů a  režisérkou. Po Evině 
odchodu do důchodu převzali vedení sou-
boru její žáci, kteří se snaží pokračovat v její 
práci. Soubor C-Dance však stále nese jmé-
no Evy.
Kromě tanečního oboru, souboru C-Dance 
se věnovala organizační práci. Spolupořáda-

la v součinnosti s Klubcentrem a ARTAMou 
Praha v Ústí n.O. regionální přehlídky scé-
nického tance, celostátní přehlídku scénic-
kého tance Tanec, Tanec… a  týdenní Letní 
taneční dílnu s třídenním festivalem 3 x Mo-
dern Dance.
Přestože měla nespočet nabídek působit na 
profesionálních scénách v Praze, Brně, Plzni, 
Liberci, s díky odmítla. Nedokázala opustit 
své rodné město, kterému zůstala věrná… 
Paní Evě Veverkové byla v roce 2002 udělena 
CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ za ce-
loživotní přínos pro kulturu města Ústí nad 
Orlicí a v roce 2008 převzala CENU MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ za mimořádný přínos 
rozvoji scénického tanci v Ústí nad Orlicí při 
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příležitosti jejího životního jubilea. Její práci 
ocenil v roce 2002 i ministr kultury, který jí 
udělil CENU MINISTRA KULTURY ČR za 
práci v oblasti neprofesionálního tanečního 
umění.
Ústí nad Orlicí přišlo o  významnou osob-
nost! Eva byla člověk, který toho tolik udělal 
pro taneční obor v  Ústí nad Orlicí, soubor 
C-Dance, město Ústí nad Orlicí, Pardubický 
kraj, ale troufám si říci i  pro českou kultu-
ru, rozvoj moderního tance a  zviditelnění 

České republiky v zahraničí. Byla to rodačka 
a občanka města, které reprezentovala doma 
i v zahraničí, ať už ve Francii, na Slovensku, 
v Německu, Holandsku, Rakousku, Polsku, 
zkrátka všude tam, kde soubor C–Dance Evy 
Veverkové působil. 
Své lásce tanci, stejně tak jako městu Ústí 
nad Orlicí obětovala celý svůj život.
Evo, bravo a díky!!

Za soubor C-Dance Josef Papáček
(redakčně kráceno)

z měSTSkéhO mUzeA
městské muzeum v Ústí nad Orlicí vás zve 
ve čtvrtek 20. září v 17:00 hod. na vernisáž 
nové výstavy nazvané „ŽeNSké GALeje“. 
Už jste zapomněli, že se prádlo dříve prac-
ně bílilo na loukách u vody, ručně pralo, či 
alespoň máchalo, žehlilo se bez napařovaček 
a donekonečna spravovalo? Přijďte si připo-
menout tyto dříve tak typické práce do Her-
nychovy vily, kde spolu s prádlem vystavíme 
i  několikeré typy žehliček, praček a  šicích 
strojů z ústeckého muzejního fondu. Některé 
z činností si budete moci i vyzkoušet. 
Současně s  touto výstavou budou nadále 
probíhat v  srpnu zahájené „ANGLIČÁKY“ 
ze soukromé sbírky Františka Šimka a cestou 
necestou se můžete podívat reportážní foto-
grafií do Indonézie ve výstavě NAVOKO. Pro 
velký úspěch jsou také prodlouženy výstavy 
Jak se rodí večerníčky a Doba měst a hradů. 
Večerníčky do 9.9.2012 a  středověk až do 
14.10. 2012. Takže dámy, pánové, děti a ces-
tovatelé, nepropásněte výstavy, ze kterých si 
vybere každý z  Vás a  které tvoříme jen pro 
Vás! 

Srdečně zvou
 ústečtí 

muzejníci

kLUBCeNTRUm 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Kino Máj - září
Pondělí 3. v 19:30 hodin
OkReSNÍ přeBOR
Smutná komedie o  srdečních záležitostech, 
chlapské tvrdohlavosti a souboji se sebou sa-
mým vychází z populárního televizního seri-
álu. Vstupné: 60 Kč

Středa 12. v 19:30 hodin
meRUŇkOvÝ OSTROv
Film, odehrávající se na jižním Slovensku, na 
samotě ukryté v  meruňkových sadech, vás 
vtáhne do víru vášní tří mužů k  jedné osu-
dové ženě. Slovenská verze. Vstupné: 80 Kč

Středa 19. v 19:30 hodin
mUŽI v ČeRNém 3
Známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee 
Jones) se vracejí. Česká verze. Vstupné: 80 Kč

Úterý 25. v 19:30 hodin
*ÚTěk z mS-1
Akční sci-fi thriller plný napětí a  humoru 
ve kterém lidstvo našlo způsob, jak ochránit 

svět před zločinci. Drží je uprostřed hlubo-
kého vesmíru ve věznici MS-1. Dcera prezi-
denta, která ji navštíví se stává nejcennějším 
rukojmí….. Titulky. Vstupné: 80 Kč

Neděle 30. v 17:00 a 19:30 hodin
DOBA LeDOvá 4: země v pOhyBU
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je 
zpět! Mamutí rodinka Mannyho, Ellie a  je-
jich dcerunky, lenochod Sid, šavlozubý tygr 
Diego a  potřeštěný krysoveverčák Scratt, 
který svou vášní pro žaludy a jejich ukrývá-
ní způsobí katastrofu. Česká verze. Vstupné: 
60 Kč

NABÍDkA pOřADŮ - zářÍ 2012

1.-2. září
14:00 – 17:00 hodin – Kulturní dům – XIv. 
ročník vÝSTAvy vÝTvARNéhO Umě-
NÍ, vstupné dobrovolné

Úterý 11. září
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
pRAŽSké DeChOvé OkTeTO
(koncertní předplatné), vstupné: 140 Kč

Pátek 14. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo

A.procházka: kLÍČe NA NeDěLI, DS 
J.K.Tyl Meziměstí, Orlická Thálie – 1. před-
stavení 5. ročníku, (divadelní předplatné), 
vstupné: 130 Kč

Sobota 22. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
zd. Sirotka, Fr. zborník: SATURNIN, Di-
vadlo Ant. Dvořáka Příbram, (divadelní 
předplatné), vstupné: 320 Kč

Neděle 23. září
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
ČARODějNá pOháDkA, činoherně-lout-
ková pohádka Divadýlka Matýsek z N. Boru, 
vstupné: 50 Kč

Středa 26. září
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
jApONSkO & kOReA – DO TOkIA pOD 
STAN, cestopisná přednáška z cesty dlouhé 
5044 km doplněná obrázky a  historkami, 
vstupné: 65 Kč

přeDpRODej vSTUpeNek v  Informač-
ním centru v budově radnice, tel.: 465 514271. 
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 465521047, 4654525245 i  fax, 
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz

z měSTSké kNIhOvNy
18. září od 13:00 hodin – BESEDA se spisovatelem MICHALEM VIEWEGHEM pro studenty gymnázia i ostatní zájemce z řad 
veřejnosti
19. září od 18:00 hodin – Akademie volného času: prof. PhDr. FRANTIŠEK MUSIL, CSc. – POČÁTEK A KONEC TEXTIL-
NÍCH TRADIC v Ústí nad Orlicí
26. září od 18:00 hod. – PUTOVÁNÍ TŘEMI KRÁLOVSTVÍMI aneb Za krásami fjordů – beseda PhDr. Miloše Kvapila z Prostějova
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kLUB přáTeL UměNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do Ga-
lerie pod radnicí, kde bude do 6. září ote-
vřena výstava malby, kresby, grafiky, kera-
miky, plastiky, objektů a krásné literatury 
– ÚSTECKÝ SALON 2012.
V  pátek 14. září bude v  Galerii pod rad-
nicí pro návštěvníky otevřena – VÝSTA-
VA STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮ-
MYSLOVÉ Ústí nad Orlicí, která bude 
probíhat do 5. října.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pá-
tek 10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 14-
17 hod.

zájemCI O CvIČeNÍ 
jóGy, hLASTe Se!

Klubcentrum v  Ústí nad Orlicí nabízí ve 
školním roce 2012/2013 několik volných 
míst v  kurzech jógy v  pondělí od 18:00 
hodin a v úterý od 18:30 hodin. Kurzov-
né na pololetí: 600 Kč. Informace na tel.: 
465 523 975, 465 521 047, info@klubcen-
trum.cz.

mLADá SCéNA 2012
Koncem června se už po čtvrté do Ústí nad 
Orlicí a Malé scény sjelo okolo 180 návštěv-
níků a mladých divadelníků, kteří se účastni-
li celostátní přehlídky studentského divadla 
Mladá scéna 2012. 
15 nejúspěšnějších souborů zde sehrálo 
svá představení. Hrálo se na Malé scéně, 
v Roškotově divadle ale i v kulturním domě. 
O  shlédnutých divadlech se dlouze disku-
tovalo v krásném prostředí zahrady Stacio-
náře. Studenti mohli navštěvovat i semináře 
jako improvizace, autorské psaní, pohybové 
semináře, hudební seminář, žonglování nebo 
hlasovku. Semináře probíhaly na místním 
gymnáziu pod vedením odborných lektorů. 
Každoročně podnikáme i výlet do okolí – le-

tos jsme poseděli v Cakli. 
Přehlídka si už získala v  Ústí velkou obli-
bu, divadelníci se do Ústí velmi těší a nešet-
ří chválou. To je pro organizátory a  hlavně 
město Ústí nad Orlicí velmi příjemné. Celý 
festival zatím vždy probíhal v  přátelském 
a  kreativním duchu a  byl naplněn pozitiv-
ní energií. Přehlídka je otevřena i veřejnosti 
a bylo potěšující se potkávat právě s Oušťáky. 
Možná nám začíná být Malá scéna malá, ale 
to se časem vyřeší.
Díky všem organizátorům, Artamě Praha, 
Gymnáziu Ústí n. O. a hlavně městu Ústí nad 
Orlicí nejen za finanční podporu!

Za o.s. Malá scéna Ústí n.O. 
Lenka Janyšová

DěTSká SCéNA 2012
Divadelní soubor Veselé zrcadlo Gymnázia 
Ústí nad Orlicí se účastnil celostátní přehlíd-
ky Dětská scéna 2012 ve Svitavách, kam po-
stoupil s představením Emil a jeho detektivo-
vé. Sedmnáct nejlepších dětských inscenací 
postoupilo do národního kola.

L. Janyšová

TANeČNÍ CeNTRUm – pROGRAm OD zářÍ 2012

pondělí
14:30-15:45 hod. – Dětský taneční klub (věk 
6-12 let)
16:00-17:15 hod. – STREET dance junioři 
(věk 11-17 let)
17:30-18:30 hod. – JUMPING (trampolínky)
19:00-20:00 hod. – PILATES
Úterý
15:00-16:00 hod. – Tancovánky pro nejmen-
ší (věk 3-6 let)
17:00-18:15 hod. – „Solo salsa“ nejen pro 
ženy
Středa
16:45-18:00 hod. – Klub společenských tan-
ců (od 13 let)
18:15-19:15 hod. – JUMPING (trampolínky)
Čtvrtek
15:00-16:00 hod. – Tancovánky pro nejmen-

ší (věk 3-6 let)
16:00-17:00 hod. – „STREET dance“ děti 
(věk 4-6 let)
17:15-18:15 hod. – „STREET dance“ starší 
děti (věk 7-10 let)
19:00-20:00 hod. – PILATES
pátek
15:00-16:00 hod. – „DANCE FITNES“ pro 
děti od 10 let
16:30-18:00 hod. – „STREET dance“ junioři 
(věk 11-17 let)
18:00-19:00 hod. – „STREET dance“ pro do-
spělé (od 18 let)
19:30-21:30 hod. – „Salsa párty“ kurz s vý-
ukou párové salsy – TANEČNÍ VEČER 
V RYTMU SALSY
Sobota
13:00-14:00 hod. – Dětský taneční klub (věk 

6-12 let)
14:00-16:00 hod. – Klub společenských tan-
ců (od 13 let)
Neděle
9:30-11:30 hod. – Taneční skupina „Agony 
Crew“
17:00-18:00 hod. – JUMPING (trampolínky)
19:30-21:45 hod. – Taneční kurz pro dospělé 
( od 18 let)

Upozorňujeme na možnost změny harmo-
nogramu akcí v závislosti na zájmu o kur-
zy.

Zahajujeme ZÁPIS do uvedených pravidel-
ných týdenních kurzů u personálu kavárny 
„RELAX CAFÉÉ“, nebo na www.tanecnibi-
lek.cz. Počet účastníků kurzů je omezený!

TANeČNÍ kURzy – pODzIm 2012
Relax Dance Servis Jana Bílka z Ústí n.O. zahajuje prodej pro zájemce 
o taneční kurzy pro mládež každou neděli od 16:00 hod. v Kulturním 
domě v ÚO. Legitimaci v prodeji ve FOTO IRENA, nebo v Tanečním 
centru v Ústí n.O. kurzy budou zahájeny v neděli 9.9., přehlídkou 
společenských šatů z půjčovny šatů „Ariane“ v Letohradu Taneční 
pro dospělé – zahájení 7. října od 19:30 hod., předprodej ve FOFO 
IReNA, bližší info na www.tanecnibilek.cz, 
nebo na tel.: 603299520

FLéTNOvÝ SOUBOR hLeDá NOvé ČLeNy
Acri Tibia flétnový soubor hledá další nové členy na nástroje zob-
cové flétny, housle, kytary či bicí. Věková hranice není omezena. 
Soubor pracuje za přispění sponzorů a  finanční podpory města 
Ústí nad Orlicí. Pro vážné zájemce možnost výuky zobcových 
fléten soprán – alt, od 5 let, horní věková hranice není omezena. 
INFO: Dagmar. Filipová, 604580011, d.filipova@tiscali.cz
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pROGRAm mALé SCéNy – zářÍ

2. – 28.9. – Výstava výtvarné adjustované 
fotografie a  fotografie z  cyklu „Tak jsme 
žili“. Autorem výstavy je Jiří Kočí. Vernisáž 
2.9. v 17:00 hodin.
2.9. – ZAHAJUJEME 5. SEZÓNU!!!
v 15:00 hod. – Pohádka pro děti
v 17:00 hod. – Vernisáž výstavy
v 18:30 hod. – Posezení s PPS Petrem Kul-
dou, Karlem Pokorným a  Jaromírem Pe-
trem a jejich muzikou. Vstupné zdarma.
6.9. – MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVI-
NOVI, film VB, USA, 2011. Film o trauma-
tu matky, jejíž syn se bez nějakých zjevných 
příčin „nepovedl“. V  19:00 hod., vstupné 
pro členy FK 70 Kč, pro nečleny 80 Kč
12.9. – URBANIZED (cyklus dokumentár-
ní středy). Dokument zkoumá celou škálu 
urbanistických projektů a  otevírá globální 
diskuzi o budoucnosti našich měst. V 17:00 
hod., vstupné 45 Kč

16.9. – LORAX, film USA, 2012. Co je to 
za svět, ve kterém už není ani kousek živé 
přírody, ptáte se? Rodinný animovaný pří-
běh. V 15:00 hod., vstupné děti 25 Kč, do-
spělí 40 Kč
20.9. – TRANSPOTTING, film VB, 1996. 
V 19:00 hod., vstupné pro členy FK 70 Kč, 
pro nečleny 80 Kč
23.9. – ŽENA U STANICE TOUHA, autor-
ská komedie souboru Hem´S v režii J. Bod-
nára. V 19:00 hod., vstupné 55 Kč
26.9. – ROK KONOPÍ (cyklus dokumen-
tární středy). Celovečerní film mapující 
téma konopí, jeho léčebných účinků a  le-
gislativního rámce nejen v ČR, ale i ve světě. 
V 17:00 hod., vstupné 45 Kč
28.9. – BÁJEČNÁ LÉTA S GOTTEM, kom-
ponovaný pořad s  J. Duškem o  kariéře le-
gendy naší populární hudby a  můžete vy-
hrát i CD. Začátek v 18:00 hod., vstupné 30 Kč

DeChOvÝ ORCheSTR měSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ v ThUmU

Ve dnech 1. – 2. června se Dechový orches-
tr města Ústí nad Orlicí zúčastnil 22. roční-
ku festivalu dechových hudeb v  německém 
Thumu. V minulosti zde již úspěšně koncer-
toval ústecký Blackband a nyní po několika-
leté přestávce na tuto téměř tradici navázal 
Dechový orchestr (DO) pod vedením diri-
genta Josefa Kněžka, jinak učitele v  místní 
ZUŠ. Kromě velké řady místních dechových 
orchestrů se festivalu zúčastnila i  další hu-
dební tělesa z  ČR (např. z  Humpolce, No-
vého Města nad Metují, Uničova) a orchest-
ry z  dalších evropských zemí (Maďarsko, 
Španělsko). První koncert DO absolvoval 
v  sobotu v  dopoledních hodinách ve festi-
valovém areálu v  Thumu a  svým výkonem 
rozhodně nezklamal méně početné, ale o to 
pozornější publikum, které nejen nakonec 
orchestr odměnilo velkým aplausem. Druhý 
koncert odehrál DO na nedalekém zámku 

Schletau v odpoledních hodinách za krásné-
ho slunečného počasí pod širým nebem. Po-
četní diváci z řad místních obyvatel byli pře-
kvapeni pestrostí předvedeného repertoáru, 
do kterého byla zařazena i směs populárních 
skladeb autorů Vacka, Poncara a Vejvody. Po 
absolvování koncertu byla umožněna kaste-
lánem zámku jeho prohlídka. Poté již násle-
dovala cesta zpět domů.
Repertoár hraný na tomto festivalu si mohli 
početní diváci poslechnout na ústeckém ná-
městí o  týden později na koncertě v  rámci 
akce Ústí v pohybu 2012.
Dechový orchestr tímto děkuje městu Ústí 
nad orlicí za finanční podporu, bez které by 
nebylo možné se této akce zúčastnit. Záro-
veň DO zve všechny své příznivce na svůj 
podzimní koncert, o  které bude veřejnost 
včas informována.

***

kRyTÝ pLAveCkÝ BAzéN
PO 3.9.  18:00 – 21:00 hodin
ÚT 4.9. 5:30 – 7:55,  17:00 – 20:00 hodin
ST 5.9.  18:00 – 21:00 hodin
ČT 6.9. 5:30 – 7:55,  18:00 – 21:00 hodin
PÁ 7.9. 5:30 – 7:55,  15:00 – 21:00 hodin
SO 8.9.  10:00 – 21:00 hodin
NE 9.9.  10:00 – 20:00 hodin
PO 10.9.  18:00 – 21:00 hodin
ÚT 11.9. 5:30 – 7:55,  18:00 – 20:00 hodin
ST 12.9.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 13.9. 5:30 – 7:55,  18:00 – 21:00 hodin
PÁ 14.9. 5:30 – 7:55,  15:00 – 21:00 hodin
SO 15.9.  10:00 – 21:00 hodin
NE 16.9.  10:00 – 20:00 hodin
PO 17.9.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 18.9. 5:30 – 7:55,  17:00 – 20:00 hodin
ST 19.9.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 20.9. 5:30 – 7:55,  15:00 – 21:00 hodin
PÁ 21.9. 5:30 – 7:55,  15:00 – 21:00 hodin
SO 22.9.  10:00 – 21:00 hodin
NE 23.9.  10:00 – 20:00 hodin
PO 24.9.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 25.9. 5:30 – 7:55,  16:00 – 20:00 hodin
ST 26.9.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 27.9. 5:30 – 7:55,  15:00 – 21:00 hodin
PÁ 28.9.  10:00 – 21:00 hodin
SO 29.9.  10:00 – 21:00 hodin
NE 30.9.  10:00 – 20:00 hodin

Upozorňujeme veřejnost, že plavecký bazén 
má právo na změnu provozních hodin a na 
omezení provozu relaxačního centra a ostat-
ních atrakcí, info na tel.: 734353475, nebo 
na www.bazenusti.cz, www.facebook.com/
rs.tepvos.uo
PLAVÁNÍ KOJENCŮ A  BATOLAT, bližší 
info: 775858670. 

CeNTRUm RIO – SpINNING, 
k2 hIkING, TRX, FITBOX

Rezervace: www.tepvos.cz/rezervace
kontakt: 777 673 359

SOLáRIUm + vIBRA SySTem
CENA 6,- Kč/hod., vibra system ZDAR-
MA
Rezervace: 734 353 472, 475

UkázkOvá hODINA 
pLAváNÍ DěTÍ S RODIČI

Sobota 8. září 2012 9:00 – 10:00 hod.
ZDARMA

AQUApARk
Za příznivého počasí bude otevřen do 3. 
září 2012
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň 
a těšíme se na další sezónu
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CeNÍk hROmADNéhO vSTUpNéhO
Školy, školky: 350 Kč/hod.
HC Ústí n.O. – mládež: 350 Kč/ hod.
Ostatní neveřejné použití: 460 Kč/hod.
v případě předplatného 5 nebo 10 bloků 
je poskytována sleva!!
Více info na: 736433729

vODNÍ hRáTky ŽABky kATky
V pondělí 18. 6. 2012 se uskutečnil III. roč-
ník soutěže mateřských školek „Vodní Hrát-
ky Žabky Katky“. Do soutěže se zapojily 4 
mateřské školky. Děti byly rozděleny do  6 
družstev. Na bazénu na ně čekaly pohádko-
vé postavičky a od každé z nich dostaly úkol, 
který měly ve vodě splnit. Děti podávaly 
skvělé výkony a užívaly si krásné vodní do-
poledne. Soutěž byla zakončena slavnostním 
vyhlášením nejlepších plaváčků. Děkujeme 
i doprovázejícím paní učitelkám, že děti při-
vedly a vytvořily tak skvělou atmosféru. 

pLAveCká škOLA
Ve školním roce 2011-2012 proběhla pla-
vecká výuka pro 2.689 žáků z  68 okolních 
škol. Plavecká škola provozuje svou výuku 
pět dnů v  týdnu v  dopoledních a  částečně 
i  odpoledních hodinách, v  krytém plavec-
kém bazénu v Ústí nad Orlicí. Výuka je celo-
roční s výjimkou letních prázdnin. Chceme 
žákům přiblížit plavecký sport zábavnou formou za použití plaveckých pomůcek, naučit 
je základům jednotlivých plaveckých způsobů a postupně navyšovat jejich plaveckou i fy-
zickou zdatnost. Po absolvování kurzu děti dostávají od plavecké školy mokré vysvědčení, 
vodní hračku a společnou fotografii žáků celé školy. Nakonec si pohrají, zasoutěží a budou 
moci využít vodního tobogánu. 
Nabídka plavecké školy:
- Přípravná plavecká výuka pro MŠ
- Přípravná plavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ
- Základní plavecká výuka pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ
- Zdokonalovací plavecká výuka pro studenty SŠ a gymnázií
- Vodní aerobik v hluboké vodě pro 6. – 9. ročníky ZŠ, gymnázia a střední školy
- Vodní aerobik pro širokou veřejnost
Nabídka pohybově rekreačních aktivit pro děti:
- Plavání kojenců a batolat – začínáme ve 3. měsících (vana) a pokračujeme až do 3 let věku 

dítěte (končí batolecí věk), poté navazuje plavání pro starší děti
- Základní kurz plavání dětí s rodiči – pro děti 3 - 4 let
- Zdokonalovací kurz plavání dětí s rodiči - pro děti 5 – 6 let (7 let), možné i pro děti mladší, 

ale plavecky zdatné
- Plavecká přípravka – navazuje na základní kurz plavání dětí s rodiči a zdokonalovací kurz, 

pro děti 5 – 6 let (7 let), možné i pro děti mladší, ale plavecky zdatné a připravené na tuto 
výuku

FLORBALOvÝ NáBOR ChLApCŮ A DÍvek
Máš rád florbal a je ti mezi 5 a 17 roky, tak to jsi ten pravý pro náš tým, který tě rád uvítá 
do svých řad. Náš tým FbK Orlicko-Třebovko je jeden z největších a nejúspěšnějších týmů 
v našem kraji. Tréninky jsou 2x -3x týdně v Ústí nad Orlicí i České Třebové, vedeny vyško-
lenými trenéry. Každoročně pořádáme příměstský kemp talentované mládeže. OTéčko se 
také každoročně účastní různých letních turnajů jako jsou Nisa Open, Prague Open, Czech 
Open, ….. Všichni naši členové mají slevu na florbalové vybavení od firmy Salming. Více 
informací nalezneš na našich internetových stránkách www.fbkot.cz, nebo ti je rádi zod-
povíme na tel.č. 734 505 860, nebo se můžeš přijít podívat na některý z našich tréninků, 
případně se do něj rovnou zapojit.

NáBOR DO kLUBU 
SpORTOvNÍ GymNASTIky

Klub SG pořádá nábor šikovných holčiček 
do přípravky ve věku 5 – 6 let. Termín 5. 
září a dále každou středu po celý měsíc září 
od 16:00 do 17:00 hodin v  tělocvičně Na 
Štěpnici. Vezměte s sebou vhodné oblečení 
a neklouzavou cvičební obuv na hodinový 
cvičební program. Počet míst omezen. Při-
hlášky a info : www.sport-gym.estranky.cz
Na Vaši návštěvu se těší tým trenérek

přÍměSTSkÝ SpORTOvNÍ kURz – NejeN TeNISOvé pRázDNINy
Ve dnech 9. – 13. července proběhl 9. ročník sportovního kurzu Nejen tenisové prázdniny, 
určený pro děti od 7 do 14 let. Výkonný výbor Tenisového klubu Ústí n.O. mi neumožnil 
využít své dvorce pro konání této již tradiční prázdninové akce. Proto bych touto cestou rád 
poděkoval zástupců Sokola Hylváty za ochotné poskytnutí pronájmu tenisových dvorců a be-
ach volejbalových kurtů včetně zázemí v Areálu Miloně Svojanovského. Součástí sportovního 
programu pro více než 30 dětí byl mimo tenisových aktivit již zmíněný beach volejbal, ori-
entační běh, bowlingové dopoledne, aquapark, florbalový turnaj nebo atletický víceboj. Za 
podporu ve formě sponzorských darů děkuji firmám: Orlimex CZ, s.r.o., Ing.Jiří Janák-Auto 
Janák, Reja, s.r.o., Drogerie Duha, s.r.o. Pemitex, s.r.o. a firmě SC Radava.

Davis Němeček, tenisový trenér

pOjĎ Se NAUČIT BRUSLIT
Druhým ročníkem začíná letos v  září kurz 
ledního bruslení probíhající v  tělocvičně na 
ZŠ Bratří Čapků a od listopadu pak na zim-
ním stadionu v Ústí nad Orlicí. Kurz je zamě-
řen na děti ve věku 4-8 let. Vyučované brus-
lení je hokejové a vede jej pan Slávek Pecina, 
trenér licence B - lední hokej. Důraz klade-
me na hravou formu nácviku dovedností. 
V rámci přípravy v tělocvičně rozvíjíme ko-
ordinaci a obratnost dětí. 
Konkrétní informace naleznete na http://
skola-brusleni.ustinadorlici.cz/, 
nebo volejte na 603 903 828

SpORTOvNÍ CeNTRUm RADAvA
pondělí 3.9. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 4.9. – 19:00 – 23:00 hodin
ÚSTECKÁ 1. LIGA (družstva)
Středa 5.9. – 16:30 – 18:45 hod.
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 5.9. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
pondělí 10.9. – 17:30 – 23:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Středa 12.9. – 19:00 – 23:00 hodin
KAJA UNO 4. LIGA (družstva)
pondělí 17.9. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Úterý 18.9. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 5. LIGA (družstva)
Středa 19.9. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 19.9. – 19:00 – 23:00 hodin
„U MALINŮ“ 6. LIGA (družstva)
pondělí 24.9. – 18:15 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Úterý 25.9. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. LIGA (družstva)
Středa 26.9. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Čtvrtek 27.9. – 19:00 – 22:00 hodin
RADAVAN II. (klub)
Neděle 30.9. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw.LIGA (družstva)

Tel. rezervace: 465 529477-9, 
e-mail: radava@radava.cz, www.radava.cz

zImNÍ STADION
Od dubna do října je plocha zimního sta-
dionu pokryta umělohmotným kobercem, 
který umožňuje provozování in-line hoke-
je a bandy hokeje
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mINIGOLF
Vstup: od „pilinovky“ (u regule).
Provozní doba: sobota - neděle od 14:00 
do 17:00 hod (poslední vstup v 16:00 hod). 
Hra na 18ti minigolfových dráhách v pří-
jemném parkovém prostředí - Relaxace 
vhodná pro každého i celou rodinu! Mož-
nost skupinových rezervací (školní, spor-
tovní, firemní) nad 20 osob v  jakýkoliv 
pracovní den. Vstupné nezměněno. Zvý-
hodněné rodinné vstupenky, permanent-
ky a  dárkové vstupenky opět v  nabídce! 
V  případě nepříznivého počasí (déšť) je 
sportoviště zavřeno.
Svou návštěvou přispějete na charitativní 
projekt podpory nedoslýchavých dětí!

www.minigolf-uo.estranky.cz

ORLICkOÚSTeCkÝ 
mODeLář DANIeL RÖSSLeR 

mISTRem SvěTA!
Věkem ještě žák patnáctiletý Daniel Rössler 
navštěvující ZŠ J.A.K. v Ústí nad Orlicí, člen 
kroužku leteckých modelářů Ústí nad Orlicí 
a člen klubu LMK Choceň navázal, za pod-
pory města Ústí nad Orlicí, na své předchozí 
úspěchy na Mistrovství světa juniorů, které 
se konalo ve Slovinsku počátkem srpna. Spo-
lečně s dalšími členy reprezentačního druž-
stva České republiky Václavem Papežem 
a  Adamem Blažkem dosáhli na vrchol nej-
vyšší a stali Mistry světa v královské disciplí-
ně volného letu modelů kategorii F1A. MS se 
zúčastnilo 16 zemí a naši zvítězili o více než 
dvě minuty před družstvem USA a Ukrajiny.
D. Rössler tak po titulu vicemistra Evropy 
2011, vítěze celkového hodnocení Světového 
poháru za rok 2011 a několika titulech mis-
tra republiky (i v kategorii seniorů) pokraču-
je v úspěšné sportovní kariéře. 
Kategorie F1A je královskou kategorií vol-
ných modelů, které dosahují rozpětí 2,5m 
a startují pomocí 50m šňůry. V sedmi kolech 
pak musí každý z účastníků naletět maximál-
ní limit 3 min. bez jakéhokoli zásahu do říze-
ní. Při větrném počasí pak závodník naběhá 
ve volném terénu až 15 km. Více na: www.
volnylet.kerhartice.com

D.Rössler, CZE 67-7 

mISTROvSTvÍ SvěTA v kARATe
Ve dnech 4.-9. července se v  litevském městě 
Šiaulai konaly 5.TAFISA hry „Světového sportu 
pro všechny“. Účastníci se utkali ve 127 spor-
tech. World Karate Confederation (WKC) sem 
zařadila 8.WKC mistrovství světa pro kade-
ty a  juniory v karate. Na turnaji soutěžilo 1200 
závodníků z  28 zemí. V  české výpravě bylo 8 
sportovců a  jeden rozhodčí. Na základě mých 
výsledků jsem byl vybrán i já k reprezentaci ČR 
v kumite. V prvním kole jsem po nerozhodném 
výsledku prohrál o  bod v  prodloužení s  repre-
zentantem z Ruska, který nakonec skončil třetí. 
Česká výprava získala 4 medaile. Tímto děkuji 
městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu. Bylo 
to mé první mistrovství světa, beru to jako velmi 
cennou zkušenost do budoucna.

Jáchym Kopecký, člen KCK team



OhLéDNUTÍ zA pRázDNINOvÝmI UDáLOSTmI

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

Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, tel.: 465 514 313,  
e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 9/2012 vychází 25. 8. 2012. Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., 
tel.: 465 525741.    ZDARMA  MK ČR E100 39

šeSTNáCTÝ RIeTeRCUp 
má Své vÍTěze

Ve dnech 2. - 6. července se v Ústí n.O. ko-
nal 16. ročník tenisového RIETER CUPu, 
Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii mužů 
a  žen v  kategorii mužská a  ženské dvouhra 
a  ve čtyřhrách. Po celý týden doprovázela 
turnaj na tenisových kutrech TK Ústí n.O. 
veliká vedra. Hlavní finálové souboje dvou-
hry můžu a  dvouhry žen se uskutečnily 
v pátek 6. července. Vítězi se stali Ivo Minář 
a Zuzana Skočdopolová.

pOD RADNICÍ zAČALA 
vÝSTAvA FOTOGRAFIÍ

V pátek 13. července byla v Galerii pod rad-
nicí zahájena tradiční výstava fotografií. 
Svou tvorbu zde prezentovali jak členové ús-
teckého Klubu přátel umění, tak členové Fo-
toklubu OKO. K  vidění byla řada fotografií 
od krajin a portrétů přes makro, experiment 
a mnoho dalších.

SLAvNOSTNě zAhájILI 
RekONSTRUkCI ČOv 

A kANALIzACe
Ve čtvrtek 19. července se uskutečnilo slav-
nostní poklepání základního kamene výstav-
by a  rekonstrukce čistírny odpadních vod 
a kanalizace v Ústí nad Orlicí. 

V rámci plánu je konkrétně navržena dostav-
ba kanalizace v Hylvátech, na Dukle, Kerhar-
ticích a Dlouhé Třebové. 
Dílo zahrnuje dostavbu téměř 17 km gravi-
tačních stok a  další 4,2 km projdou rekon-
strukcí.
Celkové náklady dosáhnou 623 milionů 
korun bez DPH. Projekt bude financován 
z prostředků EU v rámci OP Životní prostře-
dí a z vlastních zdrojů investora, společnosti 
TEPVOS.

CykLISTICká 24 hODINOvkA 
kOLem TřeBOvky

Ze soboty 21. na neděli 22. července se mezi 
Ústím n.O. a Č. Třebovou konal 24 hodino-
vý závod neprofesionálů nazvaný 24 HODIN 
NA KOLE aneb „vypusť duši u Třebovky“. 
Trasa dlouhá 9,2 km (2x 4,6 km) vedla po 
vedlejších komunikacích přes Hylváty a  Dl. 
Třebovou. Start byl u  bývalé Perly v  Hylvá-
tech a závodníci se „točili“ pod železniční es-
takádou za Dl. Třebovou.

zAČALA XIv. vÝSTAvA 
vÝTvARNéhO UměNÍ

Od 1. 8. do 2. 9. se v Kulturním domě v Ústí 
n.O. konal XIV. ročník výstavy výtvarné-
ho umění. Vystaveny byly například malby, 
kresby, kombinované techniky, olejomalby 
a další techniky. Slavnostní vernisáže, kterou 
průvodním slovem uvedl Mirek Němec, se 
zúčastnilo mnoho diváků, které zde také při-
vítal starosta města Petr Hájek. 

kONAL Se TURNAj STARšÍCh 
ŽákŮ ve FOTBALU

V sobotu 4. srpna se v areálu TJ Jiskra Ústí 
n.O. konal 15. ročník fotbalového turnaje 

starších žáků. Na zelený pažit dvou hřišť se 
postavilo celkem 8 družstev Vítězství si od-
nesl celek FK Jeseník, který nad Hradcem 
Králové zvítězil 2:0. O 3. místo spolu bojova-
li FK Dukla Praha s domácími hráči TJ Ústí 
nad Orlicí. FK Dukla Praha zvítězil nad do-
mácími 1:0 a umístil se tak na třetím místě. 
Ceny vítězům předali ředitel turnaje Oldřich 
Skalický, předseda TJ Jiskra Roman Langer 
a starosta města Petr Hájek.

pOSLeDNÍ TANeC DOTANČILA 
evA veveRkOvá

V  pondělí 30. července odpoledne zasáhla 
nejen taneční svět velmi smutná zpráva. Svůj 
poslední tanec dotančila pedagožka, choreo-
grafka a zakladatelka souboru C-Dance Eva 
Veverková. Poslední rozloučení s Evou, kte-
rá věnovala celý svůj život tanci proběhlo ve 
smuteční síni v Ústí nad Orlicí v pondělí 6. 
srpna. Smutečního obřadu se za město Ústí 
nad Orlicí zúčastnil starosta P. Hájek.

vÝSTAvA ÚSTeCkÝ SALON 2012
V pátek 10. srpna byla v ústecké Galerii pod 
radnicí vernisáží zahájena výstava výtvar-
ného umění nazvaná „ÚSTECKÝ SALON 
2012“. Na výstavě, která je k vidění v prosto-
rách galerie, máte možnost do 6. září obdivo-
vat několik desítek děl od pěti desítek autorů 
z Ústí nad Orlicí a okolí. Nejen členové Klub 
přátel umění zde tradičně vystavují obrazy, 
malby, fotografie, kovanou plastiku a  další. 
Výstava je otevřena denně kromě pondělí.

26. ROČNÍk závODU 
„ReGIONem ORLICkA“

Ve dnech 10. - 12. srpna se jel 26. ročník eta-
pového závodu s mezinárodní účastí „REGI-
ONEM ORLICKA“ - Český pohár juniorů 
v  silniční cyklistice s  mezinárodní účastní. 
Závod byl tradičně rozdělen do 4 etap. Po-
slední, čtvrtá etapa, která se jela v neděli 12. 
srpna vedla také přes Ústí nad Orlicí a Andr-
lův chlum měřila 95 km. Všechny etapy měly 
start i cíl v Lanškrouně a celkem měřily 262 
km. Absolutním vítězem se stal Polák Łukasz 
Klasiński z  týmu ALKS STAL – OCETIX - 
IGLOTEX Grudziądz. 


