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Předvolební vizitka – ulice t. G. Masaryka 
Vážení spoluobčané, každé vedení jakého

koliv města se chce před ukončením svého 
čtyřletého mandátu mít čím pochlubit. Důvo
dem je nejen ješitnost hlavních představitelů, 
ale hlavně blížící se termín komunálních vo
leb. Před těmi je potřeba ukázat voličům, co 
všechno se dokázalo! Podobný scénář jsme 
měli připravený také my, současné vedení 
města.

Není proto náhodou, že významné projek
ty se většinou dokončují těsně před volbami. 
Často se slavnostně předávají stavby, kde se 
nedodělky vhodně zakrývají a tají před veřej
ností s  bláhovou vírou, že po volbách se vše 
dokončí. Opozice naopak na vady hlasitě upo
zorňuje, snaží se akci zpochybnit a oddálit její 
realizaci bez ohledu na důsledky. Běžný před
volební kolorit. Bohužel. 

Naší vizitkou měla být nová ulice T. G. Ma
saryka. Na realizaci záměru jsme pracovali od 
konce roku 2012. Tehdy jsme vybrali architekta 
a dodavatele projektové dokumentace a zadali 
vypracování architektonického návrhu. V této 
době již byla dokončována dopravní studie, 
která jako první navrhla v  ulici TGM otočit 
stávající jednosměrný provoz. Zastupitelé 
města se s dopravní studií seznámili na svém 
zasedání v červnu 2013 a doporučili ji jako zá
vazný podklad nově pořizovaného územního 
plánu. Z přítomných 22 zastupitelů se 19 vy
slovilo pro předložený návrh a 3 zastupitelé se 
při hlasování zdrželi. Návrh nové podoby ulice 
TGM musel rozhodnutí zastupitelstva respek
tovat. Navržené řešení jsme představili vlast
níkům nemovitostí a dotčeným podnikatelům 
poprvé v září loňského roku. Diskuse na rad
nici byla bouřlivá a vyvolala řadu konkrétních 
požadavků a připomínek. Nejvíce kritizovaný 
byl záměr otočení jednosměrného provozu 
a  realizace vyhrazeného pruhu pro cyklisty 
v  celé délce komunikace. Druhé setkání se 
uskutečnilo v říjnu a ani upravený návrh, kte
rý byl stále v souladu s dopravní studií, nebyl 
dotčenými vlastníky a podnikateli akceptován. 
Na základě těchto diskusí rozhodlo vedení 
města o  přepracování návrhu s  požadavkem 
zachování stávající jednosměrnosti. Projed
nání nového návrhu proběhlo s dotčenou ve
řejností v listopadu. Protože řešení bylo v roz
poru s dopravní studií a  tedy s  rozhodnutím 

zastupitelstva, muselo vedení města předložit 
návrh na revokaci usnesení z  června 2013. 
Prosincové zastupitelstvo revokaci nepřijalo. 
Pro přijetí revokace (tedy pro zachování stá
vající jednosměrnosti) se vyslovilo pouze 12 
zastupitelů. Jeden zastupitel byl proti, sedm se 
při hlasování zdrželo a sedm zastupitelů bylo 
hlasování nepřítomno. Nutno podotknout, že 
řádně omluveni z  celého zasedání byli čtyři 
zastupitelé. Nepřítomnost zbývajících tří se 
týkala pouze tohoto hlasování, kdy opustili 
jednací sál…

Tato situace v závěru loňského roku vrátila 
projednávání projektu o  půl roku zpět, opět 
na samý začátek. Projektant celý návrh pře
dělal a v poslední variantě zohlednil všechny 
předcházející diskuze. Z návrhu tak v  jedno
směrném úseku komunikace zmizel kritizova
ný pruh pro cyklisty, bylo dořešeno umístění 
stromů a městského mobiliáře, rozteče sloupů 
veřejného osvětlení, počet parkovacích míst 
a jejich rozvržení, zohledněno zásobování jed
notlivých provozoven apod. Tato varianta byla 
veřejnosti prezentována v březnu v Malé scéně 
a o této variantě jsem osobně diskutoval s dot
čenými na jarním setkání s podnikateli v Her
nychově vile. Přesto byla v dubnu na radnici 
doručena petice, která tentokrát požadovala 
obousměrný provoz v celé délce komunikace. 
Petice byla projednána na dubnovém zase
dání zastupitelstva města. Nikdo z  petičního 
výboru, ani nikdo z podepsaných žadatelů se 
veřejného zasedání nezúčastnil. Žádný zastu
pitel při projednávání nevystoupil v rozpravě. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí připravenou 
odpověď a  fakticky tak již potřetí potvrdilo 
platnost dopravní studie z  června loňského 
roku. Následně byly dokončeny stavební práce 
na kanalizaci, vodovodu a plynovodu. Proběh
lo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce 
ulice a  veřejnost byla několikrát ubezpečena, 
že stavební práce budou v průběhu prázdnin 
zahájeny. Od začátku letošního roku jsme si 
byli vědomi, že díky vyžadovaným změnám 
v projektu nebude stavba realizována do kon
ce volebního období. Akceptovali jsme skuteč
nost, že se nám nepodaří dokončit námi zapo
čatou významnou a zásadní akci města. Slabou 
útěchou nám bylo naše přesvědčení, že jsme 
v rámci diskuse s veřejností a otevřeného pří

stupu k  dialogu učinili maximum možného. 
Navíc, díky tomu, že jsme prosadili jmenovité 
hlasování, má každý občan možnost přesvěd
čit se, kdo a jak hlasoval. Může tedy posuzovat 
postoj a  názor každého zastupitele naprosto 
konkrétně. 

O  to smutnější je současnost. Nejprve si 
v  regionálních novinách můžeme přečíst vy
jádření jedné podnikatelky provozující svůj 
obchod v ulici TGM, která beze studu prohlá
sí, že: „na radnici se s námi nikdo nebaví, nebo 
dělají, že nerozumí“. Přitom „současná radnice 
ta nejhorší, kterou Ústí nad Orlicí od revoluce 
vůbec mělo“ vyslyšela žádosti vlastníků nemo
vitostí a  zejména podnikatelů. Svými hlasy 
podpořila v radě města a následně v zastupi
telstvu revokaci červnového usnesení. Vedení 
města však nenašlo většinovou podporu a tak 
v  rámci demokracie plní schválené usnesení. 
Z toho pramení smutek osobní a jisté vystříz
livění z pocitu, že otevřenost a smysl pro fair 
play hru, by měla platit na obou stranách hřiš
tě stejně.

Smutek veřejný a pocit marnosti z odvede
né práce vyplývá ze skutečnosti, kdy pár dní 
před uplynutím zákonem stanovené lhůty je 
podáno účelové odvolání proti vydanému 
stavebnímu povolení. Odvolání se vztahuje 
pouze a jenom na již několikrát projednávané 
připomínky – plynulé zásobování, dostatečné 
parkování, údajnou nedosažitelnost centra od 
směru z  Hylvát a  České Třebové. Lze se jen 
domnívat, kdo usiluje o  zastavení realizace 
stavby a proč…

Vážení spoluobčané, všechny skutečnosti 
uvádím zejména pro vysvětlení stávající situa
ce. Vedení města si je vědomo, že současný 
neutěšený stav komunikace není možné déle 
prodlužovat. Protože podané odvolání bude 
vyřizovat Krajský úřad Pardubického kraje 
a zákonné lhůty projednávání neumožní zahá
jit stavbu dříve než koncem  října, bude nyní 
povrch komunikace provizorně opraven asfal
tovou směsí tak, aby byla zajištěna sjízdnost 
a následná možnost zimní údržby. Za vzniklé 
komplikace a  prodloužení termínu rekon
strukce ulice T. G. Masaryka se vedení města 
občanům omlouvá. 

Petr Hájek, starosta města
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PozvÁnka na setkÁní 
s veřeJností

vedení města Ústí nad orlicí vás srdečně 
zve na setkání s  veřejností, které se usku-
teční ve středu 24. září od 17 hodin v Malé 
scéně v Ústí nad orlicí. 
Připravená témata pro diskusi:
•	informace ke stavbě Průjezd železničním 

uzlem Ústí nad Orlicí 
•	informace ke stavbě Rekonstrukce kanali

zace a ČOV
•	informace k rekonstrukci ul. T. G. Masaryka
•	problematika hazardu a informace k míst

nímu referendu k otázce regulace hazardu
•	ostatní problematika města
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou 
odpovídat starosta města Petr HÁJEK, první 
místostarosta JUDr. Zdeněk EŠPANDR a ne
uvolnění místostarostové Mgr. Jiří HOLU
BÁŘ a Ing. Vladislav FAJT.

PozvÁnka na diskusi – 
revitaliace uzeMí Perla 01

starosta města Petr Hájek a zástupce vítěz-
ného návrhu architektonické soutěže ing. 
arch. Michal Šourek vás srdečně zvou na 
diskusní setkání nad návrhem zadání regu-
lačního plánu Perla 01, které se uskuteční 
ve středu 3. září od 17 hodin v Malé scéně 
v Ústí nad orlicí. 
Veřejnost se s  návrhem zadání regulačního 
plánu může seznámit na webových strán
kách města. Vítězný návrh revitalizace území 
Perla 01 a  fyzický model lokality je vysta
ven v  Městském muzeu v  Hernychově vile 
a v rámci diskuse bude k dispozici na Malé 
scéně. 

Město Ústí nad Orlicí Vás zve na
slavnostní veČer MĚsta Ústí 

nad orlicí u PříleŽitosti 
udílení

Ceny města, Počinu roku a Ceny starosty.

roŠkotovo divadlo 
Ústí nad orlicí

ÚterÝ 30. zÁří v 19:30 hodin
Doprovodný program:

cHansons – chantal Poullain 
& Štěpán MarkoviČ trio

Večerem provází: alfréd streJČek
Vstup volný

Město Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
oslavu 20 let Partnerství 

Mezi MĚsty 
bystřice kladskÁ 
a Ústí nad orlicí

kulturní dŮM v Ústí nad orlicí
sobota 6. zÁří v 16:00 hodin

ochutnávka tradiční polské kuchyně
taneční odpoledne 

pro hosty a širokou veřejnost
k tanci a poslechu hraje tiGer sWinG

zÁMĚr ProdeJe 
druŽstevnícH bytŮ

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr pro
deje družstevních bytů:
- o velikosti 1 + 3, výměra 81,83m2, byt se 

nachází v ulici okružní v Ústí nad orlicí, 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 
470 tis. kč

- o velikosti 1 + 3, výměra 85,33 m2, byt se 
nachází v ulici okružní v Ústí nad orlicí, 
nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 
470 tis. kč

Bližší informace o podmínkách prodeje a ná
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – ma
jetkoprávní záležitosti a  na telefonním čísle 
465 514 266

Ústí nad orlicí – eFektivní Úřad  Číslo ProJektu: cz.1.04/4.1.01/89.00153

Pro zkvalitnění výkonu veřejné správy požá
dalo město Ústí nad Orlicí o dotaci z Evrop
ského sociálního fondu (ESF). Účelem do
tace je podpora implementace nástrojů pro 
potřeby řízení zvyšování kvality a efektivity 
výkonu veřejné správy, dále nastavení a ze
fektivnění finančního a strategického řízení 
v  organizaci, nastavení systému sebehod
nocení organizace za pomoci modelu CAF 
a v neposlední řadě nastavení systému řízení 
lidských zdrojů. 
Projekt měl původně probíhat od února 
2013 do 31. července 2014. Při zajištění vý
běrových řízení nastaly komplikace, jejichž 
důsledkem bylo rozdělení projektu a zdržení 
při jeho realizaci. K žádosti města Minister
stvo vnitra trvání projektu prodloužilo do 
konce roku 2014. Většinu klíčových aktivit 
se však díky pochopení a nasazení zaměst
nanců podařilo ukončit v původně stanove
ném termínu. Vznikl pracovní tým pro vy
tvoření systému řízení kvality (model CAF). 
Výsledkem jeho práce jsou dokumenty, je

jichž realizace přispěje ke zlepšení činnosti 
úřadu a tím i ke spokojenosti jeho klientů.
Dalším cílem projektu bylo nastavení systé
mu strategického řízení a plánování. K reali
zaci této aktivity byla vytvořena jedna řídící 
skupina a  čtyři pracovní skupiny sestavené 
ze zástupců volebních stran tvořících sou
časné zastupitelstvo města. Podkladem práce 
skupin bylo i  dotazníkové šetření mezi ob
čany a  výsledkem bylo několik dokumentů 
důležitých pro budoucí rozvoj města. Doku
menty a další informace jsou zveřejněny na 
webu města.
Za velmi důležitou aktivitu lze pokládat vy
tvoření a  zavedení strategie řízení lidských 
zdrojů na městském úřadě. K  této aktivitě 
rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi 
občany, zájem o  vyplnění dotazníku však 
nebyl velký. Dodavatel AQE advisors, a.s. 
provedl analýzu současného stavu a  v  sou
činnosti s  vedoucími úředníky vypracoval 
strategii řízení lidských zdrojů na městském 
úřadě včetně akčního plánu pro realizaci 

a včetně návrhů interních směrnic pro per
sonální práci.
K  uvedení strategie řízení lidských zdrojů 
do praxe pak vedoucí úředníci absolvovali 
vzdělávání jak prezenční, tak elearningové, 
jehož cílem bylo prohloubení manažerských 
znalostí a dovedností při řízení lidí.
K realizaci do konce roku tak zbývá jediná, 
avšak velmi důležitá část projektu, a  tou je 
nastavení systému finančního řízení. Aktivi
ta má dvě části. Tou první je zakoupení soft
ware pro tvorbu rozpočtu a pro manažerské 
přehledy – to umožní rozsáhlé a  podrobné 
informace o vynakládání peněz města. Jako 
dodavatel byla vybrána společnost VERA, 
spol. s r.o. z Prahy. Druhá část zahrnuje m.j. 
analýzu stávajících finančních toků, vytvo
ření datové základny a  sjednocení systému 
pro město a  jeho organizace. Tuto zakázku 
ve výběrovém řízení získala společnost BDO 
Advisory s.r.o., rovněž z Prahy.

JUDr. Eva Kalousková
tajemnice MěÚ Ústí nad Orlicí

novÝ sPrÁvce bytovÉHo 
a nebytovÉHo Fondu

Městský úřad Ústí nad Orlicí realizoval ve
řejnou zakázku na dodávku služeb správy 
vybraného bytového a  nebytového fondu 
města.
Uchazeči museli v kvalifikačních předpokla
dech splnit danou praxi v tomto oboru a pro
kázat požadovanou odbornost. Hodnotícím 
kritériem byla nabídková cena. Doručeny 
byly nabídky dvou uchazečů. Nově uzavře
ná příkazní smlouva se společností Démos, 
spol. s r.o., která nabídka nižší cenu, přinese 
městu podstatnou úsporu finančních pro
středků, vynakládaných na zajištění správy 
fondu.
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střední škola automobilní v Ústí nad orli-
cí s podporou sponzorů zve na tradiční 

ÚsteckÝ autosalon
ekoMobilita 2014

zveme vás na 16. ročník Ústeckého au-
tosalonu, který se bude konat v  sobotu 
27.9.2014 od 9 do 17 hodin v areálu dílen 
střední školy automobilní v Ústí nad orlicí 
– Hylvátech. 
K  vidění budou nové vozy všech význam
ných prodejců automobilů nejen Pardu
bického kraje (přes 50 vozidel téměř 20 vy
stavovatelů), motocykly (včetně ústeckého 
šestiválce firmy FGR), autobusy a  nákladní 
vozy, traktory, zvedací a stavební technika.
Zájemce o  historii potěší výstava historic
kých automobilů a motocyklů (letos zaměře
ná na vozidla západní produkce). 
V  expozici EKOMOBILITA bude možné 
zhlédnout jak firemní elektromobily, tak 
hobby stroje. Nebude samozřejmě chybět ani 
výstava závodních motocyklů (historických 
i současných). 
Součástí akce bude motoshow Michala 
Martínka a  trialshow Lukáše Petráčka ze 
skupiny Crazyday. Vystoupí také freestylebi
ková skupina Zdeňka Nepraše. Účast přislíbil 
i náš nejúspěšnější road racingový závodník 
Michal „Indi“ Dokoupil. 
Problematiku bezpečnosti silničního pro
vozu přiblíží BESIP, Policie ČR, složky IZS 
a Český červený kříž. Akce se zúčastní sou
kromí majitelé a  složky Armády ČR s  vo
jenskou technikou. Prezentovat se budou 
tradičně také modelářské kluby. Bude možno 
zhlédnout novinky v  diagnostické technice, 
svařování, lakování, nebo nářadí a vybavení 
nejen pro autoservisy.
Připraveny budou i atrakce a soutěže pro děti 
i dospělé včetně dětského skákacího hradu.
Během dne proběhnou módní přehlídky 
pracovního a sportovního oblečení. 
Součástí akce je i  Den otevřených dveří 
v areálu teoretické výuky na Dukle, kde bude 
možné zhlédnout moderní výukové prosto
ry, areál autoškoly i  tělocvičnu s  horolezec
kou stěnou.
Celou akci zakončí koncert skupin Sekwenza 
a Wasabi.

Ing. Karel Beran
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí, 

PozvÁnka na den reGionu orlicko - třebovsko
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve všechny své příznivce a cyklisty v pátek 5. září 
2014 na tradiční cyklojízdu starostů členských obcí a měst. Akce startuje ve 13.00 hod. 
na návsi v říčkách v orlickém Podhůří, sraz účastníků je před základní školou. Na trase 
je připravena zastávka v Ústí nad Orlicí u železničního koridoru a výklad stavbyvedoucího 
k regionální stavbě století Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Pro účastníky, kteří 
se chtějí připojit v  Ústí nad Orlicí je sraz ve 14.00 hod. na Mendriku. Další zastávka je 
v Brandýse nad Orlicí u příležitosti 450. výročí narození Karla staršího ze Žerotína. Cyklo
jízda bude končit v 17 hodin v Sudislavi nad Orlicí. Je připravena kapela, program místních 
spolků a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě regionem!

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

novÁ FasÁda na HasiČskÉ zbroJnici v knaPovci
Hasičská zbrojnice v Knapovci se dočkala nové fasády. V rámci koncepce „Obnovy techni
ky a  materiálu jednotek SDH“ jsme zrealizovali zateplení a  fasádu celé budovy zbrojnice. 
Dlouhodobě plánovaná akce se uskutečnila v několika etapách a byla financována z rozpočtu 
jednotky. Konečná úprava probarvenou stěrkou, montáž plechových parapetů a okapových 
svodů byla realizována v měsíci červenci. Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení města 
Ústí nad Orlicí za zajištění finančních prostředků, ing. Nykodýmovi za administraci výběro
vého řízení a firmě Bohdan Vacek, která zakázku na konečnou úpravu fasády realizovala. Část 
prací jsme uskutečnili svépomocí  nátěr krovů a podbití střechy.
Pouhá temperace požární zbrojnice, která je vytápěna elektrickou energií, je cenově dost ná
kladná. Od zateplení si slibujeme nejen dosažení větších úspor, ale i zlepšení podmínek vlast
ního zázemí jednotky. Následovat budou ještě dokončovací práce. Úprava vjezdu do garáže 
a zhotovení chodníku ze zámkové dlažby ke vchodu do budovy. Další terénní úpravy kolem 
zbrojnice jsou plánovány na příští rok. Opravenou hasičskou zbrojnici ocení spoluobčané, 
kteří k nám zcela jistě zavítají v říjnu při komunálních volbách. 

Miloslav Kubát velitel jednotky SDH Knapovec

MeMoriÁl zdeŇka veselÉHo v PoŽÁrnickÉ vŠestrannosti
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobotu 27.9.2014 již XIX. ročník Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů  Memoriál 
Zdeňka Veselého. Zahájení je v 9.00 hodin na místním hřišti Pod lesem v Černovíru. Soutěží zde pětičlenné hlídky mladých hasičů. Spo
lečně absolvují trať vyznačenou v terénu, na které plní jednotlivé disciplíny. Provedení se hodnotí a k výslednému času se potom připočtou 
trestné minuty. Mladí hasiči si tak soutěžní formou procvičí základní hasičské dovednosti. Doplňkovým závodem je přebor jednotlivců  
na 60 m.
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koMunÁlní volby 2014
V tomto čísle Ústeckých listů vychází jako zvláštní příloha placená 
inzerce volebních stran, které v  našem městě podaly kandidátní 
listinu. (Volební příloha bude součástí i  říjnových ÚL) Pro kaž
dou z  osmi zaregistrovaných stran je vyhrazena polovina strany 
a v tomto vydání ÚL využilo nabídku placené inzerce sedm poli
tických subjektů. ODS s podporou nezávislých kandidátů využije 
pouze možnost inzerovat v říjnovém vydání.

industriÁlní PaMÁtka Je Po rekonstrukci

Cestou po Křížové cestě na Andrlův chlum vzniklo pěkné místo pro 
odpočinek. Možná jste si všimli na této cestě za první kapličkou po 
levé straně v kopci zvláštní stavby z červených cihel. Jedná se o Měst
ský vodojem z roku 1900. V posledních letech byla stavba pro veřej
nost nebezpečná a na rekonstrukci čekala 40 let. Městská společnost 
TEPVOS na základě výběrového řízení připravila celkovou rekon
strukci krásné industriální památky.
Rekonstrukce nadzemní části městského vodojemu začala v  první 
polovině června 2013.

Zhotovitelem stavby byla společnost VAKSTAV Jablonné n. Orlicí, 
s. r. o. na základě výběrového řízení. Pod autorským dozorem Ing. 
arch. Karla Blanka a projektanta Ing. Vlastimila Čecha z projekční 
kancelář BC Projekt byly provedeny všechny přípravné, demoliční 
a stavební práce nadzemní části městského vodojemu. Hrubá stavba 
rekonstrukce byla dokončena v listopadu 2013, zbývající práce uvnitř 
a vně objektu byly provedeny do června 2014. 
Vodojem se skládá z 2 velkých komor o celkové objemu 200m3, které 
jsou v podzemí, tato část se nerekonstruovala. Na to navazuje arma
turní komora, nad armaturní komorou je vystavěná nadzemní část, 
tato část byla již po 100 letech v dezolátním stavu a tak se přikročilo 
k  jejímu stržení, až na základovou spáru, to znamená na stropnice 
druhé komory, na kterých byl vstupní objekt vystavěn. Následně 
se přistoupilo k sanaci původní základové spáry a vystavění přesné 
kopie nadzemní části Městského vodojemu. Vše bylo provedeno na 
základě přesného zaměření původní stavby, včetně pískovcových 
okrasných bloků. Stěny a  původní pískovcové dílce byly z  důvodu 
špatného stavebně technického stavu rozebrány a odvezeny. Zhotovi
tel započal výstavbu zcela nové části nadzemního objetu nad vodoje
mem. Podle projekčního návrhu se využily podobné materiály, které 
byly použity při původní stavbě z roku 1900. Stavba byla architekto
nicky řešena citlivě s ohledem na vzhled stavby původní. Stavba byla 
provedena dle současných norem se zřetelem na bezpečnost jejího 
budoucího provozu jako industriální památky města a  městského 
správce vodovodního systému.
Přijďte se podívat a posedět na pěkném místě, které souvisí s historií 
Ústí nad Orlicí.

řeka ticHÁ orlice dĚkuJe
za očištění koryta a břehů od pneumatik a odpadků 17 dobrovolníkům z Ústí a okolí a stejného počtu dětí a dospělých, kteří dorazili na 
pomoc až z DDM z Hradce Králové.
Mezi nejlepší úlovky z letošního výlovu v úseku Letohrad Kerhartice patří Piniho vítězný nákupní koš z obchodního domu či Chosého 
popelnice i se zaplacenou známkou svozu na rok 2014. Díky všem účastníkům i podpoře měst Ústí a Letohrad a půjčovně lodí z Cakle.

Pavel Skalda a vodaci.orlice@seznam.cz
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oslavy 95. vÝroČí v novĚ 
rekonstruovanÉ Škole

Ve  dnech 19. a  20. září 2014 pořádá Zá
kladní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 
147 Dny otevřených dveří ku příležitos
ti 95. výročí založení první české školy 
v Hylvátech. Součástí oslav bude oficiální 
představení zrekonstruovaných budov 
školy široké veřejnosti. 
Škola bude přístupná v pátek 19. září od 
16.00 do 19.00 hodin a v sobotu 20. září 
od 9.00 do 15.00 hodin. 

sPortovní Hry MateřskÝcH Škol 
Tak jako každoročně i  letos se uskutečnilo v  rámci týdne „Město v  pohybu“ semifinále 
sportovních her MŠ v Ústí nad Orlicí. Pořádaly se na fotbalovém stadionu, kde soutěžilo 9 
MŠ z Ústí a okolí v 5ti disciplínách/štafetový běh, pětiskok, skákání v pytlích, překážková 
chůze, hod do dálky/.Opět zvítězila MŠ Lentilka, která obhájila své loňské vítězství. Od
měnou dětem za jejich výkony byla účast na krajském finále sportovních her MŠ v Pardu
bicích, které se konalo na SKP HvězdaPardubiceDukla,za účasti 13 družstev. I letos nám 
přálo velmi teplé počasí, proto byly závody zvláště náročné. Zde se MŠ Lentilka umístila na 
krásném 2.místě a na výbornou reprezentovala nejen MŠ, ale i Ústí nad Orlicí. Děti si užily 
krásný den, setkaly se s hvězdou ledního hokejeV. Martincem, a odvezly si nejen zaslouže
nou odměnu, ale i hezké zážitky.  Eva Prokešová, MŠ Lentilka

zÁkladní Škola bratří ČaPkŮ
První Místo v rePublice

Velkým úspěchem završili členové krouž
ku první pomoci při školní družině konec 
školního roku. Soutěžní družstvo ve složení 
Kateřina Cifrainová, Lucie Cifrainová, Mar
garita Hotra, Lucie Hrnčířová a Monika Čtr
náctová přivezlo z celostátního kola soutěže 
Hlídek mladých zdravotníků v  Praze zlatý 
pohár. Děvčata reprezentovala nejen školu, 
město, ale i  Pardubický a  Královéhradecký 
kraj. Tuto úlohu zvládla perfektně a v těžké 
soutěži nedala soupeřům šanci. Družstvo 
zvítězilo s  vysokým bodovým náskokem. 
V  Petřínských sadech děvčata absolvovala 
trasu, na které ošetřovala různá poranění – 
např. cyklistu v  bezvědomí s  úrazem hlavy, 
pokousané a  podrápané holčičky, chlapce 
s popáleninami od špatně odpálené rachej
tle, zlomený kotník a  další. V  soutěži se 
hodnotí nejen správnost ošetření klasickými 
i improvizovanými prostředky, ale i následná 
péče o zraněného, zajištění prostředí od dal
šího nebezpečí, správné přivolání záchranné 
služby a vhodný způsob transportu. 
Děkujeme děvčatům za celoroční poctivou 
přípravu, díky které se umístila na stupni 
nejvyšším, a přejeme mnoho dalších podob
ných úspěchů. 

Iva Preclíková

do školy za pohádkou
Opět uběhl rok a  dne 11. června 2014, již 
tradičně, přišlo na zahradu Základní ško
ly Bratří Čapků 45 budoucích prvňáčků ze 
všech mateřských škol v Ústí nad Orlicí. 
Paní učitelky společně s našimi žáky připra
vily pásmo soutěží motivované pohádkami. 

Žáci převlečení do kostýmů vodili předško
láky po jednotlivých stanovištích. Budoucí 
prvňáčci zde plnili úkoly, za které dostávali 
razítko do notýsků a  odměnu. U  první za
stávky lovili rybičky na háček, dále navléka
li korálky podle barvy, jinde vařili polévku 
s  pejskem a  kočičkou, nebo přenášeli vodu 
po kládě… Veselé odpoledne bylo zakon
čeno soutěží mezi jednotlivými školkami 
motivovanou pohádkou O  Zlatovlásce, jež 
poztrácela perly (pingpongové míčky). Ví
tězným družstvem se stalo to, které našlo 
nejvíce perel. 
Nakonec malí školáci dostali pomyslný klíč 
ke škole, která se stane na několik příštích let 
jejich druhým domovem. Navázali jsme tak 
na ukončenou akci našeho prvního stupně 
„Škola nanečisto“. Tyto, obzvlášť mezi rodiči 
oblíbené, návštěvy odpoledního vyučování 
budoucích prvňáčků se konaly od pololetí 
každých čtrnáct dnů až do konce května.

Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ Bratří Čapků

komiksová soutěž
Městská knihovna Ústí nad Orlicí vyhlásila 
komiksovou soutěž na téma „Na půdě jsem 
objevil/a starý kufr…“ Soutěže se zúčastnili 
žáci základních škol a Gymnázia v Ústí nad 
Orlicí. Velkého úspěchu dosáhly žákyně naší 
školy, neboť získaly dvě ze tří ocenění:
2. místo  G. Fišarová, K. Hrnčířová a J. Mi
kulecká (6.A)
3. místo – L. Luňáčková, V. Luňáčková a B. 
Maixnerová (6.A)
Děvčatům srdečně gratulujeme a  přejeme 
další úspěchy.

Mgr. Jana Kindlová

PodĚkovÁní
velmi děkujeme celému vedení města 
Ústí n.o. za schválení financí na rekon
strukci sociálního zařízení pro děti z Ma
teřské školy Ústí n.O., Černovír 96, které 
úspěšně proběhla o letních prázdninách.
Tímto také děkujeme odboru stavební
ho úřadu za skvělý profesionální přístup 
a  našim sousedům (Ryšavým, Šmídovým 
a Kaplanovým) za ochotu a trpělivost.

Zaměstnanci a děti MŠ Černovír

sbírka Pro lídu ukonČena
Gymnázium Ústí nad Orlicí ukončilo sbírku 
pro Lídu Javůrkovou, která onemocněla sva
lovou dystrofií. Na vybrané částce se podíleli 
jak rodiče, tak i ústečtí gymnazisté a všichni 
ti, kteří zhlédli benefiční představení Šaka
lí léta, jež nacvičil divadelní soubor Veselé 
zrcadlo pod vedením paní Lenky Janyšové. 
Děkujeme. Během sbírky se vybralo 144 
kg víček. Do shromažďování se zapojila ZŠ 
Dlouhá Třebová a MŠ v Jablonném n.O. Díky 
panu ing. Petru Hortlíkovi se podařilo získat 
i notebook. Celkový výtěžek byl předán Lídě 
na Večeru odměn v Malé scéně.
Lído, ať jsou Tvé dny naplněny hlavně zdra
vím, štěstím a tvůrčí energií!

Miriam Syková, Šárka Sychrová
studentky Gymnázia Ústí nad Orlicí

střední zdravotnickÁ 
Škola inForMuJe

SZŠ Ústí nad Orlicí nabízí vzdělávání 
v  akreditovaných kvalifikačních kurzech: 
sanitÁř a  Pracovník v  sociÁl-
nícH sluŽbÁcH
Kurzy jsou pořádány v  rámci udržitel
nosti projektu: Posílení absorpční ka
pacity v  oblasti zdravotnictví a  sociál
ních služeb v  okrese Ústí nad Orlicí, 
CZ.1.07/3.2.13/02.0044

pokračování na str. 6

PodĚkovÁní
velmi děkujeme osadnímu výboru městské části Černovír v čele s panem Matoušem Pořic
kým a vedení města Ústí nad orlicí v čele s panem starostou Petrem Hájkem za financování 
zahradní sestavy pro děti Mateřské školy Ústí n.O., Černovír 96. Velké díky patří také vedou
címu odboru školství panu Mgr. Luboši Mikyskovi.

Děkují vám všem – děti a zaměstnanci z MŠ Černovír
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Zahájení kurzů: pod
zim 2014 (podmínkou 
je minimální počet 
přihlášených – 20 
osob).
Přihlášky poštou nebo 
elektronicky na adresu: 
SZŠ, Smetanova 838, 

Ústí n.O., 562 01,email: szsuo@szsuo.cz 

kvalifikační kurz – sanitÁř: připravuje 
jednotlivce k  získání odborné způsobilos
ti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti 
v  oblasti preventivní, léčebné, rehabilitač
ní, neodkladné, diagnostické, dispenzární, 
laboratorní, lékárenské péče i autoptického 
oddělení včetně úseků poskytujících vyso
ce specializovanou ošetřovatelskou péči, 
kde bude vykonávat své povolání pod od
borným dohledem nebo přímým vedením 
zdravotnických pracovníků způsobilých 
k výkonu povolání bez odborného dohledu.

kvalifikační kurz – Pracovník v  so-
ciÁlnícH sluŽbÁcH: připravuje jed
notlivce k  získání odborné způsobilosti 
k  výkonu povolání pracovník v  sociálních 
službách. Cílem kurzu je získat potřebnou 
odbornou způsobilost dle § 116, odst. 1 zá
kona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a připravit 
pracovníky v  sociálních službách, kteří 
budou na profesionální a etické úrovni vy
konávat přímou obslužnou péči o  klienty 
v  ambulantních a  pobytových zařízeních 
sociální péče, v domácnostech, dále budou 
vykonávat základní výchovnou nepedago
gickou činnost, pečovatelskou činnost v do
mácnosti osoby a  činnost pod dohledem 
sociálního pracovníka při základním soci
álním poradenství.
Další informace a  přihlášku naleznete na 
www.szsuo.cz v  oddíle Kurzy na SZŠÚO, 
pro dotazy kontaktujte 
Mgr. Zdenku Ročkovou, manažerku kva

lifikačních kurzů, email: szsprojekt1@se
znam.cz , telefon: 728754890. 
A dále SZŠ nabízí vzdělávání v akreditova
ném kvalifikačním kurzu Masér pro spor
tovní a  rekondiční masáže mimo oblast 
zdravotnictví. Akreditaci MŠMT pod č.j. 
063/201350.
Kurz bude zahájen po přihlášení minimál
ně 20 osob – stav přihlášek lze sledovat na 
webových stránkách školy – nejbližší ter
mín zahájení  podzim 2014. Informace 
a  přihlášky jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy www.szsuo.cz

Kontakt: E-mail: szsuo@szsuo.cz, 
tel: 465 521 292, mobil 739 257 890, 
Kontaktní osoba Mgr. Marie Klementová,
E-mail: MajkaKlementova@seznam.cz

senior klub Při csP 
MĚsta Ústí nad orlicí

sobota 6. září – oslava 20. vÝroČí 
PodPisu sMlouvy o  Partnerství 
MĚst bystřice kladskÉ a  Ústí 
nad orlicí
V  rámci oslav se koná turnaj v  bowlingu. 
Občerstvení zajištěno, sraz přihlášených 
účastníků nejpozději v  11:00 hodin na Ko
ciánce.

Pondělí 8. září – vÝlet na sucHÝ 
vrcH

Volná místa na výlet nám nabídlo Centrum 
sociální péče Ústí nad Orlicí – Chráněné 
bydlení. V 9:00 hodin odjezd od Penzionu, 
příjezd na Suchý vrch, procházka po okolí, 
výstup na rozhlednu, občerstvení v restaura
ci nebo v bufetu. Při zpáteční cestě zastávka 
v Letohradě (park, cukrárna). Předpokláda
ný návrat v  17:00 hodin. Člen SK hradí 20 
Kč. Přihlášky do naplnění autobusu se při
jímají na tel.: 734  860  359 (kancelář CSP). 
Platba v autobuse, akcí provází Jana Ešpan
drová

sobota 13. září – zájezd na akci s názvem 
vĚČnĚ Mladí a ProHlídka Pev-

nosti v kladsku
Účast našich seniorů na uměleckých dílnách 
v  Bystřici Kladské s  výletem do pevnosti 
Kladsko. Příspěvek na vstup do pevnosti: 
člen SK 80 Kč, nečlen 100 Kč. Přihlášky se 
přijímají dne 2. a 9. září ve Sladkovně. Ob
čerstvení a  oběd zajištěn. Akcí provázejí pí 
Šamšulová a pí Tomanová. 
!! Pozor !! změna termínu (původně byl 
termín 14. září)!!
Odjezd autobusu: Hylváty ČSAO 7:40 hod., 
Dukla 7:45 hod., Babyka 7:50 hod., aut. ná-

draží 7:55 hod., Tvardkova 8:00 hod., Penzi-
on 8:10 hod.

středa 17. září – PřednÁŠka 
v kniHovnĚ

Přeložená přednáška z  června – v  rámci 
cyklu Akademie volného času zveme naše 
členy do knihovny na přednášku Zdeňka 
Hübnera „Pokus Evropy o  kolektivní sebe
vraždu 1914“ – Muselo k  tomu dojít? Před 
100 lety vypukla Velká válka. Začátek před
nášky v 18:00 hod., vstup volný, akcí provází 
pí Bílková

17. – 21. září – turistickÝ zÁJezd 
do vysokÝcH tater

Na tento zájezd je ještě 5 volných míst. In
formační schůzka přihlášených účastníků se 
koná v úterý 2.9. v 15:00 hod. ve Sladkovně. 
Akcí provází pí Tomanová a p. Hošek

Úterý 23. září – celodenní zÁJezd 
orlickÉ Hory

Pro velký počet zájemců se zájezd opakuje 
se stejným programem – Deštné v Orl. ho
rách, Šerlišský mlýn – možnost občerstvení 
(borůvkové koláče), pro zájemce pěší túra 
cca 2 km na Šerlich (ostatní busem) – mož
nost oběda, odpoledne prohlídka Neratova, 
Žamberka. Zájezd vhodný i pro méně zdat
né a pohyblivé seniory. 
Cena 100 Kč člen SK, 130 Kč nečlen, neo
byvatel ÚO 160 Kč. Přihlášky ve Sladkovně 
poprvé 2.9. dále 9. a 16.9. Maximální počet 
účastníků 36. Akci zajišťuje pí Tomanová
Odjezd autobusu: Hylváty ČSAO 7:30 hod., 
Dukla 7:35 hod., Babyka 7:40 hod., aut.ná-
draží 7:45 hod., Tvardkova 7:50 hod., Penzi-
on 8:00 hod.

Čtvrtek 25. září – MezinÁrodní den 
seniorŮ

Komise Rady města pro práci se seniory, 
společně se Senior klubem a ČČK pořádají 
oslavu Mezinárodního dne seniorů na za
hradě ČČK za účasti seniorů z Bystřice Klad
ské a Popradu. Na programu jsou znalostní 
soutěže, sportovní soutěže, soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše s ochutnávkou. Navečer 
táborák s  opékáním buřtů. Členové Senior 
klubu a  veřejnost jsou zváni od 12:30 hod. 
Kdo chce sledovat vaření, může přijít i dříve. 
Možnost zakoupení kávy, piva, limonád.
dáváme možnost jednomu organizova-
nému klubu seniorů z  Ústí n.o., který se 
dosud do soutěže ve vaření kotlíkového 
guláše nezapojil, aby se neprodleně při-
hlásil, nejpozději do 5.9. na tel.: 777 736 562 
u místostarosty JUDr. Zd. Ešpandra. Kotlík 
a  základní ingredience obdržíte zdarma. 
V  pětičlenném družstvu by neměl být pro
fesionální kuchař.

PřiPravuJeMe
Počítačový kurz pro začátečníky i pokroči-
lé v rozsahu 10 lekcí (říjen – prosinec 2014), 
vždy v pondělí v učebně Městské knihovny. 
Účastnický poplatek pro člena SK je 250 Kč 
za celý kurz. Přihlášky se přijímají ve slad-
kovně ve dnech 2., 9. a  16.9. Informativní 
schůzka k náplni kurzu se koná 16.9. v 15:00 
hodin ve Sladkovně.

KONTAKT NA SK: 
pí Šamšulová  722  475  129, pí Dianová 
722 475 131, pí Bílková 722 475 132, p. Ho
šek 734 188 853, pí Tomanová 731 601 548

Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr
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veletrH PoskytovatelŮ 
sociÁlnícH sluŽeb 

dne 2. října se v  kulturním domě usku-
teční již 4. ročník veletrhu poskytovatelů 
sociálních služeb. Podrobnější informace 
zveřejníme v  říjnovém vydání Ústeckých 
listů, na webových stránkách budete moci 
tyto informace najít již v průběhu září.

inteGraČní setkÁní osob 
se zdravotníM PostiŽeníM 

a veřeJností – iii. ročník
kdy: 18. září 2014
Čas: 10:00 – 16:00 hodin
Místo konÁní: Mírové náměstí
PořÁdÁ: Pracovní skupina pro osoby se 
zdravotním postižením – komunitní plá-
nování Města Ústí nad orlicí
… aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S  POSTIŽE
NÍM….Přijďte mezi nás! Již potřetí si můžete 
vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na 
invalidním vozíku či motokole nebo speciál
ní obleček, ve kterém si budete rázem připa
dat jako senior.
Poskytovatelé různých sociálních služeb bu
dou prezentovat svoji službu, budou připra
vené soutěže pro děti a veřejnosti i další zá
jemce. Spolupracovat s námi budou studenti 
SZŠ v  Ústí n.O. Odpolední program bude 
doplněn o  kulturní vystoupení uživatelů se 
zdravotním handicapem z ACentra Č. Tře
bová, z Domova u Studánky, z Domova Pod 
hradem Žampach a  z  místního Stacionáře. 
V  průběhu vystoupení bude ukázka canis
terapie Loučkových. Propagován bude i  říj
nový Veletrh sociálních služeb v Kulturním 
domě.
Akce bude po celý den moderovaná pořada
telem. Srdečně zveme!
Akci finančně podpořilo město Ústí nad Or
licí.

Za skupinu KPSS pro osoby se zdravotním 
postižením

Iva Sedláčková, Jana Kašparová, 
Radka Vašková

PodĚkovÁní
Ráda bych touto cestou poděkovala paní MUDr. Emílii Kožárové a sestřičkám na interním 
oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. za vstřícný a vysoce profesionální přístup při mé 
hospitalizaci na tomto oddělení. Karla Motlová

ČeskÝ ČervenÝ kříŽ
senior doPrava ČČk je určena 
seniorům, osobám zdravotně osla
beným a  rodičům s  dětmi k  ná
vštěvě lékaře, úřadů, na nákup, ke 
kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat 
v  pracovní den před plánovanou 
jízdou ( v  den jízdy bez záruky) na 
tel.: 774  412  117. Senior doprava je provo
zována každý pracovní den od 7:00 do 15:30 
hodin. Permanentky jsou k dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v  Informačním cent
ru města. Senior doprava je provozována za 
podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubické
ho kraje.
CENTRUM PRO ŽIVOT – vzdělávací a vol
nočasové centrum nejen pro seniory. Akce 
jsou určeny široké veřejnosti a  konají se 
v budově ČČK, Kopeckého 840

8. září – bazar – second Hand, dět
ské, dospělé ošacení, od 9:0012:00, 13:00
15:00 hod.
11. září – svĚtovÝ den První PoMo-
ci, veřejné prostranství Kociánka v ÚO od 
9:00 – 13:00 hod., ukázky z činnosti dobro
volných i profesionálních složek IZS ČR
12. září – dekorace z lÁtky, šikovné 
ručičky, výtvarná dílnička – přijďte si vyrobit 
dekoraci z látky do vašeho domova, ukázky 
šití patchworku, od 15:00 hod. ve Společen
ském centru ČČK, vstupné zdarma
15. září – cyklovÝlet Po okolí Ústí 
n.o., sraz účastníků ve 13:00 hod. před bu
dovou OS ČČK, cíl: Letohrad – Orlice, ve
doucí výletu p. Ivo Preclík
18. září – odPolední vycHÁzka Po 
okolí Ústí n.o., délka vycházky cca 2 ho
diny, sraz účastníků ve 14:00 hod. před bu
dovou OS ČČK, vedoucí vycházky pí Zdena 
Urbanová
23. září – vÝlet do Polska – ku-
doWa zdroJ, přihlásit se můžete na tel.: 
775 112 998, 724 985 511, nebo každý pátek 
od 8:00 do 15:30 hod. na ČČK, kde se pro
vádí i  úhrada za výlety (prosíme o  úhradu 
výletu před odjezdem – děkujeme). Odjezd 

v  7:30 hod. z  autobusového nádra
ží, cena 110 Kč člen ČČK, 140 Kč 
ostatní
23. září – drÁtkovÁní, šikov
né ručičky, výtvarná dílnička od 
15:00 hod. ve Společenském cen

tru ČČK, vstupné 30 Kč
25. září – den seniorŮ – sportov-

ní den, zahrada ČČK – soutěže, hry, zábava, 
příjemné posezení. Pořádá Komise pro práci 
se seniory, ČČK, Senior klub, Abraham klub 
a další

PravidelnÉ akce
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ, 
každý pátek od 8:00 do 15:30 hod
ZDRAVÉ CVIČENÍ na gymnastických mí
čích, bližší info na tel.: 775 112 998
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní tera
pie a Shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslo
vá místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod./osoba

Bližší informace o  akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena.

kavÁrniČka v  doMovĚ dŮcHod-
cŮ, otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.

novÉ sluŽby Pro vÁs
Úklidové služby – pravidelné i jednorázové 
úklidy domácností (vysávání, mytí podlaho
vých krytin, utírání prachu, mytí oken, úklid 
sociál.zařízení, mytí kuchyňských linek, žeh
lení prádla, běžný úklid/péče o hrob a další)
Hodinový manžel – drobné opravy v  do
mácnosti i  ve firmě všeho druhu (opravy 
a výměny vodovodních baterií, montáž po
liček, obrazů, nábytku, sekání trávy, stříhání 
živých plotů a další)
bližší informace a  objednání úklidových 
služeb a  hodinového manžela na tel.: 
733 001 088

svaz PostiŽenÝcH 
civilizaČníMi cHorobaMi, 

zo Ústí n.o.
Pozvánka na zájezd: Zámek Choltice 
– barokní lékárna, kaple, zámecký park 
a  Čáslav – procházka městem a  návštěva 
muzea.
kdy: středa 10. září, cena 300 Kč člen, 340, 
Kč nečlen. odjezd: Hylváty ČSAO 7:45 hod., 
Dukla 7:50 hod., Družba 7:55 hod., Tvardko-
va 8:00 hod., nádraží ČSAD 8:05 hod.
Přihlášky v úterý 2.9. od 11:00 hod. osob
ně ve Sladkovně, nebo telefonicky na  
č. 737 378 815

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO 
SPCCH

PoradenskÉ a servisní audio centruM
Nově otevřené poradenské a servisní centrum pomůcek pro nedoslýchavé najdete na adre
se: reJa spol. s r. o., Mírové nám. 8 (2. poschodí).
Nejmodernější technologie v oboru. Pomoc při obtížích se srozumitelností řeči v nejrůz
nějších poslechových situacích.
Servis, údržba a příslušenství sluchadel včetně baterií a  speciálních čisticích prostředků. 
Provozní doba: pondělí  pátek (na objednání). Tel.: 463 034 343, 737 663 805, 
email: helpdesk.phonak@reja.cz , info: www.reja.cz, www.phonak.cz 
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centruM Pro zdravotnĚ PostiŽenÉ a seniory 
PardubickÉHo kraJe, o. P. s.,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
nabízí tyto sluŽby:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována 
těmito způsoby:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
internetová učebna pro osoby se zdravot-
ním postižením a  seniory. Bezplatně nau
číme základní obsluhu osobního počítače 
a vyhledávat si potřebné informace prostřed
nictvím internetu. Služba je poskytována 
každý všední den od 8:00 do 16:00 osobám 
se zdravotním postižením od 19let a senio
rům. Služba je poskytována bezplatně.
nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších 
činností, vedoucích k sociálnímu začleňo-
vání
Nácvik obsluhy běžných zařízení a  spotře
bičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče 
o  děti nebo další členy domácnosti, nácvik 
samostatného pohybu, nácvik dovedností 
potřebných k úředním úkonům
zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím
Doprovody osob se zdravotním postiže
ním a  seniorů, nácvik schopnosti využívat 
dopravní prostředky, nácvik efektivního 
hledání pracovního místa a vystupování při 
pracovním pohovoru, nácvik komunikačních 
dovedností a práce s informacemi, nácvik zá
kladů znakového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a  při obstarávání osobních záleži-
tostí

Podávání informací o možnostech získává
ní rehabilitačních a  kompenzačních pomů
cek a Informační servis
osobní asistence je určena osobám se 
zdravotním postižením a  seniorům, 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 důvodů zdravot
ního postižení, nemoci nebo věku. Cena za 
hod. do 18 let činí 60 Kč, nad 18 let 70 Kč.
odbornÉ sociÁlní Poradenství 
uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůz
nějšími dotazy a  problémy, které vznikly 
v  důsledku jejich nepříznivé sociální nebo 
zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit 
osobně, telefonicky, emailem nebo poštou. 
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za 
výhodnou cenu 100 Kč za 6 ks baterií.
PŮJČovna koMPenzaČnícH Po-
MŮcek Pro dĚti se zdravotníM 
PostiŽeníM k  dispozici máme mecha
nický vozík, chodítka, dětské berle, speciál
ně upravené kolo a pojízdnou polstrovanou 
sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká 
budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, 
tel: 465 525 324, web: www.czp-pk.cz
Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, 
tel:: 775  693  985, email: eva.jirincova@czp-
-pk.cz, Barbara Mejdrová, DiS. – sociální 
pracovník, tel.: 775 693 983, 
email: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

PootevřenÉ, nebo uŽ otevřenÉ dveře?
Tři dívky  studentky Masarykovy univer
sity v Brně, Iveta Jansová z Ústí nad Orlicí, 
Andy Mizerová a Veronika Chromá z Brna, 
z  vlastní iniciativy nabídly Senior klubu 
v  Ústí nad Orlicí, že uspořádají počítačo
vé kurzy pro částečně znalé, v  rozsahu 10 
dvouhodin. Na jaře 2014 se uskutečnily 
2 běhy, celkem s  20 účastníky. Městská 
knihovna ochotně poskytla prostory a  za
půjčila počítačovou techniku. 
Obsahem kurzu byly komunikační techni
ky, facebook, základy fotografování, vklá
dání a stahování fotografií, online nákupy 
a  prodeje  včetně upozornění na rizika 
a  jak jim čelit, vyhledávání programů kin 
a divadel, lékařů a ordinační doby, používá
ní map a sestavení itineráře výletu a mnoho 
dalšího. Součástí programu bylo i praktické 
využití – fotografování v plenéru a přenos 
fotografií do počítače, navržení, napláno
vání a společné uskutečnění výletu, soutěž 
ve vaření. Součástí kurzu byly perfektně vy
pracované materiály dodané na konci kaž
dé lekce, a  také zadání úkolu k procvičení 
a zopakování. 
Co je ale třeba velmi pochválit, je vedení 
kurzu. Atmosféra byla víc než přátelská, 
lekce byly perfektně připravené, živé, vtip

né, příjemné, výklad Ivety byl srozumitelný, 
s  příklady ze života, přizpůsobený schop
nostem seniorů. Druhé dvě studentky byly 
stále k  dispozici, stále v  akci, ochotné ko
mukoliv pomoci. Kromě učení to byl pro 
seniory i příjemně strávený čas.
Jako bonus studentky uspořádaly pro zá
jemce z řad účastníků kurzu webinář s vý
ukou základů Wordu, vedený z  Brna. Pro 
seniory to byla novinka a  zážitek, když se 
mohli zúčastnit výuky na dálku, kde lektor
ku viděli a mohli s ní komunikovat, i když 
byla 100 km daleko. 
Studentky nazvaly komunikační skupinu 
pro účastníky kurzu „studenti seniorům“ 
a  záměr – vracíme seniory do hry. Je to 
přesně to, co senioři potřebují – nezůstat 
stranou v době, kdy už nemohou být pro
fesně aktivní a  moci využívat techniky, 
které jsou pro jejich děti a  vnuky běžnou 
součástí života. Stručně řečeno – někomu 
pootevřely, někomu otevřely dveře do světa 
internetu a počítačových technologií.
Samozřejmě, že dokonalou znalost lze zís
kat jen opakováním, tak teď záleží na nás, 
účastnících kurzu, abychom využívali to, co 
jsme se naučili a své znalosti dále rozvíjeli.

Květa Hácová

cedr Pardubice o.P.s. - 
PoboČka v Ústí nad orlicí 

Ani během letních 
měsíců jsme nelenili 
a  sociálně terapeutic
ká dílna pokračovala 
ve svých aktivitách. 
Navštívili jsme napří
klad i chráněnou dílnu 
Ponny dekor v  České 
Třebové a  vyšlápli na 
Andrlův chlum. Měli jsme také více pro
storu pro plánování volnočasových aktivit, 
které od září opět nabízíme v rámci sociál
ně aktivizačních služeb. Zájemci se mohou 
zapojit do počítačového, tvořivého a  hu
debního kurzu, cvičení, vaření a  drama
terapie. Naše služby využívají dospělí lidé 
se zkušeností s  duševním onemocněním. 
Kdo nechce volný čas trávit pouze doma, 
může přijít mezi nás. Do činností, na které 
zveme i veřejnost, patří workshopy probí
hající obvykle 1x měsíčně. V  nich se za
měřujeme především na tvořivé techniky, 
společně s námi jste si mohli vyrobit třeba 
voňavá mýdla, papírovou krajku, dárko
vou tašku. Velmi úspěšné byly i workshopy 
na téma základy reflexní terapie a dentální 
hygieny. Pozvánky na workshopy a  no
vinky z  naší organizace můžete sledovat 
na webových stránkách a  na Facebooku. 
Zájemci o  služby mohou více informací 
získat na uvedených kontaktech.

CEDR Pardubice o.p.s, pobočka ÚO, 
T.G.Masaryka 115, ÚO, usti@cedrops.cz, 
tel.: 605 350 525 463 034 316

19. roČník tÝdnŮ 
Pro duŠevní zdraví 

Občanské sdružení Péče o  duševní zdraví 
nabízí nemocným pomoc např. při řešení 
praktických a  sociálních problémů, při jed
nání s úřady, při finančním poradenství, při 
hledání zaměstnání, při zařizování lékařské 
péče apod.
V  rámci letošního 19. ročníku Týdnů du
ševního zdraví se uskuteční řada zajímavých 
akcí:
30.9. – 30.10. – Putovní výstava krea-
tivní svĚt neMocnÉ duŠe. Výstavu, 
sestavenou z autorských děl lidí s duševním 
onemocněním, můžete navštívit v  kavárně 
Malé scény v ÚO
30.9. od 9:00 hod. – den otevřenÝcH 
dveří v Péči o duševní zdraví se vzděláva-
cím seminářem „Psychiatrie, sociální služ-
by a duševně nemocní“. Seminář se uskuteč
ní v Malé scéně. Bližší info: Mgr. J. Jiřelová, 
tel.: 774 915 759,
email:jana.jirelova@pdz.cz

– Na tento kurz bude od října navazovat kurz nový – pro pokročilé i  začátečníky – pod vedením 
studentky Ivety Jansové a knihovníka Josefa Moravce. Více informací a přihlášky v Senior Klubu ÚO. –
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turistikou k aktivníMu stÁří
Na jaře roku 2012 zahájilo ústředí Klubu čes
kých turistů, za podpory Ministerstva práce 
a sociálních věcí, program na podporu seni
orů s názvem „Turistikou k aktivnímu stáří“. 
Cílem tohoto projektu bylo oslovit organi
zace a kluby, ve kterých se senioři sdružují, 
případně i zařízení pro seniory a nabídnout 
jim možnost turistické vycházky, výletu na 
kole, zkrátka aktivizovat je k pohybu a cestě 
do přírody. To vše samozřejmě se ohledem 
na jejich fyzické možnosti. V  jednotlivých 
krajích byli osloveni zkušení členové KČT, 
kteří dostali za úkol takovéto programy při
pravovat a  pokusit se je seniorské generaci 
nabídnout. Přes počáteční problémy a nedů
věru ze strany seniorů, se však celý projekt 
začal úspěšně rozvíjet a  dnes už je možné 
z  hlášení o  akcích, která jsou podávána na 
ústředí KČT, vyčíst, že např. v Litoměřicích 
se akcí účastní i  klient, který je po operaci 
páteře, v  Třebíči chodí na vycházky špatně 

pohybliví pacienti z  Domova důchodců se 
svou fyzioterapeutkou, atd. 
V  nedalekém Lanškrouně spolupracuje zá
stupce KČT ing. Šesták se členy „Kavárničky 
dříve narozených“ a  jejich akce jsou velmi 
zdařilé. Je to tedy jen o tom, nabídnout seni
orům zajímavý program.
V pololetí letošního roku byli k tomuto pro
jektu přizvaní členové KČT Ústí nad Orli
cí, manželé Tomanovi. Paní Tomanová již 
nějaký čas spolupracuje s  místním Senior 
klubem, kde jsou pořádány právě takové
to turistické zájezdy, vycházky a  vyjížďky 
na kole. Jejich program je připravený zcela 
ve smyslu tohoto projektu. S akcemi Senior 
klubu jsou provázané i  některé akce Sva
zu postižených civilizačními chorobami. 
Do budoucna je možné rozšířit spolupráci 
i s dalšími kluby nebo organizacemi ve měs
tě Ústí nad Orlicí, je to jen na jejich zájmu. 
V  každém případě lze říci, že senioři, kteří 

se některé akce zúčastnili, se na ty další rádi 
vracejí a to je vlastně podstatou celého pro
jektu. Není podmínkou být členem KČT, ale 
jde o to, aby senioři, kterým to zdravotní stav 
alespoň trochu dovoluje, smysluplně trávili 
svůj volný čas. Podrobnější informace k pro
jektu je možné získat na těchto telefonních 
číslech: 731601548, 730574527, výjimečně 
na 603229956.

stoMatoloGickÁ PoHotovost
6. – 7.9. – MUDr. Dana Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO., tel.: 465 524 087
13. – 14.9. – MUDr. Milena Břízová, 
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
20. – 21.9. – MUDr. Jiří Richter, 
D. Libchavy 278, tel.: 465 582 058
27. – 28.9. – MUDr. Jana Smrčková, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560

velkÉ ÚsPĚcHy naŠicH sPortovcŮ
Od 30.6 do 3.7. se konala 11. Česká letní speciální olympiáda v Brně. Pořadatelem byl Vysoko
školský sportovní klub Univerzita Brno a České hnutí speciálních olympiád.
Naši sportovci SK Človíček Ústí nad Orlicí soutěžili v atletických disciplínách a domů si při
vezli 10 medailí a 11 byla bronzová ze štafety 4x100m. 
Výsledky:  R. Lengyelová  3. místo ve skoku z místa
 M. Bartošová  1. místo běh 100m
 J. Čermáková  3. místo hod granátem a 3.místo skok do dálky s rozběhem
 F. Heinige  1. místo běh 100m
 T. Putnar  2. místo skok do dálky s rozběhem
 L. Starý  3. místo hod granátem
 M. Hamřík  2. místo běh 100m a 3.místo hod míčkem
 M. Mareš  1. místo skok do dálky s rozběhem
 smíšená štafeta  Čermáková, Hamřík ,Bartošová 

rodinnÉ centruM srdíČko 
Provozní
doba: během 
této doby začátky 
programů cca 9:30
10:00 hod., pobytné 
30 Kč/1 dítě, 40 Kč/
více dětí, možnost 
měsíční permanent
ky – 150 Kč/1 dítě, 
200 Kč/více dětí

PO: 8:30 – 12:30 ho
din – HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA (PŘE
DEVŠÍM) pro dospělé
ST: 8:30 – 12:30 hodin – HERNA, PRO
GRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, 
pohyb….
PÁ: 8:30 – 12:30 hodin – HERNA, ANGLIČ
TINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
tel.: 777 656 047

PondĚlní vÝtvarnÉ dílny (cena dle 
spotřeby materiálu)

PO 8.9. od 10:00 hodin – SMALTOVÁNÍ I. – 
originální náušnice nebo přívěsky
PO 15.9. od 10:00 hodin – SMALTOVÁNÍ II.
PO 22.9. – SMALTOVÁNÍ III.

odPolední ProGraMy (multifunkční 
sál, 1. patro):

PÁ: 16:00 – 18:00 hodin – KLUB EXIT – 
PRO MLÁDEŽ, kontakt: J. Procházka, tel.: 
601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hodin – KLUB DESKO
VÝCH HER s kavárnou, kontakt: Bc. D. Do
strašil, tel.: 603 913 885

JednorÁzovÉ akce
PO 1.9. od 16:00 hodin – ZAHRADNÍ 
SLAVNOST na zahájení nového školního 
roku a  zároveň KOMUNITNÍ BLEŠÁK – 

malá slavnost na zahradě RC s  drobnými 
aktivitami a malým pohoštěním a také mož
ností něco přebytečného prodat či chybějí
cího koupit
ST 17.9. od 10:00 hodin – INTERAKTIVNÍ 
PŘEDNÁŠKA – PRVNÍ POMOC, sál RC, 
přednáší lektor ČČK M. Kalášek
ST 17.9. od 15:00 hodin – KAŠTANIÁDA, 
dvorek RC
PO 29.9. od 10:00 hodin – BESEDA SE 
ZDRAVOTNÍKEM – ALERGIE, přednáší 
M. Kalášek
PO 29.9. od 20:00 hodin – DÁMSKÁ JÍZDA, 
herna RC

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí n. Orl.

největším úspěchem byla nominace z 1.
místa a  to Marie bartošové na světové 
hry do los angeles 2015
Naše sportovkyně Jaroslava Čermáková se 
chystá v polovině září odletět na Evropské 
hry do Belgie, kde bude naši republiku 
reprezentovat v  atletických disciplínách. 
První srpnovou sobotu se konalo Rocko
vání v Cakli a výtěžek z této akce věnovali 
organizátoři našemu zařízení, proto ještě 
jednou moc děkujeme.

H.Zastoupilová, ved.přímé péče
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klub deskovÝcH Her eXit
zve na hlavní turnaj v nové karetní hře DOMINION

kdy: 6. září 2013,(sobota) od 10 do cca 15 hodin.
kde: budova Jednoty bratrské v centru města, vedle autobusového nádraží

startovné: 30 Kč
ceny: deskové hry a bonboniéry,

Prezentace účastníků od 9:30.
Na turnaj se můžete registrovat na dominiontour.cz, kde najdete i další informace.
Hru Dominion i s jejími rozšířeními a spousty dalších her si můžete vyzkoušet na klubu des
kových her, každý pátek v Jednotě bratrské, od 18 do 24 hodin, vstup zdarma, díky podpoře 
Města Ústí nad Orlicí.

klub kaMin
Díky podpoře z  programu THINK BIG 
organizujeme poslední zářijový víkend 
výjezd dětí z  Klubu KAMIN v  Hylvátech 
za včelkami do Králík. Naším cílem je se
známit se s včelaři a včelím společenstvem 
a něco se od nich naučit.
Pro školu v Hylvátech jsme v září připravili 
ve spolupráci s Městským muzeem výsta
vu o našich včelkách, kterým jsme na jaře 
postavili úl. Představíme spolužákům naše 
včelky i nástroje, které potřebujeme k péči 
o ně.
Rádi bychom byli naším klubovým živo
tem i našimi dvěma novými včelstvy uži
tečnou součástí komunity v Hylvátech.
Přijďte se k  nám do klubu podívat každé 
pondělí až čtvrtek od 14:00 do 19:00 ho
din. Více o  nás najdete na www.klubka
min.webnode.cz

Za Klub KAMIN
Lucka Nováková, Dan Dostrašil, 

Martin Kalášek, Lenka Krejčí 
a estonský dobrovolník Herkis Roosimaa.

MateřskÉ centruM 
Medvídek 

!!! Pozor!!!
odpolední středy v  září 
je herna zavřená až do 
přestěhování do nových 
prostor. děkujeme za po-
chopení.

cviČení Pro rodiČe s  dĚtMi od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihlášené: 
pondělí 15., 22. a 29. září
Časy cvičení: 45 měs. 8:15 hod., 58 měs. 
nelezoucí 8:45 hod., 812 měs. lezoucí 9:00 
hod., 1318 měs. chodící 9:45 hod.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedením fyzio
terapeutky M. Zastoupilové, tel.: 737 900 271
nabídka kurzu pro děti: Metoda intu-
itivníHo vidĚní. Přenáška pro veřej
nost: úterý 16. září od 17:30 hod., vstupné 
50 Kč

kurz pro děti: Středa 17. – neděle 21.9. po 
15:00 hod., čas bude upřesněn podle zájmu. 
Kurz je pětidenní a děti od 5 do 12 let se učí 
2 hodiny denně, probíhá proces aktivace 
centra vnímání, cvičení rozvíjí sebejistotu, 
harmonizuje se práce obou mozkových he
misfér, děti se celkově zklidňují, pasivní se 
rozvíjí v  aktivitě, navyšuje se IQ. Metoda 
může pomoci dětem nevidomým a slabozra
kým k orientaci v prostoru a ke snadnějšímu 
absolvování školního programu. Dvanácti
letá zkušenost M. Komissarova, spolupráce 
s vědeckými ústavy. Veškeré informace podá 
L. Franzová, FranzovaLenka@seznam.cz, 
tel.: 604 650 708
JÁ JseM Žena: pátek 26. září od 19:00 do 
21:00 hodin. Milé dámy, ženy a děvčata, sr
dečně Vás zveme na prožitkové setkání žen. 
Cestou povídání, meditace a hry Vás prove
de a  těší se na Vás terapeutka L. Franzová 

(kineziologická poradna). S  sebou: volné 
oblečení, deku na přikrytí, pastelky, dobrou 
náladu. Cena 100 Kč, kontakt: L. Franzová, 
tel.: 604 650 708
Provozní doba
PO 8:0012:00 hod. – Cvičení s Monikou pro 
předem přihlášené (od 15.9.)
ÚT 9:0012:00 hod. – Nemluvňátka – volná 
herna
ST 9:0012:00 hod. – Předškolkáček – před
nášky, zpívánky, herna
ST odpoledne – Herna do odvolání zavřená
ČT 9:0012:00 hod. – Předškolkáček – 
malovánky,herna
KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605  965  463, 
M. Crhonková, tel.: 605  774  569, medvi
dekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB 
– Mateřské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu

Hudební kurzy Pro neJMenŠí 
Přihlášky do kurzů na 
školní rok 2014/15. Hu
dební škola Yamaha na
bízí výuku metodicky 
navazujících oborů.
robÁtka, pro děti ve věku od 4 do 18 
měsíců  poznávání světa hudby se zřetelem 
k  úrovni smyslových a  senzomotorických 
zkušeností dětí, společný zpěv, hudebněpo
hybové hry...
První krŮČky k  HudbĚ, pro děti ve 
věku od 1,5 do 4 let  zpěv jednoduchých pís
ní, rytmická cvičení, hudebněpohybové hry, 
základy hry na rytmické nástroje...
rytMickÉ krŮČky, pro děti ve věku od 
4 do 6 let: intonace, rytmus, hra na dětské 
hudební nástroje, základy hudební nauky, 
hra na flétnu...
zobcovÁ FlÉtna, rozvoj instrumentál
ní a dechové techniky, hra sólových skladeb 
s doprovodem, orchestrální skladby...
Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného 
učitele na ZŠ Bratří Čapků. 
Přihlášku a informace získáte na www.yama
haskola.cz, nebo tel.603 834 800. 

vÝlet cukříkŮ  
do HarracHova

Pro velký úspěch našeho podzimního vý
letu s  malými diabetiky do Harrachova, 
jsme se vydali tímto směrem opět a to ve 
dnech 12.15.6.
Tentokrát jsme vyrazili na cestu auty 
a v chatě už na nás čekal výborný oběd, na 
který jsme se všichni moc těšili. Po celou 
dobu pobytu se děti proměnily ve zlatoko
py a sbíraly zlaté nugetky.
První den nás ve sportovním centru 
v  Harrachově čekal bazén a  také pobyt 
v solné jeskyni. Po návratu si děti zahrály 
pár her, za které byly odměněny právě zla
tými nugety.
V  pátek dopoledne jsme se vydali na ex
kurzi do Hornického muzea. Po cestě 
děti poznávaly květiny typické pro louky 
v  Krkonoších. Odpoledne jsme vyrazili 
na výpravu podle rozluštěných šifrova
ných zpráv. Děti si přály „noční hru“, vy
dali jsme se tedy všichni na noční výpravu 
podle světýlek v  lese. Všechny děti byly 
moc statečné a  jejich odvaha byla odmě
něna malými dárky, které nalezly na ozna
čeném místě. 
V  deštivé sobotě jsme si byli zajezdit na 
sjezdovce za chatou na tříkolkách. Neděle 
nás přivítala slunečným, i když chladným 
ránem. Mezi přípravami k odjezdu si děti 
spočítaly své zlatokopecké úlovky a  byly 
odměněny dárky a pamětními listy.
Celý tento výlet by se nemohl uskutečnit 
bez našich sponzorů, kterým ještě jednou 
mockrát děkujeme za finanční i věcné pří
spěvky. Už se moc těšíme na další společná 
setkání…

klubcentruM v Ústí nad orlicí pořádá
taneČní kurz pro mládež pod vedením zdeňka HeJzlara a Petry novotnÉ
Kurz tance bude probíhat od září do listopadu 2014 každou neděli (16.0019.00 hod.) v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem se uskuteční 
10 lekcí, prodloužená a věneček. První lekce se koná v neděli 14. září. Kurzovné činí 1.400, Kč. Přihlášky se přijímají v kanceláři Klubcentra, 
Lochmanova ulice. uzávěrka přihlášek 3. září, v případě naplnění kurzu i dříve. Bližší informace a přihláška na www.klubcentrum.cz.
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klubcentruM Ústí nad orlicí
nabídka PořadŮ – zÁří 2014

1.3. září
10:00 – 17:00 hodin – Kulturní dům
Xvi. ročník vÝstavy vÝtvarnÉHo 
uMĚní, vstupné dobrovolné

Pátek 5. září
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům
taneČní PodveČer se ŠlÁGreM tv 
P.M.band, vstupné 120 Kč

Čtvrtek 11. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
P. Jarchovský/J. Hřebejk: MusíMe si Po-
MÁHat, Divadlo Na Jezerce, Praha

Malí, ale ČeŠi
Hra je příběhem invalidy J. Čížka, někdej
šího inženýra u  firmy Wiener, jeho ženy, 
českého Němce Horsta, jenž střídavě škodí 
a pomáhá, a židovského uprchlíka z koncen
tračního tábora D. Wienera. Příběh, vychá
zející ze skutečných epizod, které se odehrály 
v někdejším protektorátu, vás pobaví, dojme 
a snad i přiměje k zamyšlení.
Hrají: J. Macháček, L. Vlasáková, M. Vlady
ka. V. Chalupa, M. Sitta…., divadelní před
platné, vstupné 350 Kč

Sobota 20. září
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
MŇaM – PoHÁdky aneb vaříme a jíme 
na jevišti, Divadýlko KUBA Plzeň
Známé pohádky, které se točí okolo jídla, 
které s pomocí improvizovaných loutek ro
zehrávají dva kuchaři, vstupné 50 Kč

Úterý 23. září
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
ciao, itÁlia!
TÓNY NAD MĚSTY – koncert pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR.
F. MONTOMILIkytara, Itálie, G.LANZINI
klarinet, Itálie, koncertní předplatné, vstup
né 150 Kč

Středa 24. září
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
dakar ze zÁkulisí aneb dobrodruž-
ství s cejchem smrti
Vyprávění, historky a  zajímavosti nejen ze 
zákulisí, ale i nádherné nepublikované foto
grafie a videa přímo z dakarského konvoje. 
Pořadem provází moderátor a  reportér Jan 
ŘÍHA a jeho host Josef Macháček, legendár
ní český závodník. Divácká soutěž o hodnot
nou knihu o Rallye Dakar, vstupné 100 Kč

Pátek 26. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
stefan vögel: dobře rozeHranÁ Par-
tie, DS Ed. Vojana Brněnec, Orlická Thálie 
– 3. soutěžní představení. Současná komedie 
o  tom, jak žít sám a  nezpustnout. Vstupné 
150 Kč

Úterý 30. září 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
slavnostní veČer MĚsta Ústí nad 
orlicí s udílením cen.
Konferuje A. Strejček, v programu vystoupí 
CHANSONS – Chantal POULLAIN&Štěpán 
MARKOVIČ TRIO, vstup volný

PředProdeJ vstuPenek (kino, diva
dlo): Informační centrum v budově radnice, 
tel.: 465 514 271, rezervační systém online
inForMace: KLUBCENTRUM v  Ústí 
n.O., tel.: 465 521 047, 465 525245, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

Programová nabídka kina Máj na září nebyla do uzávěrky Ústeckých listů ještě známa. 
Sledujte, prosím, aktuální plakáty, nebo webové stránky Klubcentra www.klubcentrum.cz 

Děkujeme.

ProGraM  
MalÉ scÉny – zÁří 2014

1.-29.9. – PříJeMnÁ setkÁní. Výsta
va fotografií a moderních ornamentů. Fo
tografie Jiří Kočí, ornamenty Oluše Kočí. 
Vernisáž výstavy je 1. září v 17:00 hodin

3.9. – Perla ŽiJe! Veřejná diskuse nad 
návrhem Revitalizace Perly 01 s  vítězem 
soutěže – se zástupci architektonické 
společnosti MS plan s.r.o., Praha, začátek 
v 17:00 hodin

7.9. – zaHaJuJeMe sedMou sezÓ-
nu na Malé scéně!
Přijďte ochutnat něco málo z  kultury 
a  pobyt v  příjemném baru a  prostředí 
Malé scény! vše zdarma!
MedvĚd!?! Představení vzniklo na mo
tivy knihy Medvěd, který nebyl. Hraje DS 
Bubliny Svitavy. Loutkové představení 
nejen pro děti, začátek v 15:00 hodin
FilMovÉ Představení neJen Pro 
dosPĚlÉ, začátek v 17:00 hodin
ladĚní skuPiny PPs. Příjemné pose
zení a poslech se skupinou PPS v kavárně 
Malé scény. Účinkují K. Pokorný, P. Kul
da, B. Čápová, V. Kaplan a  J.Petr, začátek 
v 19:00 hodin.

10.9. – trabanteM JiŽní aMeri-
kou. Dva trabanty, maluch a  Jawa 250, 
osm lidí a čtyři měsíce na cestě. Z pralesů 
do velehor, z  velehor do pouští, z  pouští 
do zelené divočiny, ze zelené divočiny na 
mrazivou hranu Antarktidy. 21 tisíc kilo
metrů tím nejkrásnějším a  nejnáročněj
ším, co může Amerika nabídnout. A  aby 
to nebylo moc jednoduché, mezinárodní 
českopolskoslovenský tým. Vyprávění 
Dana Pribáně, v 19:00 hodin, vstupné 150 
Kč, studenti 120 Kč

16.9. – vÝJiMeČnÉ osobnosti ev-
roPskÉHo uMĚní – MicHelanGe-
lo. Osobnost Michelangela a jeho umění 
přiblíží Klára Srbková. V  18:00 hodin, 
vstupné 45 Kč, studenti 30 Kč, permanent
ka na celý cyklus 350 Kč

18.9. – attila Marcel, Francie, 
2013. Francouzská tragikomedie potě
ší svou procítěnou melancholií, jemným 
humorem, zářivými barvami, poetikou, 
muzikálovými výstupy i  krásně smutnou 
nostalgií. V  19:00 hodin, vstupné 80 Kč, 
pro členy FK 60 Kč

19.9. – rock station vol. 3. V  Malé 
scéně se představí kapely W.x.P (poprock 
Sebranice) Dědovy blechy (alternative
rock´n ´roll Vysoké Mýto) &…… V 19:00 
hodin, vstupné 80 Kč

z MĚstskÉHo Muzea
Městské muzeum v Ústí nad orlicí vás zve - malé i velké - na ukÁzku 
HistorickÝcH tecHnickÝcH HraČek v  PoHybu aŽ do 
noci v první zářijovou sobotu dne 6.9. 2014 od 13:30 do 21:00 hod. 
akce je spojena s komentovanou prohlídkou a soutěží. nepromarněte 

jedinečnou příležitost. výstava technických hraček končí 12.9. 2014.
Nové výstavy budou otevřeny dne 11.9. 2014 v  17:00 hod. se stylovým kulturním progra
mem. Patrioty potěší akvarely a tuše učitele J.k.kunstovného, jehož 160. výročí narození 
připomínáme i nově vydaným katalogem prací podpořeným dotací MK ČR. Ten bude možné 
zakoupit v pokladně muzea.
Z pražského muzea policie k nám byla zapůjčena výstava neJstarŠí řeMeslo, kterou 
zpřístupníme většině věkových kategorií ve výstavních sálech 2. NP muzea. Historická vá
lečná témata letos otevře vzpomínka na pruskodánskou válku, kterou zpracovali doc. PhDr. 
Zdeněk Hojda, CSc. a doc. PhDr. Marie Macková Ph.D. pod názvem zaPoMenutÁ vÁl-
ka 1864.
sochařského ateliéru v zahradě Hernychovy vily se můžete zúčastnit i v zářijových dnech. 
Informujte se o  termínech na www.muzeumuo.cz a  objednávejte se přímo u  Mgr. Petry  
Zeidlerové na mailu zeidlerova@muzeumuo.cz nebo na č. tel 464  649  555. Na další nové 
výstavy se můžete těšit v říjnu.
Za všechny muzejníky srdečně zve

Jarmila Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí
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24.9. – setkÁní s veřeJností. Vede
ní města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
další diskusní setkání, v 17:00 hodin

27.9. – iMProliGa. Improvizace jako 
hokejový zápas. Dva týmy hráčů, ne
smlouvavý rozhodčí a diváci, kteří hlasují 
jaký tým je více zaujal! Přijďte fandit, hla
sovat, zapískat si na rozhodčího a  hlavně 
vymýšlet témata improvizací. Ve 20:00 ho
din, vstupné 45 Kč

klub PřÁtel uMĚní Ústí nad orlicí
Do pátku 5. září si můžete v Galerii pod radnicí prohlédnout výstavu

ÚsteckÝ salon 2014
malba, kresba, grafika, keramika, plastika, objekty, krásná literatura

***
Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Galerie pod radnicí, kde bude v pátek 12. září zahájena 

výstava 
ricHard PeŠek 60

Výstava potrvá do 5. října
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, 

sobota, neděle 14-17 hodin

z MĚstskÉ kniHovny
1. 9. 2014 - 31. 10. 2014
ČeskoslovenskÉ le-
Gie a  První rePubli-
ka - projekt „legie 100“
 
Blížícímu se 100. výročí 
zrodu Republiky československé předchází 
letošní sté výročí vzniku československých 
legií. Sto let uplynulo od chvíle, kdy se na
plno ukázala síla, odvaha a  národní hrdost 
Čechů v  boji o  samostatný stát. Po téměř 
padesát let byli tito hrdinové programově 

vymazáváni z našich novodobých dějin. Nej
prve za Protektorátu, poté po únoru 1948 
totalitním režimem. Výstava chce proto 
připomenout nezastupitelnou roli čs. legií 
při vzniku samostatného státu Čechů a Slo
váků  a  počátky budování mladé republiky 
 připomenout období našich novodobých 
dějin, na které můžeme být právem hrdi. 
Zajímavost:
Součástí výstavy budou osudy padlých legi
onářů z pamětní desky umístěné na budově 
radnice v Ústí nad Orlicí a koláž „První re
publika“ s nejvýznamnějšími osobnostmi té 

doby  bez popisu s cílem vyzkoušet si vlast
ní znalosti.
výstava je pořádána Československou obcí 
legionářskou Jednotou Ústí nad orlicí 
v rámci projektu „legie 100“ Ministerstva 
obrany Čr u  příležitosti stoletého výročí 
vzniku čs. legií. autor a  instalace výstavy 
v. Pohorský
Otevřeno během provozní doby knihovny: 
po  pá 9  18 hod, so 9 11 hod.
srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, 
která se koná 1. září od 17 hod. v prosto-
rách Městské knihovny.

Festival ducHovní Hudby sv. cecilie
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí, Cecilská hudební jednota ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, Pardubickým krajem 
a Unií českých pěveckých sborů Vás srdečně zve na 19. ročník Festivalu duchovní hudby sv. cecilie, který se koná v kostele nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí nad orlicí v sobotu 11. října.
Téma: Rok české hudby – Čeští skladatelé v našich chrámech

Program: 
14:00 hod. – Festivalová přehlídka chrámových sborů a varhaníků
16:15 hod. – Pontifikální mše svatá, účinkují společně chrámové sbory
19:30 hodin – antonín dvořák: stabat Mater, op. 58 – kantáta pro sóla, sbor a orchestr, řídí Bohuslav Mimra

Vstupné dobrovolné

PozvÁnka na koncerty v Ústí nad orlicí
no naMe unplugged
středa 22.10. v 19:30 hod., roškotovo divadlo. 
Předprodej vstupenek v informačním centru, cena 340 kč

alkehol and aleš brychta & band
sobota 25.10. v 18:30 hodin, kulturní dům Úo. Předprodej vstu-
penek v informačním centru, cena 210 kč do 15.9., 
263 kč od 16.9., na místě 300 kč

inFlaGranti trio & Josef voJtek
středa 12.11. v 19:30 hodin, roškotovo divadlo. 
Předprodej vstupenek v informačním centru, cena 360 kč

kamil střiHavka unplugged & band leaders!
Pondělí 15.12. v 19:30 hodin, roškotovo divadlo. 
Předprodej vstupenek v informačním centru, cena 280 kč

Informační centrum města Ústí n.O.

PozvÁnka na zÁvody MinikÁr
v sobotu 6. září a v neděli 7. září od 9:00 
do 15:00 hodin se uskuteční 9. a  10. kolo 
Poháru České republiky v závodu minikár. 
start jednotlivých jízd bude pod chatou 
Hvězda s cílem v 17. zatáčce „ u zabitého“.
Závody minikár jsou malým „motoristic
kým sportem“, určeným především pro děti. 
O  motorismu je nutno však hovořit pouze 
v uvozovkách, neboť minikáry žádný vlastní 
pohon nemají.
Jsou to jednomístná, dvoustopá, čtyřkolová 
vozidla, pohybující se pouze silou gravita

ce, určená pro jízdu z  kopce, na uzavřené 
silnici, či jiné vhodné dráze. Při závodech 
však nestačí pouze sjet kopec. Na trati jsou 
rozestaveny slalomové úseky a každé sražení 
bójky je trestáno dvěma trestnými vteřinami 
případně diskvalifikací při špatném průjez
du slalomu.
Tato slalomová disciplína je specialitou Čes
ké a Slovenské republiky, v ostatních zemích 
Evropy se jezdí pouze sjezdy.
Slalomové minikáry jsou rozčleněny do šesti 
věkových kategorií. V nejnižší kategorii M1 

startují děti ve věku 48 let. Další kategorie 
jsou členěny zhruba po čtyřech letech, takže 
dospělí jezdci od 21 let výše obsazují nejstar
ší kategorii M5.
V  Ústí nad Orlicí má minikárový sport 
dlouhou tradici, sahající až do poloviny 70. 
let. Největšího rozmachu dosáhl začátkem 
90. let. Poté se počet aktivních jezdců a tím 
i závodů začal snižovat. V současnosti se ale 
jezdecká i  pořadatelská základna stabilizo
vala. Do Ústí se minikárové závody vrací po 
šestileté odmlce.  Auto-klub Ústí nad Orlicí
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orlickoÚsteckÝ d.rÖssler viceMistreM svĚta
Na přelomu července a  srpna se uskutečnilo v  rumunské Salontě MS juniorů v  leteckém 
modelářství v kategorii volných modelů F1A. Orlickoústecký Daniel Rössler jako člen repre
zentačního družstva ČR společně s V.Papežem a Fr. Zajícem obsadili v konkurenci 20 států 
stříbrnou pozici za Ruskem před třetími Rumuny. Naši junioři sice neobhájili před dvěma lety 
dosaženého titulu mistrů světa, ale opět prokázali svou extra třídu, když v posledních čtyřech 
letech přivezli z MS a ME tři druhá a jedno první místo. V jednotlivcích dosáhl D. Rössler po 
dvou náročných rozletech na čtvrté místo v konkurenci 50 soutěžících. V dalším závodu SP 
pak získal druhé místo, které drží i v celkovém hodnocení. D. Rössler, st.

MiniGolF

Vstup: od „pilinovky“ (u regule)
Provozní doba: 
sobota - neděle 
od 14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup 
v 16:00 hod).
18 minigolfových drah v příjemném par
kovém prostředí. Jednoduchá hra - relaxa-
ce vhodná pro každého bez ohledu na věk 
či kondici, celou rodinu i seniory! 
Instruktáž hry a seznámení s pravidly za
jistí vyškolený personál. Možnost skupi-
nových rezervací (školní, firemní, pracov
ní nebo sportovní kolektivy) nad 20 osob 
v jakýkoliv pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodin
né vstupenky a  permanentky opět v  na
bídce!
Uživatelé sluchadel po předchozí registra
ci na webových stránkách mají 1x týdně 
vstup zdarma.
V  případě nepříznivého počasí (déšť) je 
sportoviště zavřeno. Tel. 739 359 189

Svou návštěvou přispějete na charitativní 
projekt podpory nedoslýchavých dětí.
Na viděnou na minigolfu.
www.minigolf-uo.estranky.cz



18 www.ustinadorlici.cz9/2014

zMĚny v relaXaČníM centru 
krytÉHo PlaveckÉHo bazÉnu

Od počátku provozu rekonstruovaného krytého ba
zénu se potýkáme s  problémem průsaku vody z  van 
v relaxačním centru. Každým rokem, během prázdni
nové odstávky, probíhaly opravy, které měly uvedený 
problém odstranit. Tyto práce prováděl v rámci rekla
mačního řízení dodavatel stavebních prací rekonstruk
ce bazénu. Přes veškerou snahu jak dodavatele, tak 
i našich pracovníků, se nám nepodařilo tento závažný 
problém lokalizovat a  odstranit. Slaná voda, která ze 
systému unikala, způsobovala další následné škody 
na konstrukci a  zařízení bazénu (poškození omítek, 
koroze dveřních zárubní, apod.). Škody na okolních 
konstrukcích dosahovaly již takové míry, že bylo nutné 
zvolit radikální a systémové řešení. Při letošní odstávce 
byly současné betonové vany s keramickým obkladem 
odstraněny a  nahrazeny celokovovou, jednodílnou, 
nerezovou vanou, která bude zárukou, že k  únikům 
vody již docházet nebude a která současně přinese více 
vnitřního prostoru pro návštěvníky a  větší možnosti 
jejího využití, při zachování stejné kvality a  intenzity 
provzdušňování. Uvolněný středový prostor nám navíc 
umožní výrazně zkvalitnit výuku plavaní dětí a batolat. 
Celá akce proběhla v  rámci reklamačního řízení, ná
klady tedy z  větší části hradil dodavatel rekonstrukce 
bazénu, část prací nad rámec reklamace, byla uhrazena 
z investičních prostředků společnosti TEPVOS.
Doufáme, že tato změna přispěje, kromě zlepšení pro
vozních podmínek i ke zvýšení úrovně poskytovaných 
služeb relaxačního centra a poskytne návštěvníkům 
vyšší pohodlí, kvalitnější oddych a mnoho krásných 
chvil v relaxačním centru. Petr Hovádek

Ředitel divize služeb 
Městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o.

PlaveckÉ kurzy sPorts teaM cz
SPORT TEAM CZ Vás zve do svého týmu. Organizace, 
založená olympionikem a  nejlepším plavcem ČR, Ji
řím Jedličkou od září opět zahajuje své plavecké kurzy. 
Neváhejte a přihlaste se do kurzů včas. Plaveme každé 
úterý a čtvrtek v časech 15:00 – 18:00 hodin. Více infor
mací na www.sportsteam.cz

neJen tenisovÉ PrÁzdniny 2014
Ve dnech 7. – 11. 7. proběhl dvanáctý ročník pří
městského tábora „Nejen tenisové prázdniny“. Akce 
se zúčastnilo 32 dětí ve věku od 6 do 15 let. Program 
byl věrný svému názvu a  tak děti zápolily nejen 
v  tenisu, ale na řadu přišla i  atletika, florbal, beach 
volejbal, bowling, aquapark i řada her a soutěží. Při 
slavnostním vyhlášení výsledků děti obdržely pohá
ry, diplomy a  další věcné ceny. Děkuji za podporu 
firmám: Reja spol. s. r. o. Ústí n. O., Orlimex CZ spol. 
s. r. o. Osík, Pemitex spol. s. r. o. Potštejn a SC Radava 
Ústí nad Orlicí. D. Němeček

sPortovní GyMnastika 
Klub SG pořádá nábor šikovných holčiček do pří
pravky ve věku 5 - 6 let. termín: 3. 9. a dále každou 
středu po celý měsíc září od 16:00 do 17:00 hod. v tě
locvičně Na Štěpnici.
Vezměte s  sebou vhodné oblečení a  neklouzavou 
cvičební obuv na hodinový cvičební program. Počet 
míst omezen.
Info: www.sport-gym.estranky.cz

Na Vaši návštěvu se těší tým trenérek
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• PRODÁM CHATU v  Orlických horách 
– Zdobnice, na stráni pod lesem, krásný vý
hled. Dostupná autem. Cena dohodou. Vo
lejte 737 440 768

• KADEŘNICTVÍ U KOCIANA bude od 
září přemístěno do 1. patra BUDOVY AU
TOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ. MOKRÁ Eva, 
tel.: 723 141 184, DUBIŠAROVÁ Hana, tel.: 
605 816 544, EHRENBERGEROVÁ Michae
la, tel.: 604 120 425

• HLEDÁM KADEŘNICI do zavedeného 
kadeřnictví v centru města, tel.: 603 776 527

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDI-
kÚra. Romana Šimková proti Roškotovu 
divadlu. Nabízím tradiční MOKROU PEDI
KÚRU, PEELING  a  MASÁŽE. Praxe v obo
ru 25 let. SPA MANIKÚRU a P.Shine pro lá
mavé nehty na rukou. Tel.: 732 819 977, 
od 9 – 19 hod.

• VETERINÁRNÍ ORDINACE MVDr. Pir
kl: Stříhání, koupání a trimování psů, stříhá
ní, koupání, rozčesávání koček.
Adresa: Ježkova 1073 Ústí n.O., pod diva
dlem, tel.: 602 431 141, 728 014 076

• RESTAURACE KŘIB Česká Třebová 
nabízí rozvoz obědů – donáška do domu. 
Obědy pondělípátek (domácí kuchyň) vý
běr ze 3 druhů, jedna polévka. Cena včetně 
dovozu Kč 63, (máteli svoje obědváky), Kč 
65,(do krabiček). Tel.: 776 751 742

• LEVNÁ HUDBA  na svatbu, oslavu, večí
rek, ples nebo taneční zábavu. 
Tel.: 603 863 521

• taneČní kurzy připravované „re-
laX  dance serviseM“ Jana bílka 
v Ústí nad orlicí – PodziM 2014.
základní kurz pro MlÁdeŽ zahajujeme 
v neděli 7. září 2014 od 16:00 hod.– 18:30 
hod. v „TANEČNÍM CENTRU“ (bývalá re
staurace „Družba“) v Ústí nad Orlicí. Průběh 
tanečních lekcí bude probíhat kombinovaně 
v  prostorách „TANEČNÍHO CENTRA“ 
a KD v  Ústí n.O. Prodej legitimací bude 
tradičně probíhat nejpozději do 1. zÁří 
2014 ve Foto irena u autobusového ná
draží v  Ústí nad Orlicí, kontakt: Jan Bílek 
tel.č.733706123
základní kurz pro dosPĚlÉ, tj. páry star
ší 18ti let, zahajujeme v  neděli 5. říJna 
2014 od 19:30hod do 22:00hod v „Tanečním 
centru“ (bývalá restaurace „Družba“) v Ústí 

n. Orl., po ukončení tanečního kurzu pro 
mládež. Prodej legitimací stÁle probíhá 
nejpozději do 26.9.2014.
nevÁHeJte, kapacita kurzů je omezena 
a bÝvÁ brzy naPlnĚna! Kurzy budou 
zahájeny v jakémkoli počtu tanečních párů. 
oslovte svÉ znÁMÉ a PřiJĎte se 
Pobavit! Prodej též ve „FOTO IRENA“.
v „taneČníM centru Jana bíl-
ka“….dále od září 2014 pořádáme Pod 
Jednou střecHou 
taneČní a relaXaČní kurzy nejen 
Pro „ouŠŤÁky“ kaŽdÉHo vĚku:
STREET DANCE pro děti JIŽ OD 4 LET, 
mládež i dospělé
TANEČNÍ KURZY – KLUBY SPOLEČEN
SKÉHO TANCE  pro děti od 5ti let, mládež 
i seniory
Dětské pohybové a taneční kurzy – „TAN
COVÁNKY PRO NEJMENŠÍ (36 let)“
Dětské pohybové a taneční kurzy pro děti 
s maminkami na mateřské dovolené 
Vše pod vedením zkušených  lektorů !!!
Netančící a necvičící doprovod účastníků 
kurzů i ostatní hosty rádi obsloužíme v pří
jemné kavárně „RELAX CAFFÉÉ“ S NEJ
VĚTŠÍM DĚTSKÝM KOUTKEM  v Ústí n. 
Orlicí. Těšíme se na vás, sledujte naše strán
ky, více na: www.tanecnibilek.cz
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CELOPLOŠNÁ DERATIZACE M STA 
 
M stský ú ad  Ústí nad Orlicí sd luje všem vlastník m, nájemc m a uživatel m objekt  na 
území m sta, že ve dnech 22. 9. 2014 – 10. 10. 2014 bude probíhat celoplošná deratizace. 

Na základ  vyhlášky M sta Ústí nad Orlicí . 3/1994, o povinném hubení hlodavc  na 
území m sta Ústí nad Orlicí, která byla schválena 22. 9. 1994, je povinností všech 
vlastník , nájemc  a uživatel  objekt  provést deratizaci v tomto termínu. (Doklad o 

provedení deratizace doložte  na M stský ú ad Ústí nad Orlicí, odbor životního prost edí nejpozd ji do 31.10.2014). 

Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí provádí firma Grattis, spol. s r. o., Bláhova 468/11, 715 00 Ostrava – Michálkovice. 
V p ípad , že byste cht li využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné i telefonické sd lení jména Vašeho kontaktního 
pracovníka (na tel. p. Molá ek 465 514 227, molacek@muuo.cz, nebo p. Velínská 465 514 263, velinska@muuo.cz ), který 
bude se zástupcem výše uvedené firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. O sd lení Vašeho zájmu nás laskav  
informujte nejpozd ji do 19. 9. 2014. 

Mgr. Tomáš Kopecký Vedoucí odboru životního prost edí  
 

SYSTÉM PÉ E O ZELE  M STA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 
V letošním roce je správa zelen  ve m st  pod nebývalým tlakem, nejen z d vodu rozsáhlé 
stavební innosti, ale i z d vodu výkyv  po así. Jak tedy systém pé e vypadá?  

Pro kvalitní pé i a p edevším provozní bezpe nost je t eba mít v prvé ad  dostatek 
informací. Proto již adu let provádí v našem m st  specializovaná arboristická firma 
postupnou pasportizaci (vn jší odborné zmapování) strom , v etn  cyklických aktualizací. 
Stromy se posuzují z r zných hledisek a dle nich se škálují, nap . provozní bezpe nost, 
stá í, perspektiva apod. S informacemi o každém zaevidovaném strom , kterých máme 
v Ústí nad Orlicí aktuáln  6239 ks, je možné se voln  seznámit na internetových stránkách 
v mapovém portálu www.stromypodkontrolou.cz.  

Na základ  t chto informací, a také z pravidelných místních šet ení, „v druhém sledu“, pak 
o zele  m sta pe uje smluvní správce zelen  diplomovaný arborista pan Pavel Haupt Dis. (kontakt 603147417). V tšina 
ob an  bude jist  souhlasit, že kvalitní zele  ve m st  vytvá í pohodu života. Snažíme se tedy o zele  pe ovat s rozmyslem do 
budoucnosti, zárove  napravovat nedostatky minulosti a p itom nechat d evinám spíše více p irozené volnosti k zdravému 
r stu, než je násiln  komponovat. To se projevuje nap . i u ošet ování ke , které se st íhají postupn  dle druh , respektive 
vždy po jejich odkv tu, abychom p ílišn  nenarušovali jejich biorytmy. Výjimkou jsou v tomto p ípad  nutné odstupy od 
budov, chodník  a komunikací v mezidobí ošet ování, jeli to pot eba. V tomto sm ru jsme rádi za podn ty všímavých ob an .  

V posledních letech m sto postupn  investuje, p edevším následn  po rekonstrukcích infrastruktury i do nových výsadeb. Ty 
jsou voleny s ohledem na zákonné odstupy od sítí, což je mnohdy velký problém skloubit. Všechny výsadby tvo íme na 
základ  znalostí a u v tších ploch i projek ních podklad  zahradních architekt  tak, aby vzr st, doba kv tu a celková estetická 
vyváženost odpovídala stanovišti. Chápeme, že mnohdy zm na nemusí nadchnout každého, proto se budeme do budoucna 
snažit více komunikovat p i p íprav  s ob any v dot ených lokalitách. 

V letošním roce krom  drobných ploch které jsme osadili pov tšinou v centru m sta nebo u rekonstruovaných komunikací, 
plánujeme v tší výsadby v návaznosti na stavební akce na sídlišti v Podm stí nebo v ulici V Lukách. V Podm stí se bude 
jednat o první fázi. Zárove  se provede projek ní p íprava na výsadby, které budou probíhat po ukon ení prací na koridoru D 
(2015?), jako na ízené náhradní výsadby ze zákona za pokácené stromy u železni ní trati (budou financovat D). Ob any 
t chto lokalit seznámíme s projekty. V íme, že tyto snahy pomohou zvýšit estetickou hodnotu t chto lokalit. 

Krom  estetického hlediska, je pro nás prioritou p edevším provozní bezpe nost. Každý, kdo zasadil, pe oval, vlastnil a jen 
nekácel strom, jist  ví, jaká je n kdy o vzrostlé d eviny složitá pé e. Vliv na jejich zdravotní stav a tedy i bezpe nost mají 
nejen obvyklé podmínky v míst  r stu, výkyvy klimatu, napadení mnohdy skrytými chorobami a šk dci, ale v m stském 
prost edí asto podce ované i ob asné lidské zásahy. To jsou nap . hutn ní zeminy nad ko eny dopravou, r zná mechanická 
poškození d eviny (brány infekcí), zahrnování zeminou v okolí kmene, ni ení ko enového systému výkopovými pracemi 
(stabilita) a to i když jde o malé poškození ko en  (brána infekce – uhnití – snížená stabilita) apod.  

Tak jako lov k trpící skrytou vleklou chorobou, m že i strom z d vodu „dávné“, již zapomenuté p í iny, být n kdy bez 
vn jších p íznak , až do okamžiku fatálního selhání. Výstrahou nám m že být i nedávný pád (za vichru 68 km/h) ádn  
ošet ované lípy v Hylvátech a za stejných podmínek i únorové zlomy dvou smrk , které nebyly dle vn jších znak  nijak 
p edvídatelné.  

Doposud nebylo možné nijak efektivn  bez pokácení hodnotit zdravotní stav vnit ní ásti strom . V posledních letech se 
objevily nové finan n  dostupné p ístrojové metody (akustický tomograf Fakopp 3D). Po propo tení náklad  za možné služby 
komer ních poskytovatel  jsme došli k záv ru, že prov ení cca. 30-35 strom  se rovná cen  p ístroje a tedy Rada m sta 
4.8.2014 rozhodla o jeho po ízení. V íme, že s touto pom ckou budeme moci op t mnohem výrazn ji eliminovat rizika pád  
strom . 
 

Mgr. Ji í Holubá  - místostarosta m sta a Mgr. Tomáš Kopecký - odbor ŽP 
 

informace z odboru životního prostředí



mě úvodního slova, kterého se ujal Mirek 
Němec, bylo divákům představeno téměř 5 
desítek umělců z Ústí nad Orlicí a širokého 
okolí. Doprovodný program byl v  podobě 
Light Art tedy unikátní kreslení světlem.
Samotná výstava zahrnuje mnoho umělec
kých stylů od maleb a kreseb různých tech
nik přes fotografii, plastiky a  perokresby až 
po složité šperky a další. Výstava se návštěv
níkům uzavře ve středu 3. září.

konaly se zÁvody ve skocícH 
na kolecH - FFt sloPestyle 

2014
Již po šesté se v sobotu 9. srpna v bike are
álu pod Duklou konaly mezinárodní závo
dy ve skocích na kole FFT Slopestyle 2014. 
Letos byly celé závody ve westernovém stylu 
což byla úplná novinka, která měla u diváků 
úspěch. O tyto divácky velice zajímavé závo
dy je z  řad návštěvníků velký zájem. Letoš
ního ročníku se účastnili na 5 desítek bike
rů z  několika evropských zemí. Konkrétně 
z Maďarska, Polska, Slovenska a samozřejmě 
České republiky. Na vítěze čekaly odměny 
a věcné ceny a kromě pěkného počasí si také 
vysloužili pochvalu od diváků.

29. roČník JanouŠkova Ústí 
V  pátek 15. a  sobotu 16. srpna se v  areá
lu tábořiště v Cakli u Ústí nad Orlicí konal 
29. ročník hudební akce pořádané Slávkem 
Janouškem nazvané Janouškovo Ústí aneb 
muzikanti v Cakli. V pátek zastihl hudební
ky déšť, který se nepříznivě projevil také na 
návštěvnosti.
Sobotní část programu pak byla odpoledne 
připravena pro děti a  v  podobě vystoupení 
Divadla Matýsek.  Hlavní hudební program 
na pódiu začal v 17 hodin.  Vystoupilo cel
kem sedm kapel a hudebníků. Byl to napří
klad Michal Vaněk, Kateřina Svobodová 
a  TAJEMOJE, Pozdní sběr, Slávek Janoušek 
& Luboš Vondrák, Robert Křesťan a Druhá 
tráva a další.

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

žije v Ústí nad Orlicí od roku 1954, poslední 
čtyři roky je spokojenou obyvatelkou zdejší
ho domova důchodců. Miluje květiny, hlavně 
tulipány, kterých měla dříve plnou zahradu. 
Paní Jansová oslavila narozeniny ve čtvrtek 
s  rodinou, zástupci města Ústí nad Orlicí, 
zaměstnanci domova důchodců a svými nej
bližšími spolubydlícími.

letní rockovÁní 
v cakli Po třetí

První srpnovou sobotu se v Cakli u Ústí nad 
Orlicí uskutečnil 3. ročník letní hudební akce 
nazvané „Rockování v Cakli“. Po celé odpo
ledne a  večer hrálo na pódiu celkem sedm 
rockových kapel z  okolí a  jedna kapela ze 
Slovenska. Akce však nebyla pouze o rockové 
hudbě, ale byl připraven bohatý doprovodný 
program. V  něm mohli návštěvníci zhléd
nout například vystoupení souboru scénic
kého tance CDance, break dancové vystou
pení, děti hojně využívaly místní houpačky 
a  prolézačky a  pro všechny byla připravena 
ukázka hasičské techniky dobrovolných hasi
čů včetně možnosti vyzkoušet si hasičskou 
stříkačku. Vstupné na akci bylo dobrovolné 
s cílem věnovat výtěžek ústeckému Stacioná
ři stejně, jako tomu bylo při minulém roční
ku.

Xvi. roČník vÝstavy 
vÝtvarnÉHo uMĚní

Tradičně na začátku srpna zahajuje v  Ústí 
nad Orlicí Výstava výtvarného umění. Její 
letošní, již 16. ročník začal velkou vernisáží 
ve středu 6. srpna v Kulturním domě. Kro

Ústecké listy
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Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. ZDARMA  MK ČR E100 39

novÉ WorkoutovÉ HřiŠtĚ 
se otevřelo veřeJnosti

Zbrusu nové workoutové hřiště bylo v pon
dělí 7. července otevřeno ve sportovním are
álu Sokola vedle volejbalových kurtů a  bě
žecké dráhy „pilinovky“. Velkou měrou se na 
výstavbě tohoto sportoviště podílelo město 
Ústí n.O. Konkrétně se jednalo o poskytnu
tou částku 250 tisíc korun (z celkových 320 
tisíc) formou dotace TJ Sokol Ústí nad Orlicí.
Kromě široké veřejnosti a  sportovních klu
bů využívají tento areál také školy a rozšíření 
právě o workoutové hřiště se zdálo logickým 
krokem doplňujícím stávající sportoviště, 
kde se střídá řada sportovců, kteří vybudová
ní velmi přivítali. 

Fotoklub oko vystavuJe 
FotoGraFie svÝcH ČlenŮ

V Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí byla 
v  pátek 11. července vernisáží zahájena vý
stava fotografií členů Fotoklubu OKO. Sešlo 
se zde celkem 16 autorů s  necelou stovkou 
fotografií různých žánrů. Nechybí portréty, 
krajiny, zátiší, příroda, experiment a  řada 
dalších. Výstava byla pro veřejnost otevřena 
do 3.8. 

obyvatelka doMova 
dŮcHodcŮ oslavila 

102 let
V pátek 25. července oslavila 102 narozeniny 
paní Anna Jansová, rodačka z  jižních Čech, 
která většinu života strávila v Ústí nad Orlicí. 
Paní Jansová od roku 2010 žije v Domově dů
chodců Ústí nad Orlicí. Paní Anna Jansová 

oHlÉdnutí za udÁlostMi
Červenec - srPen 2014


