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Perla žila!
Vážení spoluobčané, říjnovým úvodníkem 
se vracím na začátek září, kdy se uskuteč-
nila mimořádná akce nazvaná „Perla žije!“. 
Pořadatelem a hlavním organizátorem akce 
bylo občanské sdružení SPOUSTI, které si 
v  našem městě získává sympatie zejména 
organizováním filmového festivalu Jeden 
svět. Město Ústí nad Orlicí se na akci podí-
lelo výraznou finanční podporou a nezbyt-
nou součinností v rámci přípravy a zabez-
pečení celého prostoru. Občanské sdružení 

SPOUSTI na svých webových stránkách 
uvádí, že dlouhodobým cílem sdružení je 
přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu 
o rozvoj kvalitního kulturního a  společen-
ského života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. 
Domnívám se, že v sobotu 7. září se tento cíl 
podařilo bezezbytku naplnit. 

Samotná akce „Perla žije!“ byla rozdělena do 
dvou programových bloků. V kulturní části 
se představily ústecké soubory Domu dětí 
a  mládeže a  ZUŠ Jaroslava Kociana, hrálo 
se loutkové divadlo, divákům byla nabídnu-
ta módní přehlídka a recitál Hany Jasanské 
a Martiny Jonákové. Kulturní program byl 
mj. doplněn výstavou Střední školy umě-
leckoprůmyslové, farmářskými trhy, pro-

dejem výrobků sociálně terapeutické dílny 
CEDR. V  improvizovaném kině se promí-
taly dobové filmy z historie Perly od Josefa 
Havla, o děti příchozích se staralo Mateřské 
centrum Medvídek a Hepa In-line školička. 
Pochopitelný a velký zájem byl o komento-
vanou prohlídku celého areálu a důstojným 
zakončením celé akce bylo večerní scénické 
čtení pohádky Radovana Lipuse O smutné 
továrně v podání Alexandra Gregara. 

Hlavní náplní programu ovšem byla mul-
tioborová konference na téma Revitalizace 
a  znovuzabydlování průmyslových areálů. 
Své diskusní příspěvky postupně představili 
historik prof. PhDr. František Musil, ředitel 
společnosti Konzum Ing. Miroslav Hlavsa, 
psycholog PhDr. Michael Šebek, CSc., ar-
chitektka Ing. Jana Kubcová a  socioložky 
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. a PhDr. Ale-
xandra Brabcová. Konferenci a  následnou 
diskusi moderoval ústecký rodák RNDr. 
Robert Osman, který zároveň přítomné se-
známil s Mentálním obrazem našeho měs-
ta. Kresby mentálních map byly výsledkem 
jeho jarního a letního průzkumu mezi oby-
vateli a kladly vedle sebe pohledy na město 
očima školáka, seniora, maminky na mateř-
ské dovolené, vozíčkáře, cyklisty, pejskaře, 
turisty, člověka dojíždějícího za prací apod. 

Jako zástupce města jsem v  tomto bloku 
prezentoval dosavadní kroky ústecké rad-
nice v období let 2010 až 2013 a  seznámil 
přítomné s  dalším záměrem a  postupem 
města. Součástí mé prezentace byly ná-
vrhy a  studie, které naznačily možné bu-
doucí využití lokality a  nezbytné dopravní 
řešení. Zároveň jsem představil koncepci 
a  podmínky urbanisticko-architektonické 
soutěže o  návrh „Revitalizace území Perla 
01 v Ústí nad Orlicí“. Vyhlášení této veřej-

né zakázky, připravené v  souladu se záko-
nem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
a Soutěžním řádem České komory architek-
tů, bylo schváleno zastupitelstvem města 23. 
září. V současné době probíhá lhůta pro po-
dání soutěžních nabídek, která končí v led-
nu příštího roku. Soutěžní návrhy budou 
hodnoceny v  období únor – březen 2014 
a samozřejmě budou prezentovány a před-
loženy veřejnosti k  diskusi na samostatné 
výstavě.

Vážení spoluobčané, v průběhu uplynulých 
dní jsem zaslechl řadu pozitivních ohlasů 
na akci, ale také kritiku na její název (s od-
kazem na skutečnost, že areál Perly je de 
facto již řadu let mrtev). Já osobně se na-
opak s názvem „Perla žije!“ plně ztotožňuji 
a navíc považuji tento název za nadčasový. 
Ztotožňuji se také se sloganem Perla – po-
klad ukrytý uprostřed města. Ono totiž pl-
nohodnotné znovuoživení tohoto prostoru 
bude během na velmi dlouhou trať a  jen 
v  případě vlastního přesvědčení, že Perla 
žije (a je jedno, kdo a co si pod tímto spoje-
ním představí), se nám podaří tento poklad 
společně objevit. 

Petr Hájek
starosta města
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Město Ústí nad Orlicí Vás zve ve
ČTVrTeK 3. ŘÍJNa V 19:00 HODiN

na
SlaVNOSTNÍ VeČer 

MĚSTa ÚSTÍ NaD OrliCÍ
U PŘÍležiTOSTi UDÍleNÍ 

Ceny města, Počinu roku a Ceny starosty.

Doprovodný kulturní program:
CIMBÁLOVÁ MUZIKA

FOLKLORNÍ TANEČNÍ SOUBOR JARO
Večerem provází: Alfréd STREJČEK

Vstup volný

rOŠKOTOVO DiVaDlO 
ÚSTÍ NaD OrliCÍ

POViNNÁ VÝMĚNa 
ŘiDiČSKÝCH PrŮKaZŮ

Držitelé řidičských průkazů, vydaných v roz-
mezí od 1.1. 2001 do 30.4. 2004, jsou povinni 
si je vyměnit NeJPOZDĚJi DO 31.12. 2013. 
Uplynutím stanovené doby pro jejich výmě-
nu, pozbývají řidičské průkazy platnosti.
Výměna ŘP se provádí na určeném pracovišti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí (městský úřad, magistrát města), přísluš-
ného podle místa trvalého pobytu na území 
České republiky. V  Ústí nad Orlicí provádí 
tuto výměnu Odbor dopravy, silničního hos-
podářství a správních agend, Dělnická 1405.
K výměně ŘP si přineste:
- žádost o vydání ŘP
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, 

cestovní doklad)
- průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm
- ŘP podléhající povinné výměně
Povinná výměna RP je osvobozena od správ-
ního poplatku.

ZÁMĚr PrODeJe a PrONÁJMU STaVeBNÍCH POZeMKŮ 
V lOKaliTĚ „U leTiŠTĚ“ Na VÝSTaVBU MĚSTSKÝCH Vil

Stavební pozemek č. 6 tj. p.p.č. 923/190 o výměře 1395 m², p.p.č 923/219 o výměře 316 m² 
a p.p.č. 1044/3 o výměře 277 m² vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192 o výměře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194 o výměře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195 o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196 o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197 o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTl plynovodu.
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199 o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 
Část stavebního pozemku je dotčena bezpečnostním pásmem VTl plynovodu.
Stavební pozemek č. 17 tj. p.p.č. 923/84 o výměře 2081 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 950 Kč/m².

ZÁMĚr PrODeJe a PrONÁJMU 
STaVeBNÍCH POZeMKŮ 

V lOKaliTĚ „U leTiŠTĚ“ 
Na VÝSTaVBU

BYTOVÝCH DOMŮ
Stavební pozemek č. 18 tj. část p.p.č. 
923/151 v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí 

Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
300 Kč/m².

ZÁMĚr PrODeJe BYTŮ DO OSOBNÍHO VlaSTNiCTVÍ
Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podlahové 
ploše bytu včetně příslušenství 78,53 m² (z toho místnosti 64,74 m², sklepy a kotelna 13,79 
m²). Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
200.000,- Kč. 

Byt č. 3 o velikosti 3+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podlahové 
ploše bytu včetně příslušenství 92,73 m² (z toho místnosti 79,50 m², sklepy a kotelna 13,23 
m²). Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
350.000,- Kč. 

Byt č. 22 o velikosti 3+1 v ulici Jilemnického čp. 74, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové 
ploše bytu včetně příslušenství 72,17 m² (z  toho místnosti 65,65 m², sklep a  lodžie 6,52 
m²). Byt se nachází v 8. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
500.000,- Kč.

Byt č. 7 o velikosti 2+1 v ulici Vrbová čp. 438, Ústí nad Orlicí – k.ú. Hylváty o celkové pod-
lahové ploše bytu včetně příslušenství 33,99 m². Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 200.000,- Kč.

Byt č. 16 o velikosti 1 obytné kuchyně v ulici Lukesova č.p. 412, Ústí nad Orlicí o celkové 
podlahové ploše bytu včetně příslušenství 28,25 m² (z toho dřevník 4,60 m²). Byt se nachází 
v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 180.000,- Kč. 

Byt č. 4 o velikosti 2+1 v ulici Špindlerova č.p. 1127, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové 
ploše bytu včetně příslušenství 67,04 m² (z toho sklepy 10,40 m²). Byt se nachází ve 2. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.

Byt č. 9 o velikosti 3+1 v ulici Na Štěpnici č.p. 1208, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové 
ploše bytu včetně příslušenství 67,51 m² (z toho sklepy a balkon 6,06 m²). Byt se nachází 
v 5. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 500.000,- Kč.

Byt č. 5 o velikosti 2+1 v ulici Bratří Čapků č.p. 1169, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové 
ploše bytu včetně příslušenství 53,16 m² (z toho sklep 3,60 m²). Byt se nachází ve 2. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.

Byt č. 1 o velikosti 2+1 v ulici T.G.Masaryka 168, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové ploše 
bytu včetně příslušenství 49,11 m² (z toho sklep 2,39 m²). Byt se nachází v 1. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 350.000,- Kč.

Byt č. 10 o velikosti 1 pokoje s příslušenstvím v ulici T.G.Masaryka 168, Ústí nad Orlicí 
o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušenství 30,60 m² (z toho sklep 3,72 m²). Byt se 
nachází ve 3. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve výši 180.000,- 
Kč.

Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na elektronické úřední desce na www.ustinadorlici.cz 
v sekci úřad - úřední deska nebo majetkoprávní záležitosti a na tel. 465 514 262 (vyřizuje 
E. Polakovičová).

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňu-
je záměr prodeje a  pronájmu výše uve-
dených stavebních pozemků k  výstavbě 
městských vil a bytových domů v souladu 
s regulačním plánem obytné plochy U le-
tiště.

Veškeré náležitosti a  podmínky prode-
je a  pronájmu jsou zveřejněny na úřední 
desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na 
elektronické úřední desce na interneto-
vých stránkách www.ustinadorlici.cz v sek-
ci úřad – úřední deska a na internetových 
stránkách www.ustinadorlici.cz v  sekci 
úřad - majetkoprávní záležitosti. 
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DeN VZNiKU SaMOSTaTNÉHO 
ČeSKOSlOVeNSKÉHO STÁTU

Ustavení Československých legií a jejich bo-
jové vystoupení zejména v  bitvě u  Zborova 
dne 2. července 1917 byly rozhodujícími im-
pulsy pro uznání Čechoslováků dohodovými 
spojenci. Zařadili jsme se tak na roveň ostat-
ním bojujícím národům. 
Po rakousko-uherské žádosti o příměří z 27. 
října 1918 záleželo vše již na jednání politiků. 
Mezníkem našich národních dějin se stalo 
pondělí 28. října 1918. Zástupci Národního 
výboru Československého - Alois Rašín, An-
tonín Švehla, František Soukup a Jiří Stříbr-
ný, zahájili okamžité jednání s  rakouskými 
úřady o převzetí správy země. 
V  prosinci 1918 prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk řekl: „Naše vojsko, bojující na třech 
frontách, vybojovalo nám naši svobodu. His-
torie naší zahraniční akce a zejména našeho 
vojska, jeho bojů a hrdinství, historie sibiřské 
anabáze - to všechno bude bohatou výchov-
nou epopejí pro naše budoucí generace.“ 
Vznik republiky a události, které tomu před-
cházely, i které následovaly, si členové Česko-
slovenské obce legionářské Jednoty Ústí nad 
Orlicí spolu se zástupci města Ústí nad Orli-
cí, Svazu bojovníků za svobodu a příslušní-
ky armády ČR připomenou aktem položení 
věnců u pomníku „Bubnujícího legionáře“ 
a u pomníku v Parku československých le-
gií dne 25.10. 2013 v 11:00 hodin. K vzpo-
mínce na tento významný den naší novodobé 
historie zve ústecká ČsOL širokou veřejnost. 

Za výbor ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí 
Vladimír Pohorský

KaleNDÁŘ aKCÍ 2014 – VÝZVa
Město Ústí nad Orlicí opět 
připravuje tištěný Kalendář 
akcí na rok 2014. 
Současně nabízíme pořadate-
lům kulturních, sportovních, 
společenských a  jiných akcí 
ve městě a blízkém okolí zveřejnit svoji akci 
v  Kalendáři akcí na webových stránkách 
města Ústí nad Orlicí a na webovém portále 
cestovního ruchu Pardubického kraje. Zasí-
lat můžete 1 – 2 fotografie k dané akci a pří-
lohy (např. propozice závodu, plakát v men-
ším rozlišení,…).
Tištěný Kalendář akcí 2014 bude zpracován 
koncem listopadu 2013. Rádi bychom při-
pravili co nejkomplexnější tištěný Kalendář 
akcí 2014, proto vás žádáme o vaši spoluprá-
ci a  sdělení informace o konání vašich akcí 
v roce 2014 nejpozději do 15. 11. 2013 
na e–mailovou adresu: ic@muuo.cz, 
kroulikova@muuo.cz . 
U všech akcí uvádějte:

název akce 
popis akce (krátce)
typ akce (sport, kultura, tanec, divadlo,…)
datum konání akce (např.u  výstav od – 
do), hodina zahájení
místo konání akce
pořadatel: název
kontakty: (alespoň jeden kontakt) telefon, 
e-mail, www, adresa

Děkujeme za spolupráci.
Bc. Zdenka Kroulíková,

vedoucí oddělení cestovního ruchu 
a propagace

SOUTĚž - lOGO MĚSTa ÚSTÍ NaD OrliCÍ
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje jednokolovou soutěž Jednotného vizuálního stylu města 
Ústí nad Orlicí. Soutěž je veřejná a  řídí se soutěžními podmínkami schválenými Radou 
města Ústí nad Orlicí. Soutěžní podmínky a přihláška do soutěže jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách města, www.ustinadorlici.cz a připraveny k vyzvednutí v městském infor-
mačním centru v budově radnice. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. 2013. Vyhlášení výsledků 
proběhne v prosinci 2013 a bude doprovázeno výstavou všech přihlášených návrhů. 

Bc. Zdenka Kroulíková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace

TerMÍNY FarMÁŘSKÝCH TrHŮ
V letošním roce se farmářské trhy na ústeckém Mírovém náměstí budou konat ještě v ná-
sledujících termínech (čtvrtek): 24. října a 21. listopadu.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou MVDr. Jaroslavu 
Pirklovi za záchranu našeho psa Ozzyho. 
Díky jeho rychlému, profesionálnímu zá-
kroku je náš kamarád opět plný života.

Andrejskovi

PŘeHlÍDKa STŘeDNÍCH 
ŠKOl a UČiliŠŤ

Ve dnech 9. a 10. října pořádá Úřad prá-
ce ČR – krajská pobočka v Pardubicích na 
Vyšší odborné škole a Střední škole tech-
nické v České Třebové (Skalka 1692) Pře-
hlídku středních škol a učilišť.
Ve středu 9.10. je přehlídka pro veřejnost 
otevřena od 12:00 do 17:00 hod., ve čtvrtek 
10.10. od 8:00 do 17:00 hod.
Žáci, rodiče a  široká veřejnost mohou na 
Přehlídce škol získat podrobné informace 
o  studiu, přijímacím řízení, uplatnění na 
trhu práce. Přehlídky se zúčastní zástupci 
významných zaměstnavatelů našeho regi-
onu: Rieter a.s. Ústí n.O., Bühler CZ s,r,o, 
Žamberk, OMB composites EU a.s. Králí-
ky, CZ LOKO a.s. Č. Třebová, Elektrizace 
železnic a.s. Č. Třebová, Škoda Auto a.s., 
Iveco a.s. V. Mýto, Ina s.r.o. Lanškroun, Fo-
rez s.r.o. Lanškroun.
Pro zájemce z veřejnosti budou poskytová-
ny informace o  rekvalifikačních kurzech, 
celoživotním vzdělávání a trhu práce.

Iva Tomšová, ÚP Ústí n.O. 

CelOPlOŠNÁ DeraTiZaCe MĚSTa
Městský úřad Ústí nad Orlicí sděluje všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na 
území města, že ve dnech 2. 10. 2013 – 16. 10. 2013 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. 2013).
Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí provádí firma DERATEX, spol. s r. o., Zlín. V přípa-
dě, že byste chtěli využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné či telefonické sdělení (tel. 
465 514 227, molacek@muuo.cz) kontaktního pracovníka, který bude se zástupcem výše uve-
dené firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. O sdělení Vašeho zájmu nás laskavě 
informujte nejpozději do 30. 9. 2013.

Jana Bucháčková, pověřená řízením odboru životního prostředí

PrOČ DOCHÁZÍ ZeJMÉNa 
Ve SPODNÍ ČÁSTi MĚSTa 
K ZaPlaVOVÁNÍ DOMŮ?

Čistírna odpadních vod byla vybudována 
v  letech 1989 - 1993 „na kopci“, proto se 
musí veškeré odpadní vody z  města svést 
do nejnižšího místa (ČS odpadních vod v ul. 
Nádražní) a odtud na ČOV přečerpávat. Ka-
nalizace se v souladu s příslušnými normami 
běžně dimenzují na tzv. návrhový déšť, který 
je dle dlouhodobých údajů ČHMÚ pro Ústí 
nad Orlicí 116 l/s/ha, při projektování se však 
uvažuje se 130 l/s/ha. Budování stokových 
sítí o  větších dimenzích by bylo technicky 
složité a  ekonomicky neúnosné (významně 
by to např. zvyšovalo cenu stočného). 
Zaplavování nemovitostí ve spodní části 
města (zejména ul. Královéhradecká, Mo-

SBĚrNÝ DVŮr
Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad 
je umístěno v  areálu firmy TEPVOS, spol. 
s r.o. v ulici Královéhradecká 1526, tel.: 465 
525 579
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 14:00 – 17:00 hodin
Úterý: 10:00 – 17:00 hodin
Středa: 14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek: 14:00 – 17:00 hodin
Pátek: 10:00 – 17:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin
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ravská, M.R.Štefánika, Zahradní, Mlýnská) 
neovlivňuje pouze kapacita kanalizačních 
stok, ale i jejich spád a s ním spojená mož-
nost odtoku do vodního toku (kanalizace 
ve spodní části města je v  minimálním spá-
du s ohledem na konfiguraci terénu a výšku 
hladiny v  řece). Za velkých dešťů je přečer-
pávání naředěných odpadních vod na ČOV 
jak technologicky tak ekonomicky neúnosné 
a tyto vody jsou „přepouštěny“ v odlehčova-
cí komoře přímo do řeky Tiché Orlice. Při 
extrémní srážce není kanalizace schopna 
pojmout a  odlehčovací komora odvést po-
třebné množství vody přímo do řeky, proto 
dojde k  celkovému zaplavení spodní části 

kanalizace a následně k zaplavování zejména 
sklepních prostor nemovitostí.
Výše uvedenému jevu nemůže společnost 
TEPVOS, jako provozovatel kanalizační sítě, 
žádným technickým, ekonomicky přijatel-
ným opatřením zabránit, stejně jako není 
možné zabránit např. povodním. Přestože je 
společnost TEPVOS na různé škody pojiště-
na, nemůže škodu třetím osobám, způsobe-
nou vyšší mocí uplatnit z odpovědnostního 
ani žádného jiného pojištění. Majitelé nemo-
vitostí mají možnost se proti těmto rizikům 
pojistit (živelní pojištění - riziko záplava 
s  připojištěním zpětného vystoupení vody 
z kanalizace). 

V  rámci investiční akce „Ústí nad Orlicí - 
kanalizace a  ČOV“ dojde mimo jiné k  re-
konstrukci hlavní čerpací stanice v  ulici 
Nádražní a odlehčovací komory s tím, že od-
lehčovací stoky budou zaústěny nově do řeky 
Třebovky (její hladina je cca o  40 cm níže 
než Tiché Orlice). Dále bude vybudována 
nová odlehčovací komora v ulici Moravská. 
Zahlcování kanalizace výše uvedená opatře-
ní zřejmě zcela neodstraní, ale lze předpo-
kládat, že dojde ke zmírnění následků pří-
valových dešťů (nižší hladina vody vystouplé 
z kanalizace, menší zasažené území apod.). 
Vše je však poplatné délce a intenzitě srážky.

Bc. Iveta Doležalová, ředitelka divize VS

ZÁKlaDNÍ UMĚleCKÁ 
ŠKOla J. KOCiaNa

Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 7. října v 17:00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 21. října v 17:00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ
Základní umělecká škola Jar. Kociana, Sme-
tanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 569 551, 
e-mail:infozusuo.cz, www.zusuo.cz

iNFOrMaCe Ze ZŠ 
KOMeNSKÉHO

• 2. září 2013 
byl na naší škole 
slavnostně zahá-
jen nový školní 
rok. Pro prv-

ňáčky byly připraveny tři nazdobené třídy. 
Děti a rodiče přivítal pan ředitel a atmosfé-
ru dotvořili žáci čtvrtého ročníku recitací 
a zpěvem. Každý nový žáček byl paní učitel-
kou pasován šerpou na prvňáčka a odnesl si 
kornout sladkostí. Přejeme, ať se jim na naší 
škole líbí.
• Školní rok na ZŠ Komenského začal ve 
znamení změn interiéru chodeb i tříd jak na 

I., tak na II. stupni. Žáci se v průběhu roku 
mohou zapojit do výzdoby své školy v rámci 
výuky v některých předmětech. V  letošním 
roce žáci mají povinný druhý cizí jazyk. 
K angličtině si mohli vybrat z široké nabíd-
ky: jazyk německý, francouzský nebo ruský.
• Hned druhý týden v září se naše škola jako 
první zapojila do městského projektu s ná-
zvem Cirkus Mondeo. Na 200 žáků si vy-
zkoušelo nácvik cirkusových disciplín, např. 
žonglování, trampolínu či akrobacii. Děti si 
mohly vyzkoušet i péči o zvířata (velbloudy, 
oslíky či koně). Na závěr se konalo galapřed-
stavení pro rodiče. Pro všechny to byl neza-
pomenutelný zážitek.
• Žáci 6. ročníků, jak je už dnes na ZŠ Ko-

menského tradicí, absolvovali poslední zá-
řijový týden adaptační kurz. Zde se blíže 
seznámili se svými třídními učitelkami a při 
společných aktivitách a muzicírování pozna-
li i sami sebe.
• Zlatý klíček zahajuje v novém školním roce 
opět svou činnost. První zkouška ukázala, 
že jsme všichni natěšení na společné akce, 
na soustředění sboru, na připravovaný pro-
jekt, ve kterém bychom se rádi představili 
dětem z  mateřských škol a  nižších ročníků 
ZŠ. Určitě nezapomeneme na naše ostravské 
kamarády a rýsuje se nová spolupráce s DPS 
z Jablonného nad Orlicí. Určitě se představí-
me i ústecké veřejnosti. Budeme se těšit na 
nové zpěváčky z řad šesťáků a sedmáků.

iNFOrMaCe Ze ZŠ TŘeBOVSKÁ 
VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ROBO 

RAVE NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠ TŘEBOVSKÁ
Ve středu 11. září 2013 jsme v tě-
locvičně základní školy Třebovská 
přivítali středoškolské studenty, 
kteří se věnují sestavování a  pro-
gramováním robotů. Tuto činnost 
podporuje a v České republice or-
ganizuje sdružení AMAVET. Stře-
doškolští studenti a  vítězové mezinárodní 
soutěže si pozvali žáky základních škol, 
aby je seznámili s  možností účasti na me-
zinárodní soutěži robotiky. Pravidla soutěže 
a podmínky účasti na soutěži představil žá-
kům Russ Fisher-Ives předseda a zakladatel 
organizace Inquiry Facilitators, Inc. a ředi-
tel soutěže RoboRave International. Soutěž 
se vyhlašuje ve dvou věkových kategoriích. 
Soutěžní tým v počtu nejméně dvou a nej-
více čtyř členů přihlašuje soutěžní projekt 
robota, který splňuje podmínky stanovené 
vyhlašovatelem. Vítězný tým soutěže i  se 
svým vedoucím v  kategorii středoškoláků 

postupuje na mezinárodní soutěž 
Robo RAVE, která se každoročně 
koná v  Albuquerque Convention 
Center ve Fran Hill Exhibit Hall 
ve státě Nové Mexiko v USA. Další 
týmy v  pořadí a  z  kategorie žáků 
základních škol mají možnost zís-

kat věcné dary nebo se zúčastnit přednostně 
a za výhodných podmínek specializovaných 
odborných akcí v  ČR i  zahraničí pořáda-
ných AMAVET i dalšími organizacemi.
Akce se u  žáků setkala s  velkým ohlasem, 
velice emotivní byly praktické ukázky sou-
těžení s  vlastnoručně sestavenými roboty. 
Atmosféru soutěžení si společně s žáky naší 
školy mohli užít také naši hosté ze základ-
ní školy Dlouhá Třebová a  základní školy 
Bratří Čapků. Velký dík patří Ing. Stanislavu 
Medřickému, předsedovi sdružení AMA-
VET za podporu technického vzdělávání na 
základních školách.

PODĚKOVÁNÍ Z MŠ ČerNOVÍr
Velmi děkujeme panu starostovi Petru Hájkovi a celému vedení města Ústí nad Orlicí za 
vstřícný přístup a rychlé jednání ve věci nutné výměny podlahy a izolace zdí v herně dětí 
Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96. Za všechny zaměstnance a děti

Mgr. Jana Venclová, ředitelka školy

iNFOrMaCe Z DOMOVa 
DŮCHODCŮ V ÚSTÍ N.O. 

Domov důchodců Ústí nad Orlicí: Vyzved-
něte si svůj oběd v Konzumu! 
Pro prvních sto zájemců oběd jen za 49 ko-
run až do konce roku!
Ve všech čtyřech prodejnách Konzum v Ústí 
nad Orlicí bude od 1. října 2013 všem zájem-
cům o cenově dostupné stravování k dispozi-
ci oběd Káčko.
Káčko sestává z polévky a hlavního jídla, kte-
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POZVÁNKa PrO SeNiOrY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na vzdělávací a ruko-
dělné dopoledne:
v úterý 15. října od 9:00 hod. budeme barvami na textil malovat záložku do knížky
ve čtvrtek 24. října od 9:00 hod. vás zveme na přednášku Osobní bezpečí seniorů. Přednášet bude nprap.. Bc. Lenka Vilímková 
z Policie ČR.
Podáváme kávu, čaj, Těšíme se na vás.
KONTaKTY: dps.ustino@seznam.cz, tel.: 731 402 341. Službu denního stacionáře podporuje Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

Naši klienti si pěkně užili podzimního 
týdenního pobytu v Loučné nad Desnou. 
Podnikali jsme výlety do okolí a do lázní, 
a to jak do Jeseníku, tak i do Losin.
Prezentovali jsme se na Integračním dni 
na náměstí v Ústí n.O. a připravujeme se 
na Veletrh sociálních služeb, který se usku-
teční v ústeckém kulturním domě.
Ve dnech 7. – 13. října se uskuteční již  
V. ročník TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
ČR, pořádaný Asociací poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR a Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR.
Naše zařízení se tradičně připojuje k CELO-
STÁTNÍMU DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
a to 8. října od 8:00 do 16:00 hod. Srdečně 
Vás zveme na prohlídku Stacionáře.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
p. Milanu Fišerovi a  jeho kamarádům za 
uspořádání Rockování v Cakli, jehož výtě-
žek patřil našim uživatelům, kteří jej vyu-
žijí na uspořádání celodenního výletu.

H. Zastoupilová, ved. přímé péče

ré si z Konzumu odnesete v termojídlonosiči 
a  sníte doma. Káčko budete mít v  Konzu-
mu připraveno vždy v  pondělí až sobotu 
od 10:30 hodin na své jméno, a cenu oběda 
zaplatíte v Konzumu u pokladny, jako nor-
mální zboží.
Káčko je určeno:

- seniorům
- zdravotně postiženým
- lidem na neschopence
- všem, kdo nemohou nebo nechtějí vařit 

a jsou schopní dojít si pro oběd do nej-
bližšího Konzumu, nebo si jej někým 
nechat přinést

Kolik Káčko stojí?
Za oběd Káčko zaplatíte u pokladny Konzu-
mu 59 Kč. POZOr! ZaVÁDĚCÍ SleVa!
Prvních 100 odběratelů obdrží slevu 10 
Kč na každý oběd odebraný do konce roku 
2013.

Objednáte pomocí letáku, který od 20. září 
najdete v Konzumu, a sami si zvolíte, ve kte-
rých dnech chcete oběd odebírat. Změny se 
hlásí 24 hodin předem. Jídelníček k provede-
ní volby druhu jídla je každé úterý přiložen 
k obědu, každou středu jej vracíte vyplněný 

s  použitým termojídlonosičem. Objednávat 
lze i po internetu (kacko@dduo.cz) nebo te-
lefonicky (734 186 389). 
V ceně oběda dostáváte:

- polévku a  hlavní jídlo (máte výběr ze 
dvou variant), uvařené podle stravova-
cích norem v  profesionální a  moderní 
kuchyni s kvalifikovaným personálem

- zapůjčení 3 ks kvalitních termojídlono-
sičů, abyste dostávali oběd v nosičích se 
svou jmenovkou 

- dovoz oběda z místa výroby do prodejny 
Konzum, kterou si k výdeji zvolíte

- dohled nutriční terapeutky nad skladbou 
jídelníčku 

Naše kuchařky se školí v Pražském kulinář-
ském institutu. Jsme dodavatelem jídel stu-
dené kuchyně pro účinkující kapely na akci 
Město v pohybu. Denně vaříme stovky porcí 
hlavních jídel. S námi máte jistotu.

OBJeDNÁVeJTe na adrese: 
kacko@dduo.cz 

nebo na telefonu 734 186 389.
Dodavatelem Káčka je Domov důchodců 
Ústí nad Orlicí. Vaříme od roku 1925. Tra-
dice zavazuje.

SeNiOr KlUB PŘi CSP MĚSTa ÚSTÍ NaD OrliCÍ
Pátek 4. a 11. října – PlaVÁNÍ PrO ČleNY SeNiOr KlUBU. Od 14:00 do 
15:30 hod. v krytém plaveckém bazénu v ÚO, plavání je spojené se cvičením ve 
vodě, vstup 50 Kč na průkazku Senior klubu.

Pondělí 14. října – aUSTrÁlie – cestopisná přednáška. Začátek v Roškotově 
divadle od 19:00 hod. Vstupné pro člena SK 45 Kč. Hlásit se můžete v kanceláři 
SK každé úterý

Středa 16. října – PŘeDNÁŠKa V KNiHOVNĚ. V rámci třetího ročníku cyklu 
Akademie volného času zveme naše členy do městské knihovny na přednášku 
doc. PhDr. Marie Mackové Ph.Dr. na téma: „Ferdinand I. Dobrotivý (1793-1875) 
– Císař abdikující a přesto respektovaný a milovaný“. Začátek přednášky v 18:00 
hod., vstup volný.

Připravujeme a prodáváme:
ZÁJeZD „aDVeNTNÍ SalZBUrG“ – 13. – 16. prosince 2013. Senior klub 
pořádá spolu s CK Čile zájezd „Adventní Salzburg a Solná komora“. Pro člena 
Senior klubu cena 2 299 Kč, pro nečlena 2 599 Kč. Závazné přihlášky se zálohou 
1 000 Kč se přijímají ve Sladkovně. Cestovní pojištění je podmínkou a hradí si 
ho každý sám. Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích se snídaní. Program 
zájezdu a bližší informace v kanceláři Senior klubu a v letáku ve skříňce SK. Za 
Senior klub zájezd zajišťuje JUDr. Z. Ešpandr. Počet účastníků je omezen.

KONTAKTY na SK: pí Šamšulová 722 475 129, pí Bílková 722 475 132, pí Kopso-
vá 722 475 131, pí Tomanová 731 601 548, p. Hošek 605 355 863.
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

DeN OTeVŘeNÝCH DVeŘÍ a VÝSTaVa 
rUČNÍCH PraCÍ V CSP ÚSTÍ N.O.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – 
Chráněné bydlení, zve širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
spojený s VÝSTAVOU RUČNÍCH PRACÍ,

který se uskuteční v úterý 
8. října od 8:00 do 16:00 hod. 

v tělocvičně Chráněného bydlení, Na Pláni 1343.
Přijďte si prohlédnout výrobky šikovných rukou 
našich klientů a prostory Chráněného bydlení. 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovnic 
Chráněného bydlení.

VÝrOBa OZDOBNÝCH 
MaGNeTŮ V CSP ÚSTÍ N.O.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – Chrá-
něné bydlení, Vás srdečně zve na VÝrOBU OZDOB-
NÝCH MaGNeTŮ. Vyrábět se bude dne 15. října od 
12:30 hod. v  jídelně Chráněného bydlení, Na Pláni 
1343. Přineste si s sebou např. knoflíky, drobné kamín-
ky apod., ostatní materiál bude k dispozici. Vstup vol-
ný. 

Těšíme se na Vás!
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ČeSKÝ ČerVeNÝ KŘÍž
SeNiOr DOPraVa ČČK: službu 
lze objednat na tel.: 774 412 117, 
permanentky jsou k  dostání na 
ČČK, Kopeckého 840, nebo v In-
formačním centru v budově rad-
nice.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory města Ústí nad Orlicí a  Pardu-
bického kraje.
SeNiOr CeNTrUM: vzdělávací, rela-
xační a  volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnos-
ti a konají se v budově ČČK, Kopeckého 
840.
1. – 31. října – „KVĚTiNOVÝ BÁl“, 
výstava obrázků klientů Stacionáře z Ústí 
n.O., vstupné zdarma
8. října – CYKlOVÝleT, sraz účastníků 
v 9:00 hod. před budovou ČČK – cíl Cho-
ceň, návštěva Orlického muzea – výstava 
obrazů pana Malátka z Brandýsa n.O., ve-
doucí výletu pan Ivo Preclík
10. října – DrÁTKOVÁNÍ, šikovné ru-
čičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve 
Společenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
19. října – POSVÍCeNÍ, společenské po-
sezení – hudba, občerstvení, zábava, od 
16:00 hod. ve Společenském centru ČČK

23. října – HÁČKOVÁNÍ, šikovné 
ručičky, výtvarná dílna od 13:00 
hod. ve Společenském centru 
ČČK, vstupné zdarma

25. října – „BOleSTi ZaD“, be-
seda s  praktickými ukázkami jak 

předcházet bolesti zad, přednáší: M. 
Zastoupilová – rehabilitační sestra. Začá-
tek v 16:00 hod. ve Společenském centru 
ČČK, vstupné dobrovolné
PraViDelNÉ aKCe
KaVÁrNiČKa - Centrum setkávání: 
každý pátek od 8:00 do 15:30 hod., Spo-
lečenské centrum ČČK, společenské hry, 
výtvarné činnosti
ZDraVÉ CViČeNÍ na gymnastických 
míčích, bližší info na tel.: 775 112 998
MaSÁže klasické, havajské, reflexní te-
rapie a SHiaTSU, bližší info na tel.: 775 
112 998
SNOeZeleN – relaxační, multismys-
lová místnost, bližší info a objednání na 
tel.: 775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod. 
/osoba

Bližší informace o akcích Senior centra 
na www.cckuo.cz. Změna programu Se-
nior centra vyhrazena.

STOMaTOlOGiCKÁ POHOTOVOST
5. – 6. října – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
12. – 13. října – MUDr. J. Hájek, 
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 420 400
19. – 20. října – MUDr. P. Hejnová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310
26. – 27. října – MUDr. Z. Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
2. – 3. listopadu – MUDr. J. Holubář, 
železniční poliklinika, ČT, tel.: 465 568 440

SVaZ POSTižeNÝCH 
CiViliZaČNÍMi CHOrOBaMi, 

ZO ÚSTÍ N.O.
Pozvánka na čtvrtek 17. října na ČleN-
SKOU SCHŮZi, která se koná v  Hostinci 
v  Klopotech od 14:00 hod. Svoz účastníků je 
zajištěn (Hylváty ČSAO ve 12:50 hod., Dukla 
ve 12:55 hod., Babyka ve 13:00 hod., nádraží 
ČSAD ve 13:05 hod., Tvardkova ve 13:10 hod., 
Penzion ave 13:15 hod.).
Pozvánka na zájezd do Polska – tržnice Ku-
dowa Zdroj – na čtvrtek 24. října, odjezd ze 
zastávky Tvardkova je v  7:00 hod. Cena 130 
Kč. Přihlášky každé úterý od 1.10. ve Sladkovně 
od 11:00 hod., nebo telefonicky na 737 378 815.

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

iNFOrMaCe Z CeNTra 
SOCiÁlNÍ PÉČe MĚSTa ÚSTÍ N.O.
NaŠe SlUžBY:
Chráněné bydlení upravilo podmínky pro 
přijetí nových klientů tak, aby toto přijetí do 
Chráněného bydlení bylo v souladu se záko-
nem o sociálních službách. Nyní se přijímají 
klienti sociálně potřební s  příspěvkem na 
péči. 
Chráněné bydlení nabízí pravidelně různé 
volnočasové aktivity (i přes Ústecké listy).
Jste srdečně zváni všichni, kteří máte zájem 
se těchto aktivit zúčastnit. 

Pečovatelská služba ukončila úspěšně audi-
tem kvality, dvouletý projekt financovaný 
z evropských zdrojů prostřednictvím MPSV, 
pro 7 vybraných pečovatelských služeb z celé 
republiky. Tento dvouletý projekt nastartoval 
v naší službě tyto zásadní změny:  

- prodloužení pracovní doby do 18:00
- služba není jen pro seniory, ale i pro zdra-

votně postižené a rodiny s dětmi
- podmínkou poskytování služby je vždy so-

ciální potřebnost občana
- služba může uživateli pomoci i několikrát 

za den
- nově službu zajišťujeme i v okolních obcích
- nejsme již jen službou na dovážku obědů, 

ale naší hlavní činností jsou nyní úkony 
(hygiena, péče o osobu, o domácnost, stra-
vu,...)

Těmito změnami se snažíme naplnit poslání 
naší služby, a to udržet uživatele co nejdéle ve 
své domácnosti a oddálit tak jeho odchod do 
pobytového zařízení.

CSP města Ústí nad Orlicí se dále podaři-
lo vypracovat a  uskutečnit projekt dalšího 
vzdělávání pracovníků, který byl v plné výši 
financován přes Úřad práce, z  Evropského 
sociálního fondu. Tímto projektem naše or-
ganizace dokázala ušetřit nejen finance, ale 
mohla si dle své potřeby zvolit témata, která 
byla důležitá pro další rozvoj našich pracov-
nic.
Pokud chcete znát bližší informace o  na-
šich službách, navštivte Veletrh sociálních 
služeb 3.10., kde máte možnost osobního 

kontaktu s našimi pracovnicemi. Dne 8.10. 
je Den otevřených dveří v naší organizaci 
od 8:00 hodin do 16:00 hodin, kde Vás rádi 
uvidíme a provedeme. 
Kontakty:
Ředitelka CSP města Ústí nad Orlicí 
– p. Jana Ešpandrová 
- 465 52 11 98, 734 860 359 
Koordinátorka pečovatelské služby 
p. Jitka Svobodová tel.736 503 571, 
E- mail: csp.uo@seznam.cz, 
webové stránky CSP: www.csp-uo.cz
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CeNTrUM PrO ZDraVOTNĚ POSTižeNÉ ParDUBiCKÉHO KraJe, DeTaŠOVaNÉ PraCOViŠTĚ ÚSTÍ N.O.

NaBÍZÍ TYTO SlUžBY:

1. SOCiÁlNÍ reHaBiliTaCe
Služba sociální rehabilitace je zajištěna pro-
střednictvím bezplatné internetové učebny, 
kterou mohou využívat osoby se zdravotním 
postižením ve věku od 19 do 64 let a senioři 
ve věku od 65 do 80 let. Internetová učebna 
je otevřena každý pracovní den od 8:00 do 
16:00. Zájemcům o službu, nabízíme zdarma 
školení v základech obsluhy osobního počí-
tače, kurz Základy znakového jazyka, promí-
tání filmů na přání.

2. OSOBNÍ aSiSTeNCe
Je určena pro osoby se zdravotním posti-
žením, které potřebují pomoc při zvládání 
každodenních situací. Služba je poskytována 
osobám od 1 roku věku včetně starších se-

niorů nad 80 let se sníženou soběstačností 
z  důvodu zdravotního postižení, nemoci 
nebo věku. 

3. ODBOrNÉ SOCiÁlNÍ POraDeN-
STVÍ
V rámci této služby se na nás mohou obrá-
tit lidé se zdravotním postižením, senioři 
a  jejich blízcí s  nejrůznějšími dotazy a  to 
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poštou. 
Také nabízíme prodej baterií do sluchadel 
za výhodnou cenu.

4. PŮJČOVNa KOMPeNZaČNÍCH PO-
MŮCeK PrO DĚTi Se ZDraVOTNÍM 
POSTižeNÍM
V současné době je možné si vypůjčit cho-
dítka, mechanický vozík, dětské berle, spe-
ciálně upravené kolo a pojízdnou polstrova-
nou sedačku.

5. PlaVÁNÍ PrO OSOBY Se ZDraVOT-
NÍM POSTižeNÍM
Plavání se koná v krytém plaveckém bazénu 
v Ústí nad Orlicí na adrese: Polská 1360, 562 
06 Ústí nad Orlicí
Termíny vstupů: 14. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 
11., 2. 12. a 16. 12. Vždy od 14:00 do 16:00 
hod. VSTUPNÉ 20 Kč.

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, 
e-mail:eva.jirincova@czp-pk.cz, 
Barbara Mejdrová, DiS. 
– sociální pracovník, 
tel.: 775 693 983, 
e-mail:mejdrova.barbara@czp-pk.cz

MaTeŘSKÉ CeNTrUM 
MeDVÍDeK 

Během října se bude 
vchod C rekonstruovat. 
Protože nevíme přesně 
datum, sledujte, prosím, 
webové stránky a FB, kde 
bude zveřejňován aktu-
ální program a případné 

omezení provozu. Děkujeme za pochope-
ní.

KaVÁrNiČKa: středa 2. října od 9:00 ho-
din
CViČeNÍ PrO TĚHOTNÉ: koná se vždy 
ve čtvrtek – 3., 10., 17. a 24. října od 17:30 do 
18:30 hod. Maminky těhulky, přijďte si za-
cvičit pod vedením sportovní a kondiční tre-
nérky. Objednávejte se, prosím, na tel. čísle 
774 630 546, cena 70 Kč/vstup, permanentka 
600 Kč/10 vstupů. Na cvičení je nutné se na-
hlásit předem kvůli omezené kapacitě.

CViČeNÍ PrO rODiČe S  DĚTMi od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihláše-

né: pondělí 7., 14. a 21. října. Časy cvičení: 
4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nelezoucí 8:45 
hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 měs. 
chodící 9:45 hod. a 10:15 hod. Přijďte si za-
cvičit s dětmi pod vedením fyzioterapeutky 
V. Hofmanové, tel.: 602 673 382. Cena 50 
Kč/dítě. Zájemci hlaste se, prosím, předem 
u paní Hofmanové.

TraDiČNÍ PODZiMNÍ BaZar: 
pondělí 7. – čtvrtek 10. října v budově řím-
sko-katolického farního úřadu v  Kostelní 
ulici (z kapacitních důvodů nebudeme brát 
do prodeje zimní věci).
PO 7.10. – 9:30-17:00 hod. – příjem věcí do 
prodeje
ÚT 8.10. – 9:00-17:00 hod. – prodej věcí
ST 9.10. – 9:00-15:00 hod. – prodej věcí
ČT 10.10. – 14:00-17:00 hod. – výdej nepro-
daných věcí
!!POZOR!! V době konání bazaru 7.-10.10. 
je MC OTEVŘENO, zavřeno je pouze ve 
středu odpoledne. (Další důležité informace 
viz. www.medvidekuo.cz, nebo samostatný 
leták).

ODPOleDNÍ VÝTVarNÉ DÍlNY: stře-
da 2., 16., 23. a 30. října od 15:00 hod. Před 
odpolední říjnovou návštěvou se přesvědčte, 
zda není z  důvodu rekonstrukce zavřeno. 
Děkujeme za pochopení.

PrOVOZNÍ DOBa
PO od 8:00 – 12:00 hod. – Nemluvňátka + 
cvičení + výtvarná dílna
ÚT od 9:00 -12:00 hod. – Předškolkáček – 
volná herna bez programu
ST od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00 – 18:00 hod. – Předškolkáček – 
výtvarná dílna + herna
ČT od 9:0 – 12:00 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 a Konzumu.

MeDVÍDKOVa DrUžiNKa 
Od září byl zahájen provoz Medvídkovy 
družinky při MC Medvídek, Heranova 
1348, Ústí nad Orlicí. 
Pro děti od 1. do 5. třídy je připraven od-
polední program plný sportování, tvoření, 
ale také relaxace a odpočinku. 
Potřebné informace naleznete na stránce: 
http://www.medvidekuo.cz/content/dru-
zinka 
Kontakt: pí Isabel Vašků, tel. 774 630 546

NaBÍDKa aKTiViT PrO DĚTi a MlÁDež
KlUB VOlNÉHO ČaSU KaMiN (vedle ZŠ Třebovská v Hylvátech) pro děti 6 – 15 let je 
v říjnu otevřen pravidelně pondělí – čtvrtek od 14:00 hod. do 19:00 hod. V pondělí si můžete 
vyzkoušet svou angličtinu s dobrovolnicí Merlin, ve středu se můžete zúčastnit diskuzních 
skupin EXIT 316. O podzimních prázdninách (pondělí – středa) pořádáme 3 denní výlet do 
hor. Kontakt a další podrobnosti najdete na www.klub-kamin.webnode.cz

KlUB MariNG(O)DKa ( v maringotce u autobusového nádraží), pro děti 6 – 13 let je ote-
vřen každou středu od 14:00 – 18:00 hod. Program na říjen najdete v našich vývěskách a na 
nástěnkách ve školách.

KlUB DeSKOVÝCH Her eXiT začal pátý rok svých aktivit. Otevřeno máme každý pátek 
od 18:00 do 24:00 hod. v multifunkčním sále Jednoty bratrské v 1. patře (pod hasičárnou). 
Představíme vám nové hry a zajišťujeme i občerstvení po dobu klubu.

Účast na klubech je zdarma díky dobrovolníkům, podpoře města Ústí nad Orlicí a dalších 
subjektů.

Těšíme se na Vás!
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                                                      DŮM   DĚTÍ   A   MLÁDEŽE   DUHA 
                                                                           604 209 661, duha@ddm-usti.cz, www.ddm-usti.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘIPRAVILI  JSME  NABÍDKU  
KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠK.ROK 
Kromě tradičních a oblíbených pro 
Vás máme letos i 17 novinek. 
KROUŽKY ZAČÍNAJÍ JIŽ 30.9.! 
 

PROVOZNÍ DOBA NA STĚNĚ 
Lezecká stěna bude otevřena  
od 30.9.2013. 
Po: 18:30-20:30, Út: 19:30-21:30, 
Čt: 19:00-21:00, Pá: 16:00-18:00. 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
HALOWEENSKÉ ODPOLEDNE 
A SPANÍ V DDM DUHA 
Út 29.10. od 15 h - 30.10. do 9 h 
Program: výroba halloweenských 
dekorací,  hororové hry a soutěže, 
stezka odvahy a hlavně spaní 
v DDM DUHA. 
Cena: 200 Kč (zahrnuje materiál, 
večeři – pizza, snídani, pojištění) 
S sebou: spacák, polštářek,  
hygienické potřeby 
 
VÝLET DO HALY TONGO 
St 30.10.   
Sraz: 9:00 na autobusovém nádraží 
Návrat: 16:30 tamtéž 
Cena: 280 Kč (zahrnuje vstupné,  
jízdné a pojištění) 
S sebou: jídlo na celý den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky na obě akce : 
www.ddm-usti.cz –  
sekce Prázdniny – Podzimní 
lze zaslat na  
e-mail:duha@ddm-usti.cz 
nebo osobně v kanceláři DDM 
 
Děti, které se chtějí zúčastnit  
obou akcí, budou 30.10. ráno 
v 8:30h vyzvednuty v DDM 
DUHA pracovnicí DDM DUHA a 
odvedeny k autobusu. 
 
AKCE PRO ŠKOLY 
Okresní kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů 
pro žáky 5. tříd základních škol 
Termín: 8. 10. 2013, od 9 hodin 
Místo: Dětské dopravní hřiště 
Hylváty 

DraKiÁDa V KerHarTiCÍCH
O.s. Havlíček pořádá na fotbalovém hřišti v Kerharticích v sobotu 5. října od 14:00 ho-
din DraKiÁDU. Doprovodné soutěže, oceníme draky domácí výroby. Drobné občerstve-
ní zajištěno.

rODiNNÉ CeNTrUM SrDÍČKO

PrOVOZNÍ DOBa: během této doby začát-
ky programů cca 9:30 – 10:00 hod., pobytné 
30 Kč/1 dítě, 40 Kč/ více dětí.

PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ 
DÍLNA pro dospělé
ST: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, PROGRÁMEK 
PRO DĚTI – zpívání, vy-
rábění, pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, ANGLIČTINA 

PRO DĚTI, kontakt: J. Marková, 
tel.: 777 656 047

PONDĚlNÍ VÝTVarNÉ DÍlNY (cena dle 
spotřeby materiálu):
PO 7.10. od 10:00 hod. – SMALTOVANÉ 
ŠPERKY I.
PO 14.10. od 10:00 hod. – SMALTOVANÉ 
ŠPERKY II.
PO 21.10. od 10:00 hod. – SMALTOVANÉ 
ŠPERKY III.
PO 28.10. – ZAVŘENO - státní svátek

ODPOleDNÍ PrOGraMY (multifunkční 
sál, 1. patro):
ČT: 15:00-18:00 hod. – MARING(O)DKA – 
volnočasový klub pro děti 6-13 let, kontakt: 
Martin Kalášek, tel.: 739 420 287
PÁ: 16:00-18:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: Jan Procházka, tel.: 601 592 
935
PÁ: 18:00-24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH 
HER s kavárnou, kontakt: Dan Dostrašil, tel.: 
603 913 885

JeDNOrÁZOVÉ aKCe
ÚT 1.10. od 17:00 hod., herna RC – SeTKÁ-
NÍ DrC
ST 2., 16. a  30.10. od 17:00 hod., sál RC – 
MaNželSKÉ VeČerY – Kurz komunika-
ce v manželství podle metodiky zpracované 
manželi Leeovými z Anglie, s večeří a DVD 
prezentací
SO 5.10. od 16:00 hod., Letiště ÚO – Dra-
KiÁDa, přijďte se znovu pokusit dostat je 
do vzduchu – naše papírové kamarády

PO 7.10. od 20:00 hod., herna RC – DÁM-
SKÁ JÍZDa
St 16.10. od 10:00 hod., sál RC – TÁTa 
V rODiNĚ, beseda. D. Dostrašil se pokusí 
pojmenovat současné trendy a vést diskusi.
KONTaKT: Mgr. M. 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 nad Orl.

KlUBCeNTrUM ÚSTÍ NaD OrliCÍ
NaBÍDKa POŘaDŮ – ŘÍJeN 2013

Čtvrtek 3. října
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
SlaVNOSTNÍ VeČer MĚSTa ÚSTÍ NaD 
OrliCÍ S  UDÍleNÍM CeN. Konferuje 
Alfréd Strejček. v programu vystoupí Cimbá-
lová muzika a folklórní soubor JARO, vstup 
volný

Čtvrtek 10. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Miroslav DONUTil – CeSTOU NeCeS-
TOU. Příhody a veselé vyprávění s písnička-
mi v podání známého a populárního umělce, 
vstupné 250 Kč

Pondělí 14. října
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
aUSTrÁlie. Cestopisná přednáška rodi-
ny Márových, kteří objeli celý kontinent, 

šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, 
setkali se s Aboridžinci nebo krmili klokany 
z  ruky. Prožijete společně s nimi příběh plný 
dobrodružství, napětí a radosti. Vstupné 65 Kč

Úterý 15. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
PražSKÝ KOMOrNÍ BaleT. MUSICA 
SLOVAKA, ZJASNĚNÁ NOC, HÁDEJ, KO-
LIK JE HVĚZD, MONO NO AWARE. Cho-
reografie P. ŠMOK, H. TUREČKOVÁ, kon-
certní předplatné, vstupné 190 Kč

Sobota 19. října
15:00 hodin - Roškotovo divadlo
ČarODĚJNÁ POHÁDKa, Divadýlko 
MRAK Havlíčkův Brod, vstupné 50 Kč

Středa 23. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
robert THOMaS: MaNDariNKOVÁ 
iZBa, Hudobné divadlo Teatro Wüstenrot 
Bratislava. Komedie plná francouzského 
espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí 
ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s pře-
kvapivým, někdy přímo detektivním kon-

cem. Čtyři herci se převtělují do několika po-
stav a osudů. Všechny se odehrávají v malém 
pařížském hotelu v záhadném pokoji, které-
mu se říká mandarinkový. Hrají: Z. Tlučko-
vá, M. Kramár, P. Topoĺský, B. Ondrejková, 
divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465 521 047, 465 525 245 i fax, www.klubcen-
trum.cz, info@klubcentrum.cz

POZVÁNÍ Na FeSTiVal 
PĚVeCKÝCH SBOrŮ

Pěvecký sbor ALOU VIVAT z  Ústí nad 
Orlicí srdečně zve na festivalový koncert, 
který se uskuteční v úterý 22. října v 19:00 
hod. v koncertním sále ZUŠ J. Kociana. 
Vstupné dobrovolné.
Zpívají: 
ALOU VIVAT – Ústí nad Orlicí
GENERACE – dámský oktet Ústí n. Orlicí
BENDL – smíšený sbor Česká Třebová
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Z MĚSTSKÉHO MUZea
Městské muzeum v Ústí 
nad Orlicí Vás zve v říjnu 
na již probíhající výstavy 
– na podzim tradičně ve 
stylu módy. První z nich 
představuje oděvní design textilní SŠUP 
a pod názvem MODel eXPlOSiON prolí-
ná téměř všechny prostory Hernychovy vily. 
Nezbytný doplněk oděvu zde letos předsta-
vuje druhá výstava nazvaná JaBlONeCKÝ 
KNOFlÍK, která Vás provede jeho historií až 
po současnost. Novou vernisáží bude 17. říj-
na v 17.00 zpřístupněn medailonek osobnos-
ti DĚKaNa VÁClaVa BOŠTÍKa, jehož 
50. výročí úmrtí se připomíná právě letos. 
Scénář této výstavy je prezentací studijního 
bádání Michala Sklenáře.
Připomínáme, že od počátku října opět fun-
guje muzejní kroužek. Navíc k výstavám mo-
delů a knoflíku probíhají oblíbené dílny, kte-
ré jsou přístupné po objednání kolektivům. 
O všem se dočtete jak v informační skříňce, 
tak na stránkách muzea www.muzeum-uo.
cz, případně Vás obrazem provedou záběry 
na Facebooku, který je z nich přístupný.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za všechny muzejníky srdečně zve

Jarmila Süsserová 
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Z MĚSTSKÉ KNiHOVNY
TÝDeN KNiHOVeN 
30.9. – 6.10. 2013
30.9. od 18:00 hod., měst-
ská knihovna – liTe-
rÁrNÍ MaraTON – au-
torské čtení regionálních 
autorů, moderuje Milan Richter, hosté 
František Čuňas Stárek, Jan Steklík
1.10. od 9:00 – 12:00 hod., městská knihov-
na – „MÝTY a FaKTa O SCHiZOFre-
Nii“ – vzdělávací seminář
1.10. od 13:00 hod., sál ZUŠ J. Kociana – 
BeSeDa S  NOViNÁŘKOU PeTrOU 
PrOCHÁZKOVOU – pro studenty Gym-
názia
2.10. od 18:00 hod., městská knihovna 
– BeSeDa Se SPiSOVaTelKOU Pe-
TrOU HŮlOVOU
2.10. od 15:00 hod., městská knihovna – 
PrÁCe S  DiGiTÁlNÍ FOTOGraFiÍ – 
vzdělávací akce na hudebním oddělení
3.10. od 16:00 hod., městská knihovna – 
PODZiMNÍ TVOŘeNÍ S  POHÁDKOU 
– dětské oddělení
18.9. – 8.10. výstava „i NeMOCNÁ DUŠe 
MŮže BÝT TVOŘiVÁ“
9.10. – 31.10. výstava rozhovorů, fotogra-
fií a  vzpomínek na Josefa Škvoreckého 
„DNeS JOSeF Š“.
16.10. v 18:00 hodin – přednáška z cyklu 
Akademie volného času – „FerDiNaND 
i. DOBrOTiVÝ (1793-1873) – císař ab-
dikující a přesto respektovaný a milova-
ný“, přednáší doc. PhDr. Marie Macková, 
Ph.D.

KlUB PŘÁTel UMĚNÍ 
ÚSTÍ NaD OrliCÍ

Srdečně Vás zveme do Galerie pod rad-
nicí, kde je do neděle 13. října otevřena 

výstava
DeSiGN eXPlOSiON 

– výstava uměleckých oborů SŠUP.

Novou výstavou, která bude v Galerii pod 
radnicí zahájena vernisáží dne 18. října je 

výstava s názvem
MariNa riCHTerOVÁ 

– grafika a ilustrace.
V Galerii pod radnicí si budete moci tuto 

výstavu prohlédnout do 10. listopadu.
Galerie pod radnicí je otevřena denně 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 

14-17 hod., sobota a neděle 14-17 hod.

FeSTiVal DUCHOVNÍ 
HUDBY SV. CeCilie

Římskokatolická farnost- děkanství Ústí nad 
Orlicí, Cecilská hudební jednota ve spoluprá-
ci s Unií českých pěveckých sborů a Městem 
Ústí nad Orlicí vás srdečně zve na 18. ročník 
Festivalu duchovní hudby sv. Cecílie, který 
se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí v sobotu 5. října 2013.
PrOGraM:
13:00 hod. - Festivalová přehlídka chrá-
mových sborů a  varhaníků. Sbory: Nový 
Bydžov, Praha-Emauzy, Poděbrady, Třebíč, 
Ústí nad Orlicí a varhaníci: Kateřina Filková, 
Alžběta Kubátová, Václav Stoklasa, Ondřej 
Vávra.
16:00 hod. - J. Pavlica - Missa brevis, Scho-
la Salaš Hradec Králové a Komorní orchestr, 
řídí Lenka Barvínková
17:00 hod. - Slavnostní mše svatá celebro-
vaná biskupem Mons. Josefem Kajnekem 
a děkanem V. Brokešem ke cti svatých Cyrila 
a Metoděje (1150. výročí příchodu na Velkou 
Moravu).Zazní: D. S. Bortňanskij: Staroslo-
věnská mše - účinkují společně chrámové 
sbory.
Vstupné dobrovolné. 
Akci podpořilo Město Ústí nad Orlicí a další 
dárci. Děkujeme.

VÝrOČÍ DĚKaNa 
VÁClaVa BOŠTÍKa

Římskokatolická farnost – děkanství si ve 
spolupráci s  městem Ústí nad Orlicí připo-
mene 50. výročí úmrtí významného kněze, 
děkana Václava Boštíka (1897–1963). Ve 
zdejší farnosti působil od roku 1927, za dru-
hé světové války byl vězněn v koncentračním 
táboře a  do úřadu děkana se vrátil v  roce 
1945. Setrval v  něm do odejmutí státního 
souhlasu k  výkonu kněžské služby v  roce 
1961 a až do své smrti žil v Ústí nad Orlicí. 
Díky svým projektům, blízkým architektům 
(Alfréd Piffl, Karel Řepa, Jan Sokol) i dalším 
přátelům (Josef Cibulka) dokázal uskutečnit 
řadu plánů, které nebyly zaměřeny pouze 
k  duchovnímu povznesení farnosti, nýbrž 
i  ke kulturnímu povznesení města, v  jehož 
vedení zastával na konci 30. let funkci dru-
hého náměstka starosty. 
Farnost i  město si tuto významnou osob-
nost připomene několika způsoby, na něž 
jsou všichni obyvatelé města zváni:
1. vydáním sborníku o  děkanu Václavu 
Boštíkovi;
2. položením květin a  modlitbou u  hrobu 
děkana Václava Boštíka – čtvrtek 17. října 
v 16:00 hod. na městském hřbitově Ústí nad 
Orlicí;
3. výstavou v  Městském muzeu o  děkanu 
Václavu Boštíkovi, kulturním a  architekto-
nickém profilu města v době jeho působení 
– vernisáž ve čtvrtek 17. října v 17:00 hod.;
4. mší svatou slouženou Josefem Kajnekem, 
světícím biskupem královéhradeckým, v dě-
kanském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v  Ústí nad Orlicí – neděle 20. října v  8:30 
hod. (výroční slavnost posvěcení kostela – 
„posvícení“).

PaMÁTKa VŠeCH 
VĚrNÝCH ZeMŘelÝCH

V  předvečer dne, kdy myslíme na naše 
drahé zesnulé, zveme k modlitbě a vzpo-
mínce na zemřelé. Společná modlitba se 
uskuteční v  pátek 1. listopadu 2013 na 
městském hřbitově v Ústí nad Orlicí u kří-
že v 19:30 hodin.

POZVÁNKa Na KNaPOVeCKÉ POSVÍCeNÍ
Římskokatolická farnost Knapovec zve v neděli 20. října v rámci Knapoveckého posvícení 
na koncert smíšeného pěveckého sboru ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí.
V  Knapovci zahájí nedělní program v  15:00 hodin mše svatá v  kostele sv. Petra a  Pavla 
a v 16:00 hodin naváže koncert ALOU VIVAT. Po koncertě zveme všechny domácí a ná-
vštěvníky na posvícenské koláče a občerstvení před kostelem. Knapovecké posvícení je sou-
částí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

PhDr. Jana Staňková a P. Vladislav Brokeš

VÝUKa HrY Na ZOBCOVOU FlÉTNU
Pro školní rok 2013-2014 nabízím výuku na všechny druhy zobcových fléten. Vhodná pro 
děti od pěti let, horní věková hranice není omezena. Výuka probíhá individuelně.
Pro flétnový soubor Acri Tibia hledáme flétnisty, popř. hráče na housle, violoncello, kytaristu, 
hráče na africký buben. Soubor pracuje také za finanční pomoci města Ústí nad Orlicí.

KONTaKT: d.filipova@tiscali.cz, tel.: 604 580 011, pí Dagmar Filipová
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SBÍrKa Na OPraVU STŘeCHY 
KOSTela - PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané města Ústí nad Orlicí,
chceme upřímně poděkovat všem dárcům 
z  našeho města a  okolí, kteří svým finanč-
ním příspěvkem umožnili generální opravu 
střechy našeho ústeckého kostela. Děkanský 
kostel Nanebevzetí Panny Marie je velmi 
významnou kulturní památkou Orlickoús-
tecka. Byl postaven našimi předky roku 1776 
a společnými silami se snažíme tuto památ-
ku uchovat krásnou a otevřenou pro všechny 
i dnes. 
Oprava střechy kostela o ploše 1333 m2 včet-
ně opravy krovů a říms činí 2 350 000,- Kč.
Společnými silami se podařilo tuto částku ve 
stanoveném termínu uhradit. Pro vaši infor-
maci předkládám souhrnné vyúčtování.
Město Ústí nad Orlicí ze svého rozpočtu 
přispělo částkou 630 000,- Kč a z Fondu re-
generace Ministerstva kultury jsme získali 
prostřednictvím města Ústí n. O. 835 000,- 
Kč. Římskokatolická farnost – děkanství 
Ústí nad Orlicí - organizovala opravu jako 
investor. Na základě vypracovaných žádos-
tí se nám podařilo získat z Fondu solidarity 
biskupství královéhradeckého 200 000,- Kč 
a z Pardubického kraje 100 000,- Kč. Chybě-
jící částku 585 000,- Kč na dokončení kom-
pletní opravy střechy se nám podařilo získat 

eNerGie žiVOTa – PŘeDNÁŠKa
Přednáška Evy Motyčkové - ENERGIE ŽIVOTA - se koná 23. října od 17:30 hod. v Malé scéně v Ústí n.O. Dozvíte se zde jak posílit svoje 
zdraví, jak najít klid a jistotu v sobě, jak přijmout štěstí, jak porozumět nápovědám v kresbách. Proběhne řízená léčivá meditace. Vstupné 
80 Kč.

díky sbírkám v kostele, dárcům a sponzorům 
z řad občanů města Ústí nad Orlicí i okolí. 
Celý projekt opravy završil benefiční koncert 
ZUŠ a Cecilské hudební jednoty a požehnání 
střechy v neděli 22. září 2013. Význam této 
slavnosti vyzdvihla účast královéhradeckého 
biskupa Mons. Jana Vokála, z  jehož úst za-
znělo poděkování panu starostovi Petru Háj-
kovi, radním a zastupitelům města. Dále pak 

prováděcí firmě pana Jaroslava Vrbiaka, s.r.o. 
a  dalším zainteresovaným osobám i  všem 
dárcům. Já se pochopitelně k  tomuto podě-
kování s velikou vděčností připojuji.
Ještě tedy jednou děkujeme za vaše dary, za 
vaši dosavadní spolupráci a přejeme vám vše 
dobré. S vděčností vám všem žehná

P. Th.Bc. Vladislav Brokeš, děkan 

KaM Za SPOrTeM V ŘÍJNU
Pátek 4. října
TJ Jiskra ÚO „C“ – Sokol Helvíkovice (fotbal, 
okr. přebor III.tř., muži „C“, od 18:00 hod.)
Neděle 6. října
Řetová/ÚO „B“ – Morašice/Cerekvice(fotbal. 
krajská I.A  dorostu, Řetová/Ústí „B“, hřiště 
Mandl, Řetová, od 12:45 hod.)
Sobota 12. října
TJ Jiskra ÚO – FK Dobrovice (fotbal, divize 
C, muži A, od 16:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sokol Kunčina (fotbal, 
1.B tř., muži B, od 12:30 hod.)
Neděle 13. října
TJ Jiskra ÚO – Sokol D. Újezd (fotbal, kr. 
přebor – dorost, od 16:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – TJ Lanškroun (fotbal, kr. pře-
bor – st. a ml. žáci, od 12:30 a 14:15 hod.)

Pátek 18. října
TJ Jiskra ÚO „C“ – FK Agria Choceň „B“ 
(fotbal, okr.přebor III.tř., muži „C“, od 18:00 
hod.)
Neděle 20. října
Řetová/ÚO „B“ – Proseč (fotbal, kr. I.A do-
rostu – Řetová/ÚO „B“, hřiště Mandl, Řeto-
vá, od 12:15 hod.)
Sobota 26. října
TJ Jiskra ÚO – MFK Trutnov (fotbal, divize 
C, muži A, od 14:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sokol Řetová (fotbal, 1.B 
tř., muži B, od 11:00 hod.)
Neděle 27. října
TJ Jiskra ÚO – FK Agrita Choceň (fotbal, kr. 
přebor – dorost, od 14:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – FK Agria Choceň (fotbal, kr. 
přebor – st. a ml. žáci, od 11:00 a 12:45 hod.)

TJ SOKOl KerHarTiCe NaBÍZÍ CViČeNÍ
PrO DĚTi: pondělí 17:00 – 18:00 hod. – RODIČE S DĚTMI (2 – 4 roky), úterý 16:30 – 17:30 
hod. – MINIŽACTVO (4 – 7 let), pondělí, čtvrtek 18:00 – 19:00 hod. – CVIČENÍ PRO DÍV-
KY A CHLAPCE (7 – 15 let), pátek 19:00 – 20:00 hod. – FLORBAL CHLAPCI (7 – 15 let), 
středa 17:30 – 18:30 hod. – VOLEJBAL CHLAPCI, DÍVKY.
PrO DOSPĚlÉ: pondělí, čtvrtek 19:00 – 20:00 hod. – AEROBIC, POSILOVÁNÍ, pátek 20:00 
– 21:00 hod. – FLORBAL DOSPĚLÍ Začínáme 30.9., bližší informace na tel.: 605 961 332

NaBÍDKa CViČeBNÍCH 
HODiN TJ SOKOl ÚSTÍ N.O.

Tělocvična Na Štěpnici:
Rodiče a děti, ČT od 16:30 – 17:30 hodin
Starší ženy, PO + ČT, od 19:00 – 20:00 ho-
din

Sokolovna (tělocvična gymnázia):
Mladší a starší žákyně, PO + ČT od 17:00 
– 18:00 hodin
Mladší a  starší žáci, ÚT + PÁ od 17:30 – 
18:30 hodin
Mladší ženy, PO + ČT od 20:00 – 21:15 
hodin
Muži a  dorostenci, ÚT + PÁ, od 18:30 – 
20:00 hodin
Věrná garda, PO + ČT od 19:00 – 20:00 
hodin
Volejbal A, ÚT + PÁ od 20:00 – 22:00 ho-
din
Nohejbal, ST od 20:15 – 22:00 hodin
Florbal, dle domluvy hráčů
Sálová kopaná, ST od 19:00 – 20:15 hod., 
NE od 17:30 – 19:00 hod.
Historický šerm, SO od 13:00 – 16:00 hodin
Volejbal B, ST od 17:30 – 19:00 hod., NE 
od 19:00 – 20:30 hod.
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MeMOriÁl BOHUSlaVa laNGa 
V BaSKeTBalU MUžŮ a žeN

V pátek 13.a v sobotu 14.září pořádal Basketbalový klub 
Ústí n.O. již XXII. ročník tradičního Memoriálu Ing. Bo-
huslava Langa v basketbalu mužů a žen. V hale SŠUP hrálo 
celkem 8 družstev. Výsledky turnaje:
Konečné pořadí – muži:
1. SKB Č. Třebová, 2. TJ Jiskra H. Městec, 3. BK Ústí n.O.
Konečné pořadí – ženy:
1.TJ Šumperk, 2. OSK Olomouc, 3. BK Ústí n.O.
Konečné pořadí – U11 smíšené:
1.TJ Jiskra H. Městec, 2.BK Ústí n.O.

MiNiGOlF 
Poslední příležitost letošní herní sezóny! 
Vchod: 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 příjemném parko-
vém prostředí. Nenáročná relaxace vhodná pro každého 
i  celou rodinu! Možnost skupinových rezervací (školní, 
firemní) pro 20 a  více osob v  jakýkoliv pracovní den. 
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky 
a permanentky! 
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavře-
no.
Svou návštěvou podpoříte charitativní projekt pro nedoslý-
chavé děti! 

Info: www.minigolf-uo.estranky.cz 

SPOrTOVNÍ CeNTrUM raDaVa
Neděle 6.10. – 18:00 – 22:00 hodin

Pilsner Urquell I. liga (družstva)
Středa 8.10. – 19:00 – 23:00 hodin

Ústecká 1. liga (družstva)
Středa 9.10. – 16:30 – 18:45 hodin

Večerníček (jednotlivci)
Středa 9.10. – 19:00 – 23:00 hodin

Proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 10.10. – 18:30 – 22:00 hodin

Generali cup (jednotlivci)
Neděle 13.10. – 18:00 – 22:00 hodin

Pilsner Urquell II. liga (družstva)
Úterý 15.10. – 19:00 – 22:30 hodin

Orso 3. liga (družstva)
Středa 16.10. – 19:00 – 22:30 hodin

Kaja UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 17.10. – 18:30 – 22:00 hodin

CBT Cup (jednotlivci)
Neděle 20.10. – 18:00 – 22:00 hodin

Pilsner Urquell II. liga (družstva)
Úterý 22.10. – 19:00 – 22:30 hodin

Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 23.10. – 16:30 – 18:45 hodin

Večerníček (jednotlivci)
Středa 23.10. – 19:00 – 22:30 hodin

Fortell 6. liga (družstva)
Neděle 27.10. – 18:00 – 22:00 hodin

Pilsner Urquell II. liga (družstva)
Úterý 29.10. – 16:30 – 22:30 hodin

Tacl Cup (jednotlivci)
Středa 30.10. – 18:30 – 22:00 hodin

Merka cup dvojic (dvojice)

Tel. rezervace: 4654 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz
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MiSTrOVSTVÍ Čr Se VYDaŘilO
Velký atletický podnik – Mistrovství České republiky do 22 let se pořadatelům z Jiskry Ústí nad Orlicí vydařil. Ve dvou dnech startovalo 
více jak 430 atletů a atletek, k vidění byly skutečně kvalitní výkony. Přítomna byla řada hostů v čele s předsedou Českého atletického svazu 
Liborem Varhaníkem.
K zajištění Mistrovství ČR pomohlo město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj a Český atletický svaz. J. Hetfleiš

Tenisový oddíl Ústí nad Orlicí vypisuje 
výběrové řízení na provozovatele zre-
konstruovaného bufetu v tenisovém are-
álu. Bufet je možno provozovat celoročně. 
Začátek pronájmu je od 1.12. 2013.
Nabídky posílejte nejpozději do 31.10. 
2013 na adresu info@tkuo.com

MeMOriÁl JOSeFa BaUera 2012/2013
Poděkování všem hráčům, kteří se zúčastni-
li III. ročníku ,, Memoriálu Josefa Bauera,,. 
I. část Memoriálu se uskutečnila 26.12.2012 
ve stolním tenise,velmi nás potěšila i účast 
žen.Umístění hráčů: 

1. místo: Pavel Richter
2. místo: Roman Velínský
3. místo: Milan Bauer
4. místo: Karla Rebejová

Všem hráčům, kteří se zúčastni-
li III. ročníku ,,Memoriálu Josefa 
Bauera,, děkujeme.
Dne 7. 9. 2013 se uskutečnila II. 
část Memoriálu Josefa Bauera 
v  tenise. Celkem se zúčastnilo 16 
hráčů. Mezi dospělými hráči se 
tento rok zúčastnili i  mladí talen-
tovaní hráči, kteří získávali záro-
veň i zkušenosti hrou s dospělými. 
Nálada byla sportovní a  přátelská. 
Hráči bojovali až do odpoledních 
hodin. Občerstvení bylo zajištěno 
a  hráčům přišlo po turnaji vhod. 

Počasí nám přálo, přišlo mnoho příznivců 
a  fanoušků.Turnaji přihlížela i  paní Irena 
Bauerová-manželka Josefa Bauera. 
Vyhlášení vítězů proběhlo na tenisových 
kurtech v  Ústí nad Orlicí a  ceny předával 
hrající Milan Bauer za přítomnosti rodiny. 
Turnaj měl opět vysokou sportovní i spole-
čenskou úroveň, také díky mnoha štědrým 
sponzorům, proto si všichni hráči mohli od-

nést hodnotné věcné ceny. Turnaj sledovala 
i kamera regionální televize OIK. 
První místo obsadil Antonín Hubner, na 
druhém místě se umístil Jan Jetmar, tře-
tí místo Petr Dušek a  čtvrté místo Milan 
Bauer.
VÝSLEDKY VE DVOJBOJI ,,MEMORIÁ-
LU JOSEFA BAUERA 2012 / 2013“: 

4. místo Milan POŠEPNÝ
3. místo Pavel RICHTER
2. místo Petr DUŠEK
a 1. místo obsadil MILAN BAUER
Chtěli bychom tímto vřele podě-
kovat všem sponzorům: Město 
Ústí nad Orlicí, TK Ústí nad Orli-
cí, OEZ Letohrad, Bowling Radava, 
Tiskárna Oftis, BB COM, Pivovar 
Bernard, Vinotéka Horálek, Tabák 
Snítilová, Elektro Sychra, Drogerie 
Teta-pí Šípková, Drogerie Teta-p. 
Paukert, Dárky-Barborka, Restau-
race Skoba, Hotel Florida, Maixner-
-Hanuš, Hotel UNO.

POWerJÓGa PrO ZaČÁTeČNÍKY 
i POKrOČilÉ

Přijďte si protáhnout a  posílit celé tělo. V  DDM 
Duha každé pondělí 18:00-19:00. Informativní 
schůzka v pondělí 16.9. od 17.00hod v DDM. Dále 
cvičíme již od září na Gymnáziu UO (boční vchod), 
každý čtvrtek 18:30-19:30. Cena 50,-Kč. Bližší in-
formace o termínech hodin a kurzů: Markéta Ska-
lická 602 245 393.

CViČeNÍ PilaTeS
Posilovací cvičení s  účinky na tva-
rování postavy, vyrovnání svalových 
dysbalancí, prevenci a nápravu bo-
lesti zad. Cvičíme na Gymnáziu ÚO 
(boční vchod tělocvičny), každé 
pondělí 18:30 – 19:30 hod., vstup 
40 Kč. Bližší info: Jana Šparlinková, 
tel.: 777 087 220

VÍME, KAM JDEME

Rozhodněte 25. a 26. října

NADÁVAT 
NA POMĚRY, NEBO 
PŘIJÍT K VOLBÁM?

EB-otazky-510x240cm.indd   3 13.9.13   14:04
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• Tříčlenná rodina koupí chalupu na polosamotě. 
 Tel.: 734 255 150

• Mladá rodina shání rodinný dům k rekonstrukci. 
 Tel.: 734 622 739

• ODDlUžeNÍ FYZiCKÝCH OSOB, VYŘEŠÍME EXEKUCE, 
ZBAVÍME VÁS DLUHŮ jednou pro vždy. Jedna nízká splátka 
na 5 let. Konzultace zdarma. Miroslav Odvárka, 

 tel. 734 220 638, www.123-oddluženi.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY DO ORDINACE
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

REGISTRUJTE SE K NÁM A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!

� Komplexní preventivní a léčebná péče 

� Moderní diagnostické metody

� Rozšířené ordinační hodiny

� Zvýhodněné ceny očkování

� Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Pro informace či objednání volejte na tel.: 465 525 211 nebo 731 646 417. 
Ordinaci Mediclinic najdete na adrese Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí.

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY   
WWW.MEDICLINIC.CZ
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V  rámci své návštěvy Pardubického kraje 
zavítal ve čtvrtek 12. září do Ústí nad Orlicí 
prezident republiky Miloš Zeman. Před ná-
vštěvou našeho města se prezident sešel se 
starosty obcí Mikroregionu Orlicko-Třebov-
sko a navštívil také společnost SOR Libchavy, 
vyrábějící autobusy. Odtud pak v doprovodu 
hejtmana Pardubického kraje Martina Neto-
lického dorazil prezident na Mírové náměstí, 
kde byl přivítán starostou města Petrem Háj-
kem. Společně pozdravili občany města, kte-
ří na náměstí dorazili v hojném počtu. Zde 
byl také prostor pro veřejnou diskuzi. Této 
možnosti využila řada lidí s dotazy zaměře-
nými na zdravotnictví, školství, politiku, ale 
také pouze na osobní pozdravení hlavy stá-
tu. Prezident se také svěřil se svým vztahem 
k našemu městu, jelikož jeho dědeček půso-
bil v Ústí nad Orlicí jako přednosta stanice.

Poté se prezident společně z  hejtmanem 
a  starostou přesunuli z  náměstí do obřadní 
síně radnice, kde následovalo setkání se za-
stupiteli města, řediteli příspěvkových orga-
nizací a dalšími hosty. Tématem byla proble-
matika školství, veřejných zakázek, ale také 
turistického ruchu v  kraji. Na závěr setkání 
se pan prezident podepsal do pamětní knihy 
města a z rukou starosty P. Hájka převzal ky-
tici, pamětní vlajku a knihu.
Z radnice se prezidentská kolona přesunula 
do Orlickoústecké nemocnice, kde následo-
valo setkání s  řediteli krajských nemocnic 
a  diskuze na téma krajského zdravotnictví. 
Na závěr  druhého dne návštěvy prezidenta 
v  Pardubickém kraji se uskutečnila společ-
ná večeře v letohradské tvrzi Orlice, které se 
zúčastnili zástupci kraje, obcí s  rozšířenou 
působností a  integrovaného záchranného 
systému.

Text a foto L. Prokeš


