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MÍSTNÍ REFERENDUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
K OTÁZCE ZÁKAZU HAZARDU

Vážení občané,

k otázce zákazu hazardu vyhlásilo Zastupitelstvo města Ústí nad Or-
licí na pondělním jednání dne 8. září 2014 usnesením číslo 713/24/
ZM/2014 místní referendum, které se uskuteční na celém území 
našeho města. Vzhledem k  této skutečnosti Vám, vážení občané, 
předkládáme znění otázky a několik praktických informací o místě 
a času konání místního referenda včetně popisu způsobu hlasování. 
Místní referendum se koná ve dnech 10. a 11. října 2014 současně 
s komunálními volbami. 

Otázka položená k rozhodnutí v místním referendu je následu-
jícího znění:
„Souhlasíte s  tím, aby zastupitelstvo města v  rámci své samo-
statné působnosti zakázalo provozování sázkových her podle § 2 
písm. e), g), i), l), m) a n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o loteriích“) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 
odst. 3 zákona o loteriích, tj. zejména výherních hracích přístrojů 
a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrál-
ních loterijních systémů a jiných podobných přístrojů (dále jen 
„výherní hrací zařízení“) na území města Ústí nad Orlicí včet-
ně městských částí Hylváty, Kerhatice, Knapovec, Dolní a Horní 
Houžovec, Černovír, Oldřichovice?“

Doba hlasování 
pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin.
sobota 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

Kdo je oprávněn hlasovat 
Právo hlasovat v  místním referendu má každá osoba, která má 
právo volit do zastupitelstva obce (dále jen „oprávněná osoba“). 
Oprávněnou osobou je státní občan ČR, který alespoň v  den ko-
nání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v Ústí nad 
Orlicí, v den konání místního referenda, přihlášen k trvalému po-
bytu. Totéž právo přiznává zákon i občanu jiného státu, který v den 
konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a  je v den 
konání místního referenda přihlášen k trvalému pobytu v Ústí nad 
Orlicí, přiznává-li mu právo volit mezinárodní úmluva, kterou je 
Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce meziná-
rodních smluv.

Způsob hlasování
Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobec-
ného, rovného a přímého hlasovacího práva. 

Oprávněná osoba hlasuje o položené otázce tak, že na hlasovacím 
lístku v příslušném rámečku u slova „ano“ nebo „ne“ označí svoji 
odpověď křížkem, poté hlasovací lístek vloží do úřední obálky, a ná-
sledně do hlasovací schránky.

Hlasovací okrsky
Hlasování proběhne v  17 stálých volebních okrscích. Hlasovací 
okrsky pro místní referendum jsou totožné s volebními okrsky do 
komunálních voleb. Rovněž budovy, kde budou umístěny hlasovací 
místnosti pro místní referendum a komunální volby, budou podle 
okrsků shodné. Přesné vymezení zveřejnil starosta v  oznámení 
o době a místě konání místního referenda viz úřední deska a webo-
vé stránky města. 
Oprávněné osoby, které budou mít zájem hlasovat v místním refe-
rendu a v komunálních volbách, musí ovšem navštívit dvě hlasovací 
místnosti, a to hlasovací místnost určenou pro místní referendum 
a hlasovací místnost určenou pro komunální volby. Budovy i hla-
sovací místnosti budeme mít v každém okrsku viditelně označeny.

Hlasovací lístky
Oprávněná osoba obdrží hlasovací lístek od okrskové komise pří-
mo v hlasovací místnosti, poté co prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo 
platným průkazem o povolení k pobytu, nebo platným cestovním, 
diplomatickým či služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. 
Hlasovací lístky pro hlasování v místním referendu nebudou opráv-
něným osobám doručovány na adresu jejich trvalého pobytu.

Kdy budou známy výsledky hlasování
Místní komise po přezkoumání zápisů 17 okrskových komisí zjis-
tí celkové výsledky hlasování, které vyhlásí zveřejněním na úřední 
desce neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.

Jaké jsou podmínky platnosti a závaznosti místního referenda
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 
35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Rozhodnutí v  místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně 
nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referen-
da zúčastnily, a alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v sezna-
mech oprávněných osob.

Další informace 
Najdete na webových stránkách města www.ustinadorlici.cz v sekci 
Místní referendum – HAZARD.

JUDr. Eva Kalousková, tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí



2 www.ustinadorlici.cz10/2014

OSLAVA 20 LET SPOLUPRÁCE MĚST BYSTŘICE 
KLADSKÁ A ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V letošním roce si město Ústí nad Orlicí připomnělo 20 let od zahájení spolupráce s pol-
ským městem Bystřice Kladská. Podpisem smlouvy o spolupráci 18. 5. 1994 na Králickém 
Sněžníku bylo zpečetěno již dlouho před tím započaté neformální partnerství občanů obou 
měst. Oslava výročí spolupráce se uskutečnila v  sobotu 6. září 2014. Oficiální část oslav 
proběhla za přítomnosti polské delegace v sále ZUŠ Jar. Kociana v Ústí nad Orlicí. Předsta-
vena zde byla dvacetiletá spolupráce obou partnerských měst, na které se podíleli převážně 
sportovci, školy, hasiči, senioři a zaměstnanci městských úřadů. Prezentovány byly společně 
realizované projekty vzájemné spolupráce, které byly finančně podpořeny z fondů Evropské 
unie, z rozpočtu města a dotací Pardubického kraje. Představitelé obou měst při této příle-
žitosti podepsali deklaraci o další spolupráci a předali ocenění osobám, které se zasloužili 
o vznik, rozvoj a prohloubení partnerství obou měst. 
Tato celodenní akce pokračovala od 16 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí kul-
turním programem po členy delegace a  pro širokou veřejnost. K  tanci a  poslechu hrála 
hudební skupina Tiger Swing, promítána byla prezentace společných aktivit a bylo možné 
ochutnat tradiční polskou kuchyni, kterou přivezli naši hosté z Polska. Věříme, že naše spo-
lupráce bude i nadále velmi úzká, přátelská a bezprostřední.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZÁMĚR PRODEJE BYTŮ  
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, 
Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podla-
hové 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 stanove-
na ve výši 160.000,- Kč. 
Byt č. 3 o velikosti 3+1 v Knapovci č.p. 6, 
Ústí nad Orlicí - Knapovec o celkové podla-
hové 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 stanove-
na ve výši 200.000,- Kč. 
Byt č. 5 o velikosti 2+1 v ulici T.G.Masaryka 
168, Ústí nad Orlicí o celkové podlahové plo-
še bytu včetně příslušenství 50,13 m² (z toho 
sklep 3,71 m²). Byt se nachází v 1. nadzem-
ním podlaží. Minimální kupní cena je sta-
novena ve výši 300.000,- Kč.
Byt č. 10 o  velikosti 1 pokoje s  příslušen-
stvím v  ulici T.G.Masaryka 168, Ústí nad 
Orlicí o celkové podlahové ploše bytu včet-
ně příslušenství 30,60 m² (z toho sklep 3,72 
m²). Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
150.000,- Kč.
Byt č. 14 o velikosti 1+1 s podílem ideální 
½ na příslušenství (koupelna, WC, předsíň 
a  spíž jsou společné pro jednotky 693/14 
a 693/15) v ulici Husova 693, Ústí nad Or-
licí o celkové podlahové ploše bytu 70,73 m2 
(z  toho místnosti 38,34, půda a  sklep 19,40 
m2, příslušenství 12,99 m2 – pouze ideální 
½). Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
150.000,- 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.ustinador-
lici.cz v  sekci úřad - úřední deska nebo ma-
jetkoprávní záležitosti, na e-mailové adrese: 
polakovi@muuo.cz nebo na tel. 465 514 262 
(vyřizuje E. Polakovičová).

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
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ZÁMĚR PRODEJE 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje 
záměr prodeje níže uvedených stavebních 
pozemků k  výstavbě rodinných domů 
v  souladu s  regulačním plánem obytné 
plochy U Letiště.

STAVEBNÍ POZEMEK Č. 5 o  výměře  
2147 m²
Stavební pozemek č. 5 tj. p.p.č. 923/205 
(o výměře 250 m²) a p.p.č. 923/189 (o výmě-
ře 1.897 m²) vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 6 o  výměře 
1.988 m²
Stavební pozemek č. 6 tj. p.p.č. 923/190 
(o výměře 1395 m²), p.p.č. 923/219 (o výmě-
ře 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 o  výměře  
1986 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192 o vý-
měře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 9 o  výměře  
1983 m²
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194 o vý-

měře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí. 
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 10 o  výměře 
1985 m²
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195 
o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 11 o  výměře 
1989 m²
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196 
o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 12 o  výměře 
1899 m²
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197 
o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
Část stavebního pozemku je dotčena bez-
pečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 14 o  výměře 
2012 m²
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199 
o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
Část stavebního pozemku je dotčena bez-
pečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 15 o  výměře 

1828 m²
Stavební pozemek č. 15 tj. p.p.č. 923/208 
o výměře 1828 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 17 o  výměře 
2070 m²
Stavební pozemek č. 17 tj. p.p.č. 923/84 o vý-
měře 2070 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.

Všechny uvedené stavební pozemky jsou za-
tíženy věcným břemenem ve prospěch spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín spočí-
vajícím v umístění pilíře nízkého napětí pro 
přípojku elektrické energie.

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

Zájemci mohou požádat o prodej stavebního 
pozemku majetkoprávní odbor Města Ústí 
nad Orlicí. Záměr prodeje je zveřejněn na 
elektronické úřední desce, na internetových 
stránkách www.ustinadorlici.cz v  sekci úřad 
– úřední deska a na internetových stránkách 
www.ustinadorlici.cz v sekci úřad - majetko-
právní záležitosti. 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ N.O. NA LéTA 2015-2020 BYL SCHVÁLEN
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo dne 8.9. 2014 nový 
strategický plán, který vznikal v  průběhu roku 2014 a  jeho vývoj 
mohli občané sledovat a přispět k jeho tvorbě na webových strán-
kách města.
Strategický plán pracuje se třemi klíčovými oblastmi, pro které 
byla stanovena opatření a rozvojové aktivity: A Ekonomický rozvoj 
a vzdělávání, B Kvalita života, C Doprava, infrastruktura a životní 
prostředí. Z finanční analýzy hospodaření města vyplývá, že měs-
to může dosahovat provozních přebytků a vkládat ze svého běžné-
ho rozpočtu do rozvojových aktivit přes 20 mil Kč ročně. Dalšími 
zdroji pro financování rozvoje mohou být účelové dotace ze státní-
ho rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje a z EU, případně příjmy 
z prodeje nepotřebného majetku.
Nejpraktičtější částí je vlastní akční plán, který obsahuje návrh 
konkrétních projektů, jejich prioritu, garanty i  náklady, jsou-li již 

známy. V nejbližších letech má vysokou prioritu revitalizace brown-
fieldu Perla I v centru města, podporu získal i záměr zřídit v Perle 
regionální IQ centrum vzdělávání a inteligentní zábavy.
Pracovní skupina pro ekonomický rozvoj kladla největší důraz na 
přípravu rozvojových ploch pro podnikatele a investory.
Podle strategie bude město v roce 2020 mnohem lépe dopravně vy-
řešeno jak pro pěší, tak pro cyklisty. Strategie pamatuje i na investice 
do rozvoje místních částí a zlepšení prostředí sídlišť.
Strategický plán počítá i s řadou dříve zavedených a dobře fungují-
cích aktivit, jako je grantová podpora kulturních a sportovních akcí 
a sociálních služeb, zateplení škol, rekonstrukce sociálních zařízení 
i s vyspělejším nakládáním se zeleným odpadem a s rozvojem zele-
ně a parkových ploch.

RNDr. R. Šedová, více na www.ustinadorlici.cz
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PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ
Ve dnech 8. a 9. října pořádá Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí na 
Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové PŘEHLÍDKU STŘED-
NÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ.
Ve středu 8.10. je přehlídka pro veřejnost otevřena od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 9.10. 
od 8:00 do 17:00 hodin.
Žáci, rodiče i široká veřejnost mohou na Přehlídce škol získat podrobné informace o stu-
diu, přijímacím řízení, uplatnění na trhu práce. Přehlídky se zúčastní zástupci významných 
zaměstnavatelů našeho regionu.
Pro zájemce z řad veřejnosti budou na přehlídce poskytovány informace o rekvalifikačních 
kurzech, celoživotním vzdělávání, nabídkách trhu práce.

I. Tomšová, Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání, 
ÚP ČR, kont. pracoviště Ústí n.O.

SHD ÚSTÍ N.O. I. REPREZENTUJÍ V POŽÁRNÍM SPORTU POPRVé ŽENY!
V sobotu 23.8. se poprvé v historii SDH Ústí nad Orlicí I. vydala na soutěž v požárním útoku 
dvě družstva - mužské i nově vytvořené ženské. 
První soutěží pro ženský tým se stal Memoriál Miloše Felcmana v České Rybné, který se konal 
jako noční soutěž. 
Po dlouhém čekání, a velké nervozitě před startem, se ženám podařilo jen několik minut před 
půlnocí, vše jak mělo a zapsaly si platný pokus s časem 57,48 s. Skončily tak na 5. místě ze 
sedmi. Sestava: H. Hlavová, L. Králová, D. Sokolová, I. Kačenová, V. Hermanová, I. Kačenová 
ml., Z. Paukrtová. 
Mužský tým, který byl pro nováčky z ženského týmu velkou oporou, nastoupil ke svému úto-
ku v 00:30. 
Po skvělém výkonu všech členů obsadili nádherné 9. místo z 22 družstev s časem 45,45 s. 
Sestava: V. Paukrt, L. Kučera, L. Sokol, J. Weiss, P. Kovář, M. Pek, J. Papáček.
Další soutěží byly Nepomuky, které se započítávají do Velké ceny Ústeckoorlicka (VCÚ). Po 
problémech, kdy „mašina“ vypověděla službu a narychlo se musela sehnat náhradní, se oba 
týmy umístily ve svých kategoriích na posledních místech. 
Sestavy: Ženy – H. Hlavová, M. Kočová, L. Králová, I. Kačenová ml., V. Hermanová, R. Pila-
řová, Z. Paukrtová. Muži – L. Sokol, L. Kučera, V. Paukrt, J. Weiss, P. Kovář, M. Hájek, M. Pek. 
Třetí soutěží se pro ženský tým se stal Memoriál Zdenka Šaldy v Knapovci. Po prvním po-
kusu se tým ve složení: H. Hlavová, L. Králová, D. Sokolová, I. Kačenová, V. Hermanová, I. 
Kačenová ml. a Z. Paukrtová usídlilo na prvním místě s časem 26,754 s. K druhému pokusu 
nastoupily ženy klidné, a i přesto, e svůj dosavadní rekord nepřekonaly, vybojovaly svůj první 
pohár za 1. místo. Druhé skončily ženy Knapovec 31,668 s a třetí Skuhrov 31,965 s.
Mužský tým, který nastoupil ve složení V. Vondráček, L. Sokol, J. Hynek, J.Weiss, P.Kovář, 
J. Papáček a M. Kolář obsadil skvělé třetí místo po drobných potížích při druhém pokusu. 
Muži si započítali čas 24,305. Vyhráli muži z Knapovce 17,846, 2. skončil Skuhrov 20,404 a 4. 
Knapovec B 26,161.
Neděle patřila Soutěži v požárním útoku pod hradem Lanšperk, která se započítává do Velké 
ceny Ústeckoorlicka. Tohoto závodu se účastnilo rekordních 37 týmů. Velkým úspěchem byl 
zisk 9. místa v kategorii žen (29,04 s) a 22. místa v kategorii mužů (22,48 s). 

Hana Hlavová, velitelka ženského týmu

MAS ORLICKO - O PRÁZDNINÁCH 
BYLO U NÁS ŽIVO 

Nejdůležitější aktivitou 
letošního léta bylo zveřej-
nění pracovní verze ana-
lytické a  dílčí návrhové 
části Integrované strate-
gie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS 
Orlicko 2014 – 2020, která 
bude sloužit k získání finančních prostředků 
z Evropských fondů i dalších zdrojů. Finální 
podoba této Strategie bude schválena MAS 
ORLICKO do února 2015 a poté předložena 
k posouzení příslušným orgánům. Děkujeme 
touto cestou všem, kteří se podíleli na tvor-
bě nové Strategie. Mnozí z vás přemýšlejí, že 
využijí možnosti získat dotaci z Evropských 
fondů a budou o ni žádat přes naši MAS. Už 
teď nám můžete posílat vaše projektové zá-
měry v základních obrysech, abychom i my 
získali představu, jakým směrem se budete 
rozvíjet. V novém dotačním období předpo-
kládáme širší záběr možností i  objemu do-
tací. MAS bude moci přerozdělovat finance 
z více Operačních programů. První požadav-
ky a přesné detaily z  jednotlivých minister-
stev i od nás budou zveřejňovány do konce 
roku 2015, první výzvy pak budou vyhlášeny 
v roce 2016.

Koncem srpna jsme se představili na největ-
ší tuzemské výstavě zaměřené na zeměděl-
ství - Země živitelka. Prezentovali jsme zde 
MAS v  Pardubickém kraji, vlastní činnost, 
turistické cíle na území působnosti a  také 
náš vlajkový projekt na propagaci elektrokol 
Jedeme všichni. V minulých měsících jel pe-
loton z MAS Opavsko cyklojízdu k nám do 
Žamberka (jsme koordinátorem projektu), 
představili jsme se např. na Letohrádkách, na 
Fořtově dni. Zpáteční cyklojízda začínala ze 
Žamberka 17. 9. 2014 přes Letohrad a Dolní 
Moravu. Peloton nadšenců a milovníků cyk-
listiky projel 250 kilometrovou cyklojízdu 
napříč územím šesti partnerských MAS. Na 
začátku září projednala valná hromada MAS 
ORLICKO celou sadu vnitroorganizačních 
změn – změnu za zapsaný spolek, schválení 
nových stanov a mimo jiné ustavení zájmo-
vých skupin. V  tomto roce jsme otevřeli 
odbornou poradnu pro NNO při novele 
Občanského zákoníku a také pro konzultace 
k  legislativním a  administrativně správním 
otázkám. Proběhly dva semináře, kterých 
se účastnilo cca 60 NNO. Oblasti podpory 
jsou např. uzavírání smluv, drobný prodej, 
personální otázky, pomoc ve správním říze-
ní, neziskovka v roli spotřebitele (reklamace, 
odstoupení od smlouvy), poplatky za hudeb-
ní produkce při pořádaných akcích anebo 
pořádání výdělečných/nevýdělečných akcí 
pro veřejnost. 
Najdete nás nově na facebooku − 
www.facebook.com/mas.orlicko.

M. Kubišová, MAS Orlicko z.s.
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POKLAD V TICHé ORLICI
Každoroční výlov exponátů z  řeky Tiché 
Orlice dosáhl věhlasu. Ten přivábil i  po-
četnou družinu vodáků z  DDM Hradec 
Králové. Skládáme hold odvážným dětem 
a jejich instruktorům.
Nuže vraťme se k  sólokaprům letošního 
14. června.
Vítězným kouskem se stal Pinyho nákup-
ní vozík, který si navíc vrchovatě naplnil. 
Dalším extra kusem byla popelnice se za-
placenou známkou na rok 2014. Jen je tře-
ba upozornit: my - vodní popeláři jezdíme 
jen jedenkrát ročně.
Dále obvyklá spousta pneumatik, hadic, 
petlahví... O  trofeje jsme se rozdělili se 
sběrným dvorem Tepvos. Za podporu akce 
patří dík městům Ústí a  Letohrad a  také 
půjčovně lodí v Cakli. Řece věrní

vodaci.orlice@seznam.cz 
a Skalda

JAK SE BELA FUCHS V ÚSTÍ (NADOBRO?) ZTRATIL
Ještě jednou se v Ústeckých listech vracíme 
k problematice ústeckých válečných hrobů.
  Málokdo totiž ví, že v  hrobu sovětských 
vojáků neleží jen oni. První písemné úda-
je o  tom jsem získala v  létě r. 2012 od p. J. 
Havla, který je opravdovým odborníkem na 
ústecký hřbitov a  ty, kteří tam leží. Dalším 
zdrojem byl výpis z hřbitovní matriky E – F 
(zapsáno pí Amelií Neuwirthovou) a Proto-
kol o  ošetřovaných 1945, do kterého jsem 
mohla nahlédnout díky pracovnici archivu 
zdejší nemocnice. Mezi sovětskými vojáky 
leží totiž MUDr. Arnold Klein, židovský 
lékař pocházející z  Maďarska, bývalý vězeň 
koncentračního tábora Osvětim.
  Jak se sem A. Klein dostal? Ze zápisu kro-
nikáře města p. Fr. Štancla víme o tom, že už 
ve dnech 9. a 10.5. 1945 byli v textilní škole 
umístěni vězňové z  rozpuštěných němec-
kých táborů, procházející naším městem. 
Byli to Poláci, Jugoslávci, Italové, Maďaři 
a Francouzi. Byli střeženi ozbrojenými hlíd-
kami (potud kronika města).

Jejich zdravotní stav byl zcela jistě většinou 
velmi špatný, a  tak právě dr. Arnold Klein 
byl přijat dne 23.5.1945 na interní odd. ús-
tecké nemocnice, kde bohužel 14.6. zemřel 
a 18.6. byl pohřben na zdejším hřbitově.
  Podařilo se mi o něm získat několik bližších 
údajů:
narodil se v roce 1890
rodiče se jmenovali Vilmos Klein a  Sarolta 
Kohn
byl lékařem v městě Tolcsva (Tolča) – město 
je v sev. Maďarsku v obl. Tokajských vrchů, 
blízko slovenských hranic
bojoval v 1. sv. válce a je zmiňován ve Zlatém 
albu maďarských židovských vojáků
v červnu 1944 byl deportován do Osvětimi

  Co mě však nesmírně překvapilo, že Arnold 
Klein nebyl přijat na zdejší internu sám, ale 
spolu se svým o 6 let starším krajanem, který 
už potom není nikde zmiňován. Jmenoval 
se Bela Fuchs (rovněž z města Tolcsva) a ze-
mřel v naší nemocnici už 4. den po příjmu, 

dne 26.5. 1945. Diagnózy obou byly praktic-
ky shodné – průjmy (možná skvrnitý tyfus?) 
a srdeční nedostatečnost pro zbytnělé srdce, 
v případě Arnolda Kleina i chorobná vyhub-
lost.
  Pozoruhodné ( a  pro mě naprosto nepo-
chopitelné) je, že od 26.5.1945 už nenajde-
me o B. Fuchsovi žádný zápis, tj. žádný zápis 
o tom, že by snad byl v Ústí pohřben. Úmrt-
ní kniha 1945-49 a Kniha zemřelých 1945-
1949 s archivními čísly 1607 a 1081 ústecké 
nemocnice už neexistují, hřbitovní matrika 
o něm žádný záznam nemá, zápisy pohřeb-
ních služeb tak daleko do minulosti nesahají.
  Co se tedy stalo s tělem Bely Fuchse? Přece 
se nemohlo z  nemocnice ztratit? Dočká se 
Bela Fuchs?

Ještě bych ráda dodala, že některá data (na-
rození, úmrtí) se liší, uvedla jsem ta, která 
jsou ve hřbitovní matrice.

Blanka Petrovická

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BRATŘÍ ČAPKŮ

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ 
TEPVOS

Většina obyvatel Ústí nad Orlicí má pově-
domí o  tom, že společnost Tepvos zajišťuje 
pro město energetické, vodohospodářské, 
komunální a další služby, ale mezi žáky naší 
školy je známá především díky provozová-
ní aquaparku. Proto jsme i  my, učitelé ZŠ 
Bratří Čapků, uvítali nabídku této společ-
nosti a navštívili jsme její jednotlivé divize. 
Cílem této akce, kterou zorganizovala paní 

Markéta Vojvodíková z  oddělení marketin-
gu a obchodu, bylo připravit základ pro ná-
sledné exkurze žáků naší školy i dalších škol 
a seznámit se tak blíže se životem ve městě, 
uvědomit si v praxi užití informací, které se 
dozvídají žáci ve škole, a umožnit jim tak po-
chopit provázanost školy se životem.
Skupina sedmnácti učitelů ústeckých zá-
kladních škol se vydala ve středu 27.8.2014 
na pochůzku po jednotlivých provozovnách 
firmy. Navštívili jsme čističku odpadních 
vod v Libchavách, teplárnu na sídlišti Štěpni-
ce a poslední zastávkou byl krytý bazén, kde 
jsme s paní Vojvodíkovou diskutovali o kon-
krétní formě výstupů z plánovaných exkurzí 
žáků. Náměty učitelů pak budou zpracovány 
ve specifických pracovních listech pro dané 

ročníky a žáci by již na podzim tohoto roku 
měli jednotlivé provozovny navštívit. Už teď 
se na to těšíme.

Ivana Jakubíková

ADAPTAČNÍ KURZ
V  prvním týdnu nového školního roku 
se konal adaptační kurz šestých ročníků. 
Žáci 6.A  a  6.B strávili dva dny na Orlické 
chatě U  Rampušáka nad Zemskou bránou 
a  v  krásné přírodě absolvovali pestrý pro-
gram, během kterého se seznámili s  nový-
mi spolužáky a učiteli a  také si formou her 
a společenských aktivit vyzkoušeli, jak si do-
káží poradit v různých, mnohdy i náročných 
situacích.
Tato akce má každoročně velkou podporu 
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vedení školy a velmi příznivý ohlas dětí:
„Bylo to zábavný a potkal jsem nový lidi.“ To-
máš Felgr (6.A)
„Bylo to fajn a byly tam i dobré hry. Ondřej 
Švestka (6.A)
„Mně se líbilo prolejzání pavučinou a  noční 
hra. Filip Botek (6.B)
„Velice se mi líbilo, když jsme hráli hry v klu-
bovně, a hodně mě bavilo, že jsme byli v lese.“ 
Antonín Puš (6.B)
„Bylo to moc zábavný a  bavilo mě to, ale 
škoda že to bylo tak krátký. Margarita Hotra 
(6.A)
„Moc se mi to líbilo. Bylo to fajn. Nejvíc se 
mi líbilo, že jsme hráli spoustu her.“ Kateřina 
Lamborová (6.B)
„Super! Moc jsem si to užila.“ Simona Hav-
lová (6.A)
„Mně se to líbilo. Budu mít zážitek se třídou 
na celej život. Byla tam vážně sranda. Bude se 

mi moc moc stýskat.“  Eliška Jančáková (6.B)

VÝTVARNÝ KROUŽEK
Již pátým rokem na naší škole pracuje té-
měř 60 dětí z prvního i druhého stupně ve 
výtvarném kroužku, kde se naučí různým 
výtvarným technikám, navštěvují zajímavé 
výstavy a se svými výtvory se účastní soutě-
ží. Každý rok je činnost mladých výtvarní-
ků zaměřená tematicky. Letošní téma nese 
název „Důležité mezníky mého života“. Na 
konci školního roku bude úsilí žáků završe-
no výstavou, na kterou jste srdečně zváni do 
prostor naší školy.
Petra Růžičková

DNY ZDRAVéHO ŽIVOTNÍHO STYLU
Ve dnech 24.-26.9.2014 již tradičně proběh-
la našimi žáky každoročně vítaná akce Dny 
zdravého životního stylu. Během tří dnů žáci 

druhého stupně opustili své pevně dané roz-
vrhy hodin a pravidelnou školní výuku na-
hradily aktivity zaměřené na první pomoc, 
psychologické a sociální dovednosti, sporto-
vání, rozmanité praktické činnosti a rozšíře-
ní vědomostí o  zajímavé poznatky. Některé 
činnosti probíhaly přímo ve škole pod ve-
dením pedagogů, jiné vedli pracovníci Čes-
kého červeného kříže, Střední zdravotnické 
školy v Ústí nad Orlicí, Střediska výchovné 
péče Mimózy a  další externí spolupracov-
níci. Děti si z pestré škály rozmanitých ak-
tivit odnesly nové zkušenosti, prověřily si 
své schopnosti a dovednosti a objevily nové 
možnosti trávení volného času.
Veliké poděkování patří Městu Ústí nad Or-
licí a rodičům zúčastněných žáků za finanční 
podporu této zajímavé akce.

Jitka Kučerová

KATEŘINA MARTINCOVÁ VYBOJOVALA ZLATO 
V MEZINÁRODNÍ JAZYKOVé SOUTĚŽI

Kateřina Martincová, osmnáctiletá studentka z Gymnázia Ústí nad Orlicí, v srpnu repre-
zentovala Českou republiku na Mezinárodní olympiádě v německém jazyce 2014. Ve své 
kategorii B2 obsadila neuvěřitelné první místo.
Do mezinárodního kola se studentka oktávy vyšplhala po klasickém žebříčku: vyhrála nejprve 
kolo školní, potom okresní, krajské a v celorepublikovém se umístila na druhé příčce. Právě 
poslední klání jí zajistilo účast na soutěži ve Frankfurtu nad Mohanem, kde 3.-16. srpna mě-
řila síly se skoro stovkou účastníků z 48 zemí celého světa.
Mezinárodní olympiáda v německém jazyce je soutěž, již organizuje Goethe-Institut a Mezi-
národní spolek němčinářů, koná se jednou za dva roky a je určena pro studenty ve věku 14-19 
let. Vyhlašují se celkem 3 kategorie podle úrovně jazyka: A2, B2 a C1. Soutěžící ovšem nepro-
kazují jazykové dovednosti jen „teoreticky“, naopak – řeší (i ve skupinách a mezinárodních 
týmech) zadané úkoly, tudíž dokládají i schopnost spolupráce a komunikace.
Kromě Kateřiny Martincové hájila Českou republiku i Jelizaveta Laškevičová z Arcibiskupské-
ho gymnázia v Praze, která zvítězila již v celostátním kole a ve Frankfurtu obsadila 1. místo 
v kategorii C1. Obě studentky vyhrály čtyřtýdenní stáž v Německu v létě 2015.

Střední škola uměleckoprůmyslová 
Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
pořádá

v pátek 17. října 2014 
od 13:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 18. října 2014 
od 8:00 do 13:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všech prostorách hlavní budovy v Za-
hradní ulici a ateliérové části 

ve Špindlerově ulici
Bližší informace na: www.ssup.cz 

nebo +420465518111
Informace o studiu možno získat kdykoliv 

po domluvě (telefon, e-mail)

UPRUMKA NAČALA DALŠÍ 
ŠKOLNÍ ROK. NAPOSLEDY 

VE STARéM „KABÁTĚ“
Školní rok s pořadovým číslem 123, který 
odstartovali žáci i pedagogové Střední ško-
ly uměleckoprůmyslové jako tradičně ve 
své sportovní hale, nebude už nyní s jisto-
tou spadat do kategorie „jako každý jiný“. 
Obyvatelé Ústí, kteří byli po desítky let 
zvyklí na přibližně stejnou podobu hlavní 
školní budovy v Zahradní ulici, ji takto už 
zakrátko uvidí pouze na archivních foto-
grafiích.
Od 15. září vypukla největší stavební akce 
v  dějinách současné „umprumky“, dříve 
slavné textilní školy, a na pedagogy i žáky 
bude klást nemalé nároky. Bude provedena 
kompletní výměna oken, zateplení budo-
vy, celková oprava fasády a  nutná rekon-
strukce střešní krytiny školní budovy.
Stejně radikální „řez“ čeká i objekt nedale-
ké školní jídelny. Proti původním předpo-
kladům se cena pohybuje kolem 27 milio-
nů korun. Tato velká stavební akce by měla 
být hotova na konci srpna příštího roku.
Díky účasti v  projektu Podpora přírodo-
vědného a technického vzdělávání v Pardu-
bickém kraji se podařilo mimo jiné zřídit 
v  prostoru bývalých tkalcoven dvě nové 
odborné učebny. „Jedna se zaměřením na 
robotiku a automatizaci, druhá pro příro-
dovědné vzdělávání. Obě učebny by měly 
být zkolaudovány v  polovině září a  plně 
svým účelům sloužit od začátku října. 

Mgr. J. Pokorný /kráceno/

BAZAR PODZIMNÍHO 
A ZIMNÍHO OBLEČENÍ 

A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Základní škola Školní 75, Ústí n.O. pořádá 
ve dnech 15. – 17. 10. Bazar podzimního 
a  zimního oblečení a  sportovních potřeb. 
Přijďte prodat i nakoupit!
Středa 15.10. od 9 – 17 hod. – příjem zboží
Čtvrtek 16.10. od 9 do 17 hod. – prodej zboží
Pátek 17.10. od 9 – 14 hod. – prodej zboží, 
od 14 – 16 hod. – výdej neprodaného zboží
KDE?: Kerhartice – základní škola – školní 
družina
Pro urychlení si, prosím, připravte seznam 
zboží a  zboží popište. Více informací na 
www.usti.cz/skoly/zskerhartice/

Těšíme se na Vaši návštěvu!

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Čtvrtek 2. října – VELETRH SOCIÁL-
NÍCH SLUŽEB. Srdečně zveme naše členy 
na 4. ročník veletrhu sociálních služeb od 
12:30 do 17:00 hodin v  Kulturním domě 
v Ústí n.O. Bude zde prezentace jednotlivých 

organizací působících v  regionu, možnost 
zakoupení drobných dárkových předmětů 
a občerstvení. V průběhu veletrhu vystoupí 
žáci ZUŠ, promítání filmu „Láska hory pře-
náší“. Vstup volný.

3. a 17. října – PLAVÁNÍ PRO ČLENY SE-
NIOR KLUBU. Od 14:00 do 15:30 hodin 
v krytém plaveckém bazénu v Ústí n.O., pla-
vání je spojeno se cvičením ve vodě, vstup 50 
Kč na průkazku SK
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Středa 8. října – PŘEDNÁŠKA V KNIHOV-
NĚ. V rámci cyklu Akademie volného času 
zveme naše členy do knihovny na přednášku 
doc. PhDr. Marie Mackové, Ph.D. na téma 
„Zapomenutá válka Šlesvicko-Holštýnsko 
1864“. Začátek přednášky v  18:00 hodin, 
vstup volný.
Čtvrtek 23. října – PODZIMNÍ TURIS-
TICKÁ VYCHÁZKA ŘETŮVSKÝM 
ÚDOLÍM. Odpolední pěší vycházka Řetův-
ským údolím na Kolibu. Vycházka vede ná-
ročnějším lesním terénem a její délka je cca 
12 km. Sraz účastníků ve 12:30 hodin u re-
staurace Mendrik. Vycházka se koná pouze 
za příznivého počasí. Organizaci zajišťuje 
paní Tomanová.
Sobota 25. října – VÝLET DO SOPOTNI-
CE. Autobusový výlet do farské zahra-
dy u  kostela sv. Zikmunda – s  posezením 
u chlebové pece, možnost zakoupení a kon-

zumace domácího chleba, pečeného masa. 
Předpokládaný návrat kolem 15:00 hod. Při-
hlášky se přijímají ve Sladkovně vždy v úterý 
od 10:00 do 12:00 hod. (7., 14. a 21.10.). Při 
přihlášení je možné objednat chleba. Člen 
SK hradí 30 Kč, nečlen 40 Kč (doprava), 
platba při přihlášení.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 9:35 hod., 
Dukla prodejna 9:40 hod., Babyka 9:45 hod., 
autobusové nádraží 9:50 hod., Tvardkova 
9:55 hod., Penzion 10:00 hod.

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, nečlen zaplatí kurzovné ve výši 
400 Kč.
Sledujte vývěsku SK, bude tam uveřejněn 
datum zahájení první lekce kurzu.

KONTAKTY NA SK: pí Šamšulová 
722 475 129, pí Bílková 722 475 132, pí Kop-
sová 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

INFORMACE Z CENTRA 
SOCIÁLNÍ PéČE 

MĚSTA ÚSTÍ N.O.
K 30. září 2014 je ukončena sociální služba 
Chráněné bydlení Na Pláni 1343 Ústí nad 
Orlicí. Od 1.10. 2014 dochází k  transfor-
maci na Pečovatelskou službu. Podávání 
žádostí o umístění na adrese Na Pláni 1343 
zůstává beze změny. 
Provozní doba Pečovatelské služby od 
1.10.2014 je:
Pondělí až pátek 6:30 hodin – 20:00 hodin
Sobota, neděle 8:00 hodin – 20:00 hodin

Jana Ešpandrová, ředitelka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRA-
VA ČČK je určena 
seniorům, osobám 
zdravotně oslabe-
ným a  rodičům 
s dětmi k návštěvě 
lékaře, úřadu, na 
nákup, ke kadeř-
nici….. Senior do-

pravu 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 
hod. Permanentky jsou k  dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo na Informačním cen-
tru města. 
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.
CENTRUM PRO ŽIVOT – vzdělávací, re-
laxační a  volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840

3. října – PODZIMNÍ ZAHRADA- před-
náška zahradnice paní Hodrové o  správ-
ném výběru ovocných stromů, uskladnění 
jablek…, od 15:00 hod. ve Společenském 
centru, vstupné dobrovolné

7. října – ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA PO 
OKOLÍ Ústí n.O. – délka vycházky cca  
2 hod., sraz účastníků ve 14:00 hod. před bu-
dovou OS ČČK, vedoucí vycházky paní Zd. 
Urbanová
9. října – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ Ústí 
n.O., sraz účastníků ve 13:00 hod. před bu-
dovou OS ČČK, cíl: Habřinka, vedoucí výle-
tu p. Ivo Preclík
16. října – KOSMETIKA – přednáška paní 
Procházkové jak správně pečovat o  svoji 
pleť, ukázky líčení, od 16:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK, vstupné dobrovolné
18. října – GULÁŠOVé HODY – od 13:00 
hod. zahrada ČČK – zábava, příjemné pose-
zení, hudba (v případě nepříznivého počasí 
se akce bude konat v budově OS ČČK)
21. října – DEKORACE Z  LÁTKY A  PA-
PÍRU, šikovné ručičky, výtvarná dílna, od 
15:00 hod. ve Společenském centru ČČK, 
vstupné dobrovolné
23. října – DRÁTKOVÁNÍ, šikovné ručičky, 
výtvarná dílna od 15:00 hod. ve Společen-
ském centru ČČK, vstupné 30 Kč

PRAVIDELNé AKCE

KAVÁRNIČKA-CENTRUM VZDĚLÁVÁ-
NÍ: každý pátek od 8:00 – 15:30 hodin, Spo-
lečenské centrum
Každý pátek od 9:00 do 13:00 hod. spo-

lečné čtení z  časopisů ZDRAVÍ a  PANÍ 
DOMU
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 jednorázo-
vé úklidy domácností:
vysávání, mytí podlahových krytin, utírání 
prachu, mytí oken, úklid sociálních zaříze-
ní, myti kuch. linek, sporáků, lednic, žehlení 
prádla, běžný úklid/péče o hrob…
Hodinový manžel:
drobné opravy všeho druhu v  domácnosti 
i  ve firmě, opravy a  výměny vodovodních 
baterií, montáž poliček, obrázků, nábytku, 
sekání trávy, stříhání živých plotů…

Bližší informace a objednání úklidových 
služeb, hodinového manžela 

na tel.: 773 001 088
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OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ INFORMUJE

Nabízíme seniorů a obča-
nům se zdravotním posti-
žením:
BYDLENÍ v 18 samostat-
ných bytových jednot-
kách s vlastním sociálním 
zařízením a  kuchyňkou 
a  zajištěním potřebných 
pečovatelských služeb
DENNÍ STACIONÁŘ včetně zajištění do-
pravy a stravy. Denní stacionář nabízí na-
plnění volného času, procvičování paměti 
a  motorických dovedností, odpočinek na 
lůžku, ale i  procházky po okolí. Služba 
denního stacionáře zajišťuje prevenci před 
osaměním.
TERéNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU 
– ve Vašich domácnostech Vám pomůže-
me s hygienou, úklidem, zajistíme nákup 
i oběd, doprovodíme Vás k lékaři….

Oblastní charita Ústí n.O., DPS sv. Kryš-
tofa, Sokolská 68, Ústí n.O.-Kerhartice. 
Mgr. Dana Matoušková, tel.: 731 402 341, 
www.uo.charita.cz, 
e-mail:dps.ustino@seznam.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENé 
A SENIORY PARDUBICKéHO KRAJE, O.P.S.,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťová-
na těmito způsoby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnos-
ti 
Internetová učebna pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory 
bezplatně naučíme základní obsluhu osob-
ního počítače a  vyhledávat si potřebné in-
formace prostřednictvím internetu. Služba 
je poskytována každý všední den od 8:00 do 
16:00 osobám se zdravotním postižením od 
19let a seniorům. Služba je poskytována bez-
platně.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlast-
ní osobu, soběstačnosti a  dalších činností, 
vedoucích k sociálnímu začleňování, nácvik 
obsluhy běžných zařízení a  spotřebičů, ná-
cvik péče o  domácnost, nácvik péče o  děti 
nebo další členy domácnosti, nácvik samo-
statného pohybu, nácvik dovedností potřeb-
ných k úředním úkonům

Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím
Doprovody osob se zdravotním postižením 
a  seniorů, nácvik schopnosti využívat do-
pravní prostředky, nácvik efektivního hledá-
ní pracovního místa a vystupování při pra-
covním pohovoru, nácvik komunikačních 
dovedností a práce s informacemi
nácvik základů znakového jazyka

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a  při obstarávání osobních záleži-
tostí
Podávání informací o možnostech získávání 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
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 
hodinu 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, e-mailem 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.

PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽE-
Né A SENIORY
Termíny vstupů 2014: 15.9.; 29.9.; 13.10.; 
20.10.; 3.11.; 24. 11.; 1.12.; 15.12. Vždy od 
14.00 do 16.00 v krytém plaveckém bazénu 
v Ústí nad Orlicí. 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, email: 
eva.jirincova@czp-pk.cz
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracov-
ník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
POZVÁNKA na podzimní členskou 
schůzi, která se koná ve čtvrtek 16. října 
od 14:00 hod. v  Hostinci v  Klopotech, 
pohoštění, tombola. Svoz účastníků za-
jištěn: Hylváty ČSAO 12:50 hod., Dukla 
12:55 hod., Babyka 13:00 hod., autobusové 
nádraží 13:05 hod., Tvardkova 13:10 hod., 
Penzion 13:15 hod.

ZÁJEZD DO POLSKA – tržnice Kudowa 
Zdroj, čtvrtek 23. října, cena 130 Kč. Od-
jezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6:45 hod., 
Dukla 6:50 hod., Družba 6:55 hod., Tvard-
kova 7:00 hod., autobusové nádraží 7:05 
hod.
Přihlášky každé úterý od 11:00 hod. 
ve Sladkovně, poprvé 30.9., dále 7., 14. 
a 21.10., nebo telefonicky na č. 737 378 815

Na Vaši účast se těší členové 
výboru ZO SPCCH

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

4. – 5.10. – MUDr. Karel ŠEFRNA, Habrma-
nova 306, ČT, tel.: 465 534 834
11. – 12.10. – MUDr. Zdeněk ŠKORPIL, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
18. – 19.10. – MUDr. Dagmar ŠPAJOVÁ, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
25. – 26.10. – MUDr. Marcela ŠPÁTOVÁ, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
28.10. – MUDr. Jiří ŠTANCL, F.V.Krejčího, 
ČT, tel.: 465 530 247
1. – 2.11. – MUDr. Irena ŠTANCLOVÁ, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555

V PARDUBICKéM KRAJI SE OPĚT HLEDAJÍ PĚSTOUNI
Občanské sdružení Amalthea opět hledá zájemce o pěstounskou péči. Úkolem pěstounů je 
nabídnout dítěti, které vyrůstá v ústavu, nebo se jeho rodina ocitla v těžké životní situaci, 
místo ve své rodině. Důležitým úkolem je navázat s dítětem bezpečný vztah, doprovázet ho 
v jeho radostech i starostech a být mu citovou i morální oporou.
Pěstouni jsou sice finančně podporováni státem, ale zároveň jsou na ně kladeny takové 
požadavky, které zajistí, že je dítě v pěstounské rodině v bezpečí a spokojené.
Setkání se zájemci o náhradní rodinnou péči se uskuteční ve středu 8. října od 17:00 do 
19:00 hod. v Kavárničce U Tygra v Č. Třebové.
Více se dozvíte na http://www.amalthea.cz, na tel.: 773 952 814, e-mail:pestouni@amalthea.cz

Bc. P. Říhová, Amalthea

Pro naše uživatele začal měsíc září prezentováním našeho zařízení, a to na Integračním dnu na 
náměstí. Dále jsme využili nabídky z Domova důchodců Ústí nad Orlicí na tradiční Sportovní 
odpoledne, což se našim uživatelům moc líbilo. Kdo měl zájem zúčastnil se turistického pod 
s názvem „Pochod Dvacka“, který pořádal Rieter CZ ke svému 20. výročí.
Chystáme se na říjnovou akci Nad oblaky, která se bude konat v Olomouci a kde se bude konat 
vernisáž obrázků ze soutěže, do které se naši uživatelé přihlásili. Také začínáme nacvičovat na 
taneční soutěž. Během září jsme také podnikli odpolední výlet na Andrlův chlum a na hrad 
Potštejn. H. Zastoupilová, ved.přímé péče
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RODINNé CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: bě-
hem této doby začátky pro-
gramů cca 9:30-10:00 hod., 
pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/
více dětí. Možnost měsíční 
permanentky – 150 Kč/1 
dítě, 200 Kč/více dětí

PO: 8:30-12:30 hodin – HERNA, VÝTVAR-
NÁ DÍLNA (především) PRO DOSPĚLÉ
ST: 8:30-12:30 hodin – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění po-
byh….
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 6.10. od 10:00 hod. – LEPTÁNÍ SKLA, 
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN I. – zdobení 
sklenic či hrnečků (k dispozici v MC)
PO 13.10. od 10:00 hod. – LEPTÁNÍ SKLA, 
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN II.
PO 20.10. od 10:00 hod. – LEPTÁNÍ SKLA, 
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN III.

ODPOLENÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro):
PÁ: 16:00-18:00 hod. – KLUB EXIT – 
pro mládež, kontakt J. Procházka, tel.: 
601 592 935
PÁ: 18:00-24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH 
HER s  kavárnou, kontakt Bc. D. Dostrašil, 
tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVé AKCE:
ČT 9.10. až 27.11. od 17:00 hod., sál RC – 
MANŽELSKÉ VEČERY – KURZ KOMU-
NIKACE V  MANŽELSTVÍ podle metodi-
ky zpracované manžely Leeovými z  Anglie, 
s večeří, osm setkání. Záměrem kurzu je po-
moci manželským párům posílit a prohlou-
bit jejich partnerský vztah. Hlídání dětí po 
domluvě zajišťujeme, tel.: 603 913 885. Doto-
vaná cena kurzu je 800 Kč na dvojici (v ceně 
8 lekcí a 16 večeří pro pár), 
www.manželskevecery.cz
NE 12.10. od 16:00 hod. – DRAKIÁDA, le-
tiště Ústí n.O.
ST 15.10. od 10:00 hod., sál RC – ZLOZVY-
KY, DOBROZVYKY A DESTRUKCE NEU-
RÓZY DÍTĚTE, interaktivní přednáška Mgr. 
E. Ruckého
PO 27.10. od 10:00 hod., herna RC – OČKO-
VÁNÍ, beseda se zdravotníkem M. Kaláškem
PO 27.10. od 20:00 hod., herna RC – DÁM-
SKÁ JÍZDA

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 n. Orl.
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MATEŘSKé CENTRUM 
MEDVÍDEK

!!!POZOR!!! Odpoled-
ní středy v září je herna 
zavřená až do přestěho-
vání do nových prostor. 
Děkujeme za pochope-
ní.

KAVÁRNIČKA: středa 1. října od 9:00 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihlášené: 
pondělí 6. října, 13. října, 20. října, 27. října, 
časy cvičení: 4-5měs. 8:15hod., 5-8.měs. ne-
lezoucí 9:00hod., 8-12měs. lezoucí 9:45hod., 
13-18měs. chodící 10:30hod. Přijďte si s dět-
mi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Mo-
niky Zastoupilové (737 900 271), cena 50,- / 
45min 
MAMI, TATI, JAK SI SPOLU POVÍDÁ-
ME, jakou máme společnou řeč….?: 15. 
října od 10:00hod. S  Hankou Brodinovou 
se budeme povídat o  vlivu komunikace na 
vývoj dítěte, na vztahy v rodině, naše zdraví 
a celkový postoj k životu.
TRADIČNÍ PODZIMNÍ BAZAR
pondělí 20. října – čtvrtek 23. října v budově 
římsko-katolického farního úřadu v Kostel-
ní ulici
Pondělí 20.10. od 9:30 – 17:00 hod. - příjem 

věcí do prodeje
Úterý 21.10. od 9:00 – 17:00 hod. - prodej věcí
Středa 22.10. od 9:00 – 15:00 hod. - prodej 
věcí
Čtvrtek 23.10. od14:00 – 17:00 hod. - výdej 
neprodaných věcí
!!! POZOR !!! V  době konání bazaru 20. - 
23.10. je MC OTEVŘENO, zavřeno pouze 
odpoledne.
(Další důležité informace viz. www.medvi-
dekuo.cz nebo samostatný leták)

Nabídka kurzu pro děti i pro dospělé:
METODA INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ
Přednáška pro veřejnost: úterý 21. října od 
17:30 hod., vstupné 50 Kč

KURZ PRO DĚTI: středa 22.10. až nedě-
le 26.10. po 15. hodině, čas bude upřesněn 
podle zájmu.
KURZ PRO DOSPĚLé: středa 22.10. až ne-
děle 26.10. ve večerních hodinách, čas bude 
upřesněn podle zájmu. 
Kurz je 5ti denní a děti od 5-ti do 12-ti let 
a  dospělí se učí 2 hodiny denně, - probíhá 
proces aktivace centra vnímání, cvičení roz-
víjí sebejistotu, harmonizuje se práce obou 
mozkových hemisfér, děti se celkově zklid-
ňují, děti pasivní se rozvíjí v aktivitě, navy-
šuje se IQ.

Metoda může pomoci i nevidomým a slabo-
zrakým k orientaci v prostoru a ke snadnější-
mu absolvování školního programu.
12-ti letá zkušenost Marka Komissarova, 
spolupráce s vědeckými ústavy.
Veškeré informace podá Lenka Franzo-
vá, FranzovaLenka@seznam.cz, tel.č. 604 
650 708

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Nemluvňát-
ka + cvičení
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolkáček 
– volná herna bez programu
Středa od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolkáček 
– přednášky + zpívánky + herna
Středa od 15:00 do 18:00 hod. - Předškolká-
ček – výtvarná dílna + herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolká-
ček – malovánky + herna 
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolkáček 
– volná herna bez programu

KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, 
Katka Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, 
FB – Mateřské centrum Medvídek

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje a Konzumu

TÁBOR LDT ZBLOVICE
Jako každým rokem se i letos uskutečnil druhých čtrnáct dní v červenci tradiční tábor ve Zblovicích. 19. 6. odjelo 79 dětí ve věku 7 – 15 let 
směr Vranovská přehrada. Náplní tábora byly klasické táborové aktivity jako výlety do přírody, tradiční i netradiční hry, koupání, celotábo-
rová hra, celodenní výlet aj. V průběhu tábora jsme zachraňovali zblovické údolí a snažili se zničit prsten moci. S pomocí Gandalfa jsme vše 
zvládli a v Mordoru prsten zničili. Velký dík patří veškerému personálu, který se o děti vzorně staral. Kdo by chtěl nahlédnout, jak letošní 
tábor probíhal, navštivte stránky www.ldtzblovice.cz. V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout práci sdružení LDT Zblovice o. s., které se 
vzorně o zblovickou táborovou základnu stará a umožňuje tím pořádání těchto táborů.
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DĚTSKÝ KLUB FIALKA

Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, 
dlouhodobé, pravidelné i  nepravidelné 
hlídání dětí. Nástup možný kdykoli během 
roku po předchozí telefonické či osobní 
domluvě (den předem). Přechodně nás 
najdete v MC Medvídek, Heranova 1348, 
Ústí n.O.
Náš klub férově podporuje Konzum.
Další info najdete na webových stránkách: 
www.fialka-uo.cz

KONTAKT: Miluše Crhonková, 
tel.: 732 681 858, 605 774 569, 
e-mail: fialkauo@seznam.cz

ZBLOVICKÝ TÁBOŘÍK 2014
V polovině srpna se uskutečnil první ročník Táboříku pro malé děti od 2 do 6 let s jejich rodiči. 26 dětí z Ústí nad Orlicí a okolí odjelo na pět 
dní do Zblovic u Vranovské přehrady, aby si vyzkoušelo táborové aktivity, naučilo se novým dovednostem a zažilo spoustu zážitků. V progra-
mu nechybělo hraní her, sportování, jízda na lodičkách, výlet do ZOO, pomoc pohádkovým postavičkám, hledání pokladu, karneval, lovení 
bobříků aj. Celou akci zastřešili Olga a Ondřej Čopianovi za podpory LDT Zblovice o. s., města Ústí nad Orlicí, firmy Racio a LM obchodu s. 
r. o. Velký dík patří všem sponzorům a personálu, který se o děti vzorně staral. Fotogalerii z Táboříku naleznete na webu www.pohybovasko-
licka.cz.

KLUBCENTRUM ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ

3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ – ŘÍJEN

Čtvrtek 2. října v 19:30 hodin
POD ZEMÍ
*Horor, vyprávějící o  tom, že v  pařížských 
katakombách se ukrývá zcela neznámý 
prostor, jehož návštěvou můžete zaplatit 
i cenu nejvyšší. Vstupné zdarma…. Titulky, 
vstupné 110 Kč

Pátek 3. října v 19:30 hodin
DÁRCE
Film byl natočen podle stejnojmenného ro-
mánu L. Lowry, v hlavních rolích J. Bridges, 
M. Streep a K. Holmes. Titulky, vstupné 100 Kč

Neděle 5. října v 19:30 hodin
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
Existuje milión důvodů proč nemít rád re-
alitního makléře M. Douglase, a  to je právě 
přesně to, co se mu líbí. Titulky, vstupné 110 Kč

Úterý 7. října v 19:30 hodin
LABYRINT: ÚTĚK
Adaptace 1. dílu úspěšné knižní trilogie J. 
Dashnera. Titulky, vstupné 110 Kč

Pátek 10. října v 19:30 hodin
ZŮSTAŇ SE MNOU
Sedmnáctiletá Mia má všechno o čem snila 
a  ještě ji přijali na prestižní hudební školu. 

Stojí před životním rozhodnutím – zůstat se 
svou láskou, nebo následovat svůj sen o kari-
éře úspěšné hudebnice? Titulky, vstupné 120 Kč

Neděle 12. října v 15:00 hodin
POŠŤÁK PAT
Nejoblíbenější listonoš na světě v animované 
podívané, natočené podle stejnojmenného 
britského televizního seriálu. Česká verze, 
vstupné 90 Kč

Pondělí 13. října v 19:30 hodin
EQUALIZER
*Bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky, 
který předstíral svou smrt, aby mohl začít žít 
poklidný život ho musí pro záchranu života 
mladé dívky opustit… Titulky, vstupné 120 Kč

Čtvrtek 16. října v 19:30 hodin
*DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
Titulky, vstupné 100 Kč

Pátek 17. října v 19:30 hodin
ANDĚLé VŠEDNÍHO DNE
Originální příběh natočený podle románu 
M. Viewegha v němž pomyslné andělské pe-
rutě nosí M. Labuda,V.Dyk,E. Křenková a V. 
Javorský. Vstupné 120 Kč

Neděle 19. října v 15:00 hodin
7 TRPASLÍKŮ    3D
Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Česká 
verze, vstupné 140 Kč

Úterý 21. října v 19:30 hodin
ZMIZELÁ
*Zoufalý manžel po zmizení své ženy orga-

nizuje rozsáhlé pátrací akce a snaží se, aby se 
jeho žen našla pokud možno živá. Všechny 
stopy a důkazy vedou ale právě k manželovi. 
Jaká je skutečná pravda? Titulky, vstupné 120 
Kč

Čtvrtek 23. října v 19:30 hodin
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Dobrodružné historické fantasy je příběhem 
zoufalého člověka, kterého okolnosti donuti-
ly udělat zoufalou věc, díky níž se stal nesmr-
telnou legendou. Titulky, vstupné 120 Kč

Pátek 24. října v 19:30 hodin
LUCY
*Slavný francouzský režisér L. Besson obsa-
dil do hlavní role S. Johansson a film je pře-
zdíván Brutální Nikita pro 21. století. Titul-
ky, vstupné 100 Kč

Neděle 26. října v 15:00 hodin
DŮM KOUZEL   3D
Animovaný rodinný film o  opuštěném ko-
těti, které se ukryje v opuštěném domě, kde 
bydlí různé bytosti ze světa fantazie. Česká 
verze, vstupné 130 Kč

Pondělí 27. října v 19:30 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Titulky, vstupné 110 Kč

Čtvrtek 30. října v 19:30 hodin
INTIMITY
Romantický film složený ze sedmi příběhů 
o  lásce, které se vzájemně prolínají.Vstupné 
110 Kč
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Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Rezervace vstupenek on-line na www.klub-
centrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení – tel. 736 503 566
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz 

Středa 15. října
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
POD JIŽNÍM KŘÍŽEM, to nejlepší z Brazí-
lie, Argentiny a  Paraguaye vám ukáže Jirka 
Hrma. Navštívíme Sao Paulo, Rio de Janeiro, 
pláž Copacabana, gigantickou sochu Ježíše 
i nebezpečnou favelu. Cestopisná přednáška, 
vstupné 65 Kč

Sobota 18. října
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
KOUSKY BROUKA PYTLÍKA, DS Jiří Po-
děbrady. Výpravná žertovná pohádka s  pís-
ničkami na motivy knížky O. Sekory, vstupné 
50 Kč

Středa 22. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
NO NAME Unplugged – Akustické turné 
2014 – koncert legendární košické kapely, 
vstupné 340 Kč

Pátek 31. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
KYTICE, DS HÝBL Česká Třebová, Orlic-
ká Thálie 4. soutěžní představení, divadelní 
předplatné, vstupné 180 Kč

TANEČNÍ KURZY: NEDĚLE 5., 12., 19.10. 
– PRODLOUŽENÁ, 26.10.

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

KLUBCENTRUM ÚSTÍ N. ORLICÍ
NABÍDKA POŘADŮ- ŘÍJEN

Čtvrtek 9. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
MUZIKÁLY Z BRODWAYE, Městské diva-
dlo Brno. Koncertní představení zahrnující 
hity z více jak patnácti nejznámějších světo-
vých muzikálů vzniklých v období od druhé 
světové války do léta devadesátá, divadelní 
předplatné, vstupné 420 Kč

Úterý 14. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
FANDANGO - koncert. L.G. Žáková – cem-
balo, P. Žďárská – cembalo, L. Mosca – kas-
taněty, koncertní předplatné, vstupné 150 Kč

PROGRAM MALé SCéNY
ŘÍJEN 2014

1.10. – SETKÁNÍ 
LÍDRŮ STRAN - Vol-
by 2014. Na otázky 
veřejnosti odpovídají 
lídři stran do komunál-

ních voleb v Ústí n.O. Přijďte se zeptat našich 
kandidátů, jaké vize a plány chtějí uskuteč-
ňovat v našem městě. V 18:00 hodin

2.10. – CESTA DO ŠKOLY, Francie/2013/
Pascal Plisson. Čtyři děti, čtyři osudy, jediný 
cíl – budoucnost. Dětské protagonisty sním-
ku, žijící ve čtyřech různých koutech světa, 
spojuje společná touha po poznání. V 19:00 
hodin, vstupné 80 Kč, pro členy FK 65 Kč 
a studenti 50 Kč

3.10. – KONCERT FRANTIŠKA KASLA, 
hudebník, zpěvák a skladatel Fr. Kasl se po-
prvé představí v Malé scéně. V 19:00 hodin, 
vstupné 80 Kč

5.10. – TRPASLIČÍ POHÁDKA, autorská 
interaktivní pohádka studia DAMÚZA. Co 
se může stát trpaslíkům, když do jejich živo-
ta přijde nezvaný host… Co udělá se sedmi 
muži jedna kráska? Přijďte se podívat na pří-
běh tak silný, že si ho vyprávějí už generace 
trpaslíků. V 15:00 hodin, vstupné 45 Kč

6.10. – PROČ HAZARDU STOP? Veřejná 
debata o důvodech a důsledcích zákazu her-
ních automatů v našem městě. V 18:00 hodin

7.10. – ŠPANĚLSKO a  PORTUGALSKO 
PO ŽELEZNÝCH NITKÁCH, vydejte se 
opět tisíce kilometrů vlakem, tentokrát do 
Španělska a Portugalska. Přednáška Ladisla-
va Kalouse. V  19:00 hodin, vstupné 50 Kč, 
studenti 30 Kč

11.10. – POCHYBY, divadelní představení, 
jehož předlohou je drama J.P. Shanleyho, 
oceněné Pulitzerovou cenou 2005. Co udě-
láte, nemáte-li jistotu Trápíte se, až jedno-
ho dne zanaříkáte k Bohu: Pomoz mi! A co 
když nepřijde odpověď? Jen ticho…. Příběh 
nás zavádí do církevní školy v Bronxu, kde 
se místní kněz pokusí uvolnit pravidla na-
stavená nekompromisní ředitelkou. Hraje 
Divadlo SoLiTEAter Praha. V  19:00 hodin, 
vstupné 45 Kč, studenti 30 Kč
14.10. – VÝJIMEČNé OSOBNOSTI EV-
ROPSKéJHO UMĚNÍ – LEONARDO da 
VINCI. Přednáška z cyklu, který je věnován 
osobnostem evropského umění. Přenášející 
Jitka Kuběnková. V 18:00 hodin, vstupné 45 
Kč, studenti 30 Kč, permanentka 350 Kč

16.10. – JE MUŽ, KTERÝ JE VYSOKÝ, 
ŠŤASTNÝ? Francie, 2013. Pozoruhodný 

animovaný dokument M. Gondryho je po-
jatý jako střet dvou odlišných světů. Přísně 
racionálního uvažování oproti snílkovským 
představám francouzského režiséra, který 
doplnil sérii rozhovoru o  vlastní animace. 
V 19:00 hodin, vstupné 80 Kč, pro členy FK 
65 Kč a studenti 50 Kč

19.10 – VEČER S  ….. ERWINEM KU-
KUCZKOU. Spisovatel, básník, výtvarník, 
regionální politik, žurnalista, vydavatel sa-
mizdatové edice „LOUČ“, farář Církve čes-
koslovenské husitské, člověk, který miluje 
umění a ještě mnohem víc. Erwin Kukuczka 
bude prvním hostem večerů osobností. Bude 
nejen vyprávět, ale i odpovídat na vaše otáz-
ky. V18:00 hodin, vstupné 40 Kč

20. – 26.10. – FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ. 20.10. Zahájení 1. roční-
ku festivalu v  18:00 hodin. Jednotlivé filmy 
a  bloky najdete na www.msuo.cz. Začátky 
v 18:00 a 20:00 hodin, vstupné 50 Kč, studen-
ti a členové FK 30 Kč

25.10. – ČESKÁ HOROLEZECKÁ EXPE-
DICE TWOTALES Greenland 2014. Po-
vídání a  krátké filmy Leopolda Sulovského 
o horolezeckém výstupu na ULAMERTOR-
SUAQ – 1100 m vysokou stěnu údolím Moby 
Dicku. V 18:00 hodin, vstupné 60 Kč

30.10. – CESTA VEN, Česko, 2014, Petr 
Václav. Současný příběh mladé romské ženy, 
která se snaží vést obyčejný a poctivý život. 
Naráží při tom ale na dluhy, nemožnost zís-
kat legální práci, na komplikovanou komu-
nikaci s  úřady, předsudky většinové společ-
nosti i problémy vlastní determinace.V 19:00 
hodin, vstupné 80 Kč, pro členy FK 65 Kč 
a studenti 50 Kč

NABÍDKA PRO ZÁJEMCE 
O CVIČENÍ JóGY

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí nabízí ně-
kolik volných míst pro cvičení jógy, a  to 
pouze ve středu od 18:30 do 20:30 ho-
din ve žlutém salonku Kulturního domu. 
Vhodné i  pro začátečníky. Cvičení vede 
paní Míla Spíchalová.
Kurzovné na pololetí: 650 Kč. Bližší in-
formace: Eva Zelinková, tel.: 465 521 047, 
465  523  975, 736  413  530, zelinkova@
klubcentrum.cz

POZVÁNKA NA FESTIVAL 
SMÍŠENÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Spolek přátel sborového zpěvu zve všechny 
příznivce na XI. FESTIVAL SMÍŠENÝCH 
PĚVECKÝCH SBORŮ, který se uskuteční 
v  sobotu 18. října v 18:00 hodin v koncert-
ním sále ZUŠ Jar. Kociana.
Účinkují: LUCKY VOICE BAND, Praha, 
ALOU VIVAT, Ústí nad Orlicí
Koncert se koná za finanční podpory města 
Ústí nad Orlicí a  ve spolupráci se ZUŠ Jaro-
slava Kociana
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Z MĚSTSKéHO MUZEA 
Městské muzeum v Ústí 
nad Orlicí Vás v  říjnu 
zve na výstavy již ote-
vřené i na výstavy nové. 

Výstava „Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí“ 
je doplněna katalogem vydaným za dota-
ce MKČR a akvarely s ústeckými zákoutími 
si lze v  originálech prohlédnout v  2. nad-
zemním podlaží muzea. Publikaci s  boha-
tou obrazovou přílohou si můžete zakoupit 
v pokladně muzea za 40,- Kč. Druhá výstava 
s  názvem „Nejstarší řemeslo“ je zapůjče-
na Muzeem Policie ČR a z místních sbírek 
je doplněna dobovým interiérem. Lechtivé 
téma mimo jiné ukazuje i úskalí této „profe-
se“. Válečná témata zpracovávají dvě výstavy. 
„Zapomenutá válka 1864“ mapuje pomníč-
ky padlých vojáků z  prusko-rakousko-dán-
ské války na dalekém severu, první světovou 
válku přibližuje právě otevřená výstava „Na 
frontě a  v  zázemí“. Ta mimo jiné využívá 
i dílo Richarda Peška, k jehož letošnímu ju-
bileu je otevřena v Hernychově vile výstava 
„Pešek 60“. Její vernisáž s kulturním progra-
mem proběhne dne 2.10.2014 v  18:00 hod. 
Další akce a podrobnější informace k muzej-
ním kroužku a  dalším aktivitám najdete na 
www.muzeum-uo.cz .
Srdečně na všechny zve

Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Z MĚSTSKé KNIHOVNY

Městská knihovna Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve na 18. ročník celostátní akce 
TÝDEN KNIHOVEN 6. – 12. října.

6. října v  18:00 hodin, Městská knihov-
na– LITERÁRNÍ MARATON
Autorské čtení regionálních spisovatelů, 
moderuje Milan Richter

7. října v 16:00 hodin, Městská knihovna 
– JAK VYTVOŘIT ORIGAMI
Pro děti od 8 let
7. října v 18:00 hodin, Městská knihovna 
– JIŘÍ STRÁNSKÝ, spisovatel, scénárista 
a dramatik
Beseda se spisovatelem

8.10. v 15:00 hodin, Městská knihovna – 
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Pro menší děti

8.10. v  18:00 hodin, Městská knihovna 
– ZAPOMENUTÁ VÁLKA ŠLESVICKO-
-HOLŠTÝNSKO 1864
Akademie volného času, Doc. PhDr. Marie 
Macková, PH.D.

10.10. v 11:00 hodin, sál ZUŠ J. Kociana 
– JAROMÍR ŠTĚTINA, novinář a euro-
poslanec
Beseda se studenty Gymnázia

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
a Vaše přátele srdečně zve na výstavu ob-
razů a soch

RICHARD PEŠEK 60

Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí
12. září – 5. října 2014

Dernisáž – setkání s autorem ve čtvrtek 2. 
října v  17:00 hodin. Úvodní slovo PhDr. 
Alena Šafrová, hudební doprovod Original 
Swing Barrel Band, pohoštění.
Pokračování v  18:00 hodin VERNISÁŽ 
výstavy v  Hernychově vile, úvodní slovo 
Jan Beneš, hudební doprovod GENERA-
CE, pohoštění.
Výstava bude v Hernychově vile (Městské 
muzeum) otevřena do 16. listopadu.

Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo 
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, 
sobota a neděle 14-17 hodin

*** 

Sál základní umělecké školy Jaroslava 
Kociana
28.10. – SVÁTEČNÍ VEČER – k 96. výro-
čí vzniku Československé republiky

FESTIVAL DUCHOVNÍ 
HUDBY SV. CECÍLIE

Římskokatolická farnost- děkanství Ústí nad 
Orlicí vás srdečně zve na 19. ročník Festiva-
lu duchovní hudby sv. Cecílie, který se koná 
v  kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Ústí 
nad Orlicí v  sobotu 11. října 2014. Téma: 
Rok české hudby – Čeští skladatelé v našich 
chrámech. Program:
12:30 – 15:30 Festivalová přehlídka chrá-
mových sborů a varhaníků (sbory: Ústí nad 
Orlicí, Česká Lípa, Nový Bydžov, Praha-
-Emauzy, Poděbrady, Chrudim a  varhaníci: 
Jitka Raková, Jiří Kutálek, Petr Vacek, Daniel 
Pernet a Ondřej Vávra)
16:15 – 17:30 Pontifikální mše svatá, účinkují 
společně chrámové sbory.
19:30 Slavnostní koncert: ANTONÍN DVO-
ŘÁK - STABAT MATER, op. 58 - kantáta 
pro sóla, sbor a  orchestr na text středověké 
marián ské sekvence.
Účinkují: sóla - Lucie Vagenknechtová, Mar-
kéta Štefániková, Aleš Nehněvajsa, Jaroslav 
Patočka, spojené pěvecké sbory (Salvátor 
Chrudim, Vlastislav Heřmanův Městec, Ben-
dl Česká Třebová, členové VUS Pardubice 
a členové SPS Jitro Hradec Králové), Komor-
ní orchestr Jaroslava Kociana, spoluúčinku-
je Taneční oddělení ZUŠ Jaroslava Kociana 
Ústí nad Orlicí. Dirigent Bohuslav Mimra.
Vstupné dobrovolné. 
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HEBREJSKé PÍSNĚ SHIRIM ASHIRIM V KNAPOVCI
U  příležitosti Knapoveckého posvícení se v  neděli 19.10. 2014 v  16.00 hodin v  kostele 
v Knapovci koná koncert souboru Shirim Ashirim. Pětice hudebníků Renáta Ulmannová 
(zpěv, housle, flétna), Tomáš Najbrt (kytara, šalmaj, brač, dudy), Daniel Matulík (basová 
kytara), Michaela Švorc (příčná flétna, perkuse, zpěv) a  Tomáš Knotek (cajon, perkuse) 
hrají a zpívají současné hebrejské písně a biblické chvalozpěvy. Skupina je díky kombinaci 
exotických nástrojů, starozákonních textů v hebrejštině a profesionální hudební produkci 
na české křesťanské scéně zcela výjimečná.
Sváteční program zahájí v 15.00 hodin mše svatá a v 16.00 hodin naváže koncert Shirim 
Ashirim. Po koncertě zveme všechny domácí a návštěvníky na posvícenské koláče a občer-
stvení před kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpoře-
ného městem Ústí nad Orlicí. 

PhDr.Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš

LITERÁRNÍ MARATóN
U  příležitosti Východočeského umělecké-
ho maratónu a  Týdne knihoven, proběhne 
v  pondělí 6. října 2014 v  Městské knihov-
ně v Ústí nad Orlicí beseda o nejslavnějším 
českém cestovateli, mořeplavci, hudebním 
skladateli, tvůrci známé písně „Teskně hučí 
Niagára“ Eduardu Ingrišovi. O  cestách své-
ho manžela a  svojí celoživotní pouti po 
jeho boku pohovoří Nina Ingrišová. Účast 
přislíbil oddaný žák a  dlouholetý kamarád, 
spisovatel, stavitel lodí a mořeplavec Rudolf 
Krautschneider. Průvodní slovo Milan Rich-
ter. Zahájení v 18:00 hodin. M. Richter

PŘEHLED CVIČEBNÍCH HODIN 
2014/2015 TJ SOKOL ÚO 

Cvičení v  sokolovně (tělocvična gymná-
zia):
RODIČE a DĚTI (2–4 roky) – čtvrtek 17:00 
– 18:00 hod.
MALÝ SOKOLÍK (5-6 let) – středa 16:30 – 
17:30 hod.
ŽÁKYNĚ (6-15 let) – pondělí – 17:00 – 18:00 
hod.
ŽÁCI (6-15 let) – viz http://sokoluo.ic.cz
MLADŠÍ ŽENY – pondělí, čtvrtek 20:00 – 
21:15 hod.
VĚRNÁ GARDA – pondělí, čtvrtek19:00 – 
20:00 hod.
MUŽI a DOROSTENCI – úterý, pátek 18:30 
– 20:00 hod.
SÁLOVÁ KOPANÁ – středa 19:00-20:15, ne-
děle 17:30-19:00 hod.
NOHEJBAL – středa 20:15 – 22:00 hod.
VOLEJBAL A – úterý, pátek 20:00 – 22:00 hod.
VOLEJBAL B – středa 17:30-19:00, neděle 
19:00-20:30 hod.
HISTORICKÝ ŠERM – neděle 13:00 – 16:00 
hod.
Cvičení v tělocvičně Na Štěpnici:
STARŠÍ ŽENY – pondělí, čtvrtek 19:00 – 
20:00 hod.

JUBILEJNÍ DESETIBOJ
V Ústí nad Orlicí byly v roce 1945 položeny 
základy atletického desetiboje, který se od 
té doby koná každoročně . Stal se z něj nej-
starší závod v  České republice a  v  letošním 
roce se bude konat jeho již 70. ročník, který 
se uskuteční ve dnech 4. – 5. října. Součás-
tí zmiňovaných závodů bude ještě sedmiboj 
žen a starších žákyň, devítiboj starších žáků 
a vrhačský závod mužů.
Rekord atletického desetiboje drží Pavel 
Baar z Litomyšle s výkonem 7335b. Nejvíce 
vítězství v  historii dosáhli Miloslav Pečinka 
z Litomyšle (7), Vladimír Kapek z Ústí n.O. 
a Pavel Baar (6). Na ústeckém desetiboji dva-
krát startoval a také dvakrát vyhrál pozdější 
světový rekordman a  olympijský vítěz Ro-
man Šebrle. 
Začátek závodů v  desetiboji je v  sobotu od 
10:00, nedělní pokračování začíná v 9:00 hodin.

STO LET ATLETIKY
Atletika v našem městě byla založena 16. 
března 1914 v tehdejším Sportovním klu-
bu. Později se k  tomu přidala DTJ v roce 
1924 a v roce 1929 Sokol. Od ledna 1953 
nese oddíl název Jiskra Ústí nad Orlicí. 
První závody na tzv. malém stadionu se 
konaly v srpnu 1943 a dnešní stadion byl 
dán do provozu v červnu 1989 a od června 
2006 je pokrytý umělým povrchem.
Oddíl vychoval řadu atletů a atletek, kteří 
byli zařazeni i do státní reprezentace.
Na to všechno budou atleti, atletky, funkci-
onáři a hosté vzpomínat v sobotu 25. října. 
Na tento termín se v  současné době peč-
livě připravuje sjezd, kterého by se mělo 
účastnit více jak sto bývalých i současných 
atletů a atletek.

TRADIČNÍ SOKOLENÍ 
V NOVéM KABÁTĚ

T.J. Sokol Kerhartice srdečně zve všechny 
milovníky pohybu na tradiční akci Sokolení, 
která pro letošní rok byla oblečena do nového 
a koná se pod celosokolským názvem Move 
week. Nový je také program, kdy pořadatelé 
ve spolupráci s  Klubem orientačního běhu 
Ústí nad Orlicí připravili seznámení s  ori-
entačním během a soutěž v okolí Sokolovny 
hned pro několik věkových kategorií včetně 
rodičů s  dětmi. Nebudou chybět také oblí-
bené doprovodné aktivity jako skákací hrad, 
trampolína, střelba ze vzduchovky a spousta 
dalších. Jako host našeho programu vystoupí 
v  15.30 hodin věhlasný Freestyle bike team 
Litomyšl, který nabídne velkou dávku adre-
nalinu svými odvážnými kousky na kolách.
Termín neděle 5.10.2014. Začátek akce ve 
14.00 hodin. 
Na Vaši účast se těší členové T.J. Sokol Ker-
hartice.

PILATES - POZOR ZMĚNA!!! 
Posilovací cvičení s účinky na tvarování po-
stavy, vyrovnání svalových disbalancí, pre-
venci a nápravu bolestí zad. 
Cvičíme nyní NOVĚ v  prostorách sálu so-
kolovny na Gymnáziu UO (boční vchod), 
každé pondělí 18:00 - 19:00 hod. Vstup 50 
Kč. Bližší info: Jana Šparlinková 777 087 220 

FLORBALOVÝ KEMP PO ŠESTé
Ve dnech 25. - 29.8. 2014 se uskutečnil 
příměstský florbalový kemp pořádaný 
klubem FBK Orlicko-Třebovsko. 46 za-
čínajících a  pokročilých hráčů se naplno 
věnovalo nejen florbalové průpravě, ale 
také všestrannému pohybovému rozvoji. 
Pestrý program byl zajištěn díky 10 trené-
rům, kteří mimo jiné s  dětmi vyzkoušeli 
lezeckou stěnu nebo jumping trampolíny. 
Turnaj dětí a rodičů byl příjemným a vese-
lým zakončením celého týdne. 

Tým FBK OT

MEMORIÁL BOHUSLAVA 
LANGA POPRVé PRO ŽÁKY

Ve dnech 12. – 14. září se ve sportovní hale 
Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí 
nad Orlicí konal 23. ročník Memoriálu 
Bohuslava Langa v basketbalu. Poprvé byl 
turnaj připraven pro žákovskou kategorii 
U12. Zúčastnilo se jej celkem 6 družstev 
s  celé ČR včetně domácího týmu, který 
v celkovém pořadí obsadil pěkné třetí místo.
Konečné pořadí:
1. SKB Tišnov
2. Sokol Hradec Králové
3. BK Ústí nad Orlicí
4. BK Brandýs nad Labem
5. BK Studánka Pardubice
6. OSK Olomouc
Nejlepší střelec – U12: Markéta Boková 
(Pardubice) 63 bodů
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• KADEŘNICTVÍ U KOCIANA je od září přemístěno 
do 1. patra BUDOVY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ. 
MOKRÁ Eva, tel.: 723 141 184, DUBIŠAROVÁ Hana, 
tel.: 605 816 544, EHRENBERGEROVÁ Michaela, 
tel.: 604 120 425

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

• INFRASAUNY – prodej, Kozinova 861, Ú.O. 
Tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz

• Cestovní agentura CAM s.r.o.,Ústí nad Orlicí, M.R. 
Štefánika 234, tel.: 465 527 696 mobil: 606 748 616, 
e-mail:mankova@ckm-tour.cz
Zveme vás do Maďarska – Györ koupání v termálních 
lázních + návštěva vinného sklípku
termín: sobota 25.10.2014, odjezd z ÚO v  5:00 hodin, 
cena Kč 780,- /v ceně doprava+služby průvodce/
MUZIKÁLY - autokarový zájezd do předvánoční Prahy 
sobota 13.12.2014, odjezd z ÚO 6:15 hodin, odpolední 
představení
Mamma Mia cena od Kč 1 020,- Fantom opery cena Kč 
770,- Adam a Eva Kč 720,- Antoinetta - královna Fran-
cie Kč 720,-

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA  a PEDIKÚRA. Ro-
mana Šimková proti Roškotovu divadlu. Nabízím tradiční 
MOKROU PEDIKÚRU, SPA MANIKÚRU  a P. Shine pro 
lámavé nehty na rukou. Praxe v oboru 25 let, od 9-19 hod. 
Dárkové poukázky pro vaše blízké. Tel.: 732 819 977

TURISTICKé INFORMAČNÍ CENTRUM 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ČD

Sychrova 16, 532 24 Ústí nad Orlicí
nabízí předprodej vstupenek na kulturní představení 
Klubcentra, prodej upomínkových předmětů s  motivy 
města, zdarma zveřejnění vámi pořádaných akcí 
KONTAKTY: tel.: 465 514 271, 111
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz
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POSTUP PRACÍ NA STAVBĚ PRŮJEZDU ŽELEZNIČNÍM UZLEM
V současné době jsou již přepojeny obě koleje na novou železniční 
estakádu a jezdí tudy veškerá železniční doprava. Původní provizorní 
most na Mendriku byl demontován a začíná se s odtěžováním valu 
původního kolejiště, který bude  snížen a zůstane jako protipovod-
ňová zábrana. Demoliční práce také začnou na odstraňování původ-
ního obloukového mostu přes Tichou Orlici u soutoku s Třebovkou. 
Po odstranění valu bude koryto Třebovky posunuto o cca 3 metry 
směrem k městu. Vybudován je již také podchod pro pěší a cyklis-
ty z ulice Nádražní, který bude hlavní přístupovou trasou k nádraží. 
Během září bude pro pěší zpřístupněn chodník na novém silničním 
přivaděči, pro motoristy bude přivaděč otevřen v polovině října.

Ve stanici postoupily práce na nové výpravní budově, parkovacích 
plochách, nástupištích a hlavní část prací se přesunula na letohrad-
ské nástupiště, kde stavbaři budují poslední část podchodu. Podle ak-
tuálních informací se stará výpravní budova ještě letos dočká oprav 
pláště.
Výluka na trati trvá do 16. listopadu a to znamená, že do tohoto data 
musí dodavatel stavby dokončit všechny práce tak aby mohla být 
stavba užívána cestujícími. Do dvou měsíců se tedy můžeme těšit na 
nový přístup, nové nádraží a nový komfort pro všechny cestující.

Text a foto L. Prokeš



HASIČI SOUTĚŽILI VE 
VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB

Celkem sedm soutěžních týmů profesionál-
ních hasičů z celého okresu se v pátek 5. září 
účastnilo Okresního kola ve vyprošťování 
osob z havarovaných vozidel. Soutěž se kona-
la v areálu stanice HZS v Hylvátech. Soutěžila 
čtyřčlenná družstva a  vyhodnocoval se jed-
nak čas a jednak i další disciplíny, konkrétně 
taktika zásahu, technika provedení zásahu 
a  způsob poskytnutí první pomoci. Jednot-
livé výkony soutěžících hodnotili rozhod-
čí. Získané zkušenosti pak hasiči využijí při 
v reálných situacích u dopravních nehod. Ví-
tězné družstvo postoupilo do kola krajského 
a následně se koná i celorepubliková soutěž.
Nejlepším týmem se stali hasiči ze Žamberka 
následovaní kolegy z  Vysokého Mýta a  po-
myslnou třetí medailovou pozici obsadili do-
mácí hasiči ze směny „A“.

ZÁVODY MINIKÁR 
NA ANDRLOVĚ CHLUMU

V rámci Poháru ČR se 6. a 7. 9. na Andrlově 
chlumu konaly závody minikár. Konkrétně 
se jednalo o 9. a 10. kolo 6 kategorií, ve kte-
rých závodilo celkem 60 závodníků. Závody 
pořádal Autoklub Ústí nad Orlicí.

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

Odpoledne pak program zakončilo vystou-
pení šermířského spolku HONORATA 
z Dolní Dobrouče.

DO PRVNÍCH TŘÍD 
NASTOUPILO 146 PRVŇÁČKŮ

Nový školní rok 2014/15 byl zahájen 1. září 
na všech školách. V Ústí nad Orlicí zahajo-
vali na čtyřech základních školách ve kterých 
zasedlo do lavic celkem 146 prvňáčků, kte-
ré doprovázeli v  tento významný den rodi-
če. Malým prvňáčkům, ale také všem žákům 
a  jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů, 
píle a vytrvalosti po celý školní rok.

100 LET LEGIÍ PŘIPOMÍNÁ 
VÝSTAVA V MĚSTSKé KNIHOVNĚ
Při návštěvě Městské knihovny v  Ústí nad 
Orlicí máte možnost prohlédnout si výstavu 
věnovanou letošnímu stému výročí vzniku 
československých legií a připomenout si ne-
zastupitelnou roli čs. legií při vzniku samo-
statného státu Čechů a  Slováků a  počátky 
budování mladé republiky – připomenout 
období našich novodobých dějin, na které 
můžeme být právem hrdi.

Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, 
tel.: 465 514 313, 465 514 251, e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 10/2014 vychází 26. 9. 2014. 
Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. ZDARMA  MK ČR E100 39

NA LETIŠTĚ LÁKAL 
SLET LETADEL 

Na předposlední srpnový víkend připravil 
Aeroklub Ústí nad Orlicí tradiční slet letadel. 
Krátce po půl druhé zahájil program přelet 
gripenů ze základny v Čáslavi. Na letišti byl 
v  průběhu dne připraven program složený 
z  leteckých ukázek motorových a  ultraleh-
kých letadel, větroňů, výsadků parašutistů, 
leteckých modelů a mnoho dalšího. Zájemci 
měli také možnost využít vyhlídkových letů 
nad městem.

ŠESTé ROLOVÁNÍ SLÁMY 
V ČERNOVÍRU 

V  sobotu 23. srpna se v  centru Černovíru 
u Ústí nad Orlicí uskutečnil 6. ročník Černo-
vírského rolování slámy. V pořadí po čtvrté 
mohli také letos srovnat své síly a šikovnost 
i nejmenší soutěžící, pro které byly připrave-
ny speciální malé balíky slámy a kratší dráha. 
Dětských družstev se sešlo celkem pět a ví-
tězem se stalo družstvo Šmoulové z Písečné. 
Hlavního závodu v  rolování velkých balíků 
slámy se účastnilo zatím rekordních 12 druž-
stev včetně družstva z  německého partner-
ského Berlína Neuköllnu. 

Z  vítězství se nakonec radovalo družstvo 
nazvané Cácorčata s  výborným čase 105 
sekund. Druhý skončil tým Hutvalďáci se 
112 sekundami a bronz si odneslo družstvo 
Srdíčko s  necelými 120 sekundami. Vítězné 
družstvo reprezentovalo naše město na rolo-
vání slámy v Berlíně.

OHLéDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. SRPNA – 15. ZÁŘÍ 2014


