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VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vážení spoluobčané, jako každoročně
Vám předkládám informativní zprávu o výsledku hospodaření našeho města v uplynulém roce. Závěrečný účet za kalendářní rok
2013 byl bez výhrad schválen na červnovém
zastupitelstvu a obsahoval tyto nejpodstatnější údaje.
Rozpočet na rok 2013 byl navržen
a schválen jako schodkový. Tato skutečnost
byla možná díky dobrému výsledku hospodaření města v roce 2012, který umožnil
zapojit do výdajů rozpočtu roku 2013 částku více něž 26 mil. Kč. Příjmy města byly
schváleny ve výši 222.758 tis. Kč a výdaje
ve výši 240.377 tis. Kč. Plánovaný schodek
rozpočtu představoval částku 17.619 tis.
Kč. Schválený rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven rozpočtovými změnami
z titulu mimořádných dotací ze státního
rozpočtu, z rozpočtu Pardubického kraje a vlastními rozpočtovými změnami na
celkovou částku 241.452 tis. Kč a plánovaný rozpočet výdajů byl zvýšen na celkovou
částku 259.071 tis. Kč. Schválený výsledek
hospodaření se však těmito úpravami nezměnil. Výsledkem hospodaření za rok
2013 je schodek ve výši 84 tis. Kč, a to je
výsledek o více než 17 mil. Kč lepší, než bylo
plánováno.
Jak vyplývá z uvedeného přehledu, byly
v roce 2013 spolehlivým zdrojem příjmů

města daňové příjmy, které přesáhly rozpočtovanou výši. Naopak kapitálové příjmy
byly nižší, než se plánovalo a to zejména
z důvodu nižších příjmů z prodeje pozemků a z prodeje bytů v Ústeckoorlickém bytovém družstvu. Z investičních dotací jsou
nejvýznamnější dotace na výkon státní
správy, kterou městský úřad zajišťuje v přenesené působnosti (stavební a živnostenský
úřad, ochrana životního prostředí, pasy, občanské a řidičské průkazy, evidence vozidel,
sociální věci apod.) ve výši cca 25 mil. Kč.
Investiční dotace ve výši téměř 8 mil. Kč
obdrželo město zejména na projekty zateplování školských budov. Z hospodářské činnosti města bylo do příjmu převedeno přes
9,6 mil. Kč.
Pozitivní dopad na výsledek hospodaření
měly úspory ve výdajích. Úspornější oproti uplynulému roku byl provoz městského
úřadu. Zde se ušetřily finanční prostředky
vypsáním nových výběrových řízení na dodávky zboží a služeb, ve kterých se podařilo
dosáhnout nižších cen než v minulých letech. Uskutečněná výběrová řízení přinesla
také velké úspory v oblasti stavebních investic. V roce 2013 se realizovala zejména
celá řada projektů malého rozsahu. Největší
investicí bylo zateplení ZŠ Třebovská, MŠ
Lentilka a první etapa revitalizace sídliště
Podměstí. Celkově výdaje do stavebních

PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ MĚSTA k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční dotace
Investiční dotace
Příjmy c e l k e m
Provozní výdaje
Osobní výdaje
Příspěvky a dotace
Investiční půjčky
Kapitálové výdaje
Výdaje c e l k e m
Výsledek hospodaření

Skutečnost
165.701,55
22.312,98
6.724,47
39.167,04
7.942,27
241.848,31
71.222,87
45.379,15
72.773,81
3.481,20
49.075,22
241.932,25
- 83,94

Schválený rozpočet
163.940,00
20.513,21
8.820,00
29.485,20
0,00
222.758,41
79.939,50
43.731,50
70.122,49
4.000,00
42.584,00
240.377,49
- 17.619,08

Upravený rozpočet
163.940,00
20.580,96
8.820,00
40.168,56
7.942,27
241.451,79
77.951,81
45.459,25
76.348,30
4.000,00
55.311,52
259.070,88
- 17.619,09

plnění v %
101,07
108,42
76,24
97,51
100,00
100,16
91,37
99,82
95,32
87,03
88,73
93,38
0,48

investic a oprav dosáhly výše téměř 50 mil.
Kč.
Nejnákladnější oblastí, kterou město financuje výlučně ze svých vlastních příjmů
je péče o vzhled a čistotu města včetně financování veřejných služeb. Tato oblast si
vyžádala výdaje ve výši cca 56 mil. Kč. Jedná se o zimní a letní údržbu komunikací,
péči o zeleň, nakládání s odpady, veřejné
osvětlení, hřbitovy a provoz krytého plaveckého bazénu, aquaparku, zimního stadionu
a sauny. Investiční a neinvestiční výdaje na
provoz školských zařízení byly v roce 2013
cca 35 mil. Kč, výdaje na kulturu a památkovou péči překročily 20 mil. Kč. Sociální
služby, tj. domov důchodců, penzion pro
důchodce, pečovatelská služba, stacionář
a ostatní činnosti v sociální oblasti, obdržely z městského rozpočtu 9,5 mil. Kč. Provoz
orgánů města a městského úřadu stál cca 50
mil. Kč a z větší části byl hrazen z dotací ze
státního rozpočtu na výkon státní správy
a ze správních poplatků za úřední úkony.
Provoz městské policie činil přes 7 mil. Kč.
V samotném závěru vyúčtování hospodaření města za rok 2013 je konstatováno,
že všechny příspěvkové organizace dodržely závazné ukazatele a souhrnný finanční
vztah k rozpočtu města s výjimkou Domova
důchodců. Ten vykázal ztrátu ve výši přes
350 tis. Kč, která byla způsobena rekonstrukcí části budovy. Díky této skutečnosti
došlo k omezení provozu a tím i ke snížení
výnosů. Ztráta byla vypořádána z vlastního
rezervního fondu příspěvkové organizace.
Vážení spoluobčané, podrobně se můžete
s výsledkem hospodaření města za rok 2013
seznámit na webových stránkách města.
Zde najdete i Výroční zprávu, která podrobně mapuje činnost města a městského úřadu za loňský rok.
Petr Hájek
starosta města

www.ustinadorlici.cz

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Informační centrum města Ústí nad Orlicí oznamuje, že v úterý 1. července 2014
bude celý den UZAVŘENO z důvodu prováděné INVENTURY.
V době letních prázdnin – 1.7. – 31.8.
rozšiřuje Informační centrum svoji provozní dobu o NEDĚLI.
PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA
IC:
Pondělí – pátek:
7:00 – 17:00 hodin
Sobota:
8:00 – 12:00 hodin
Neděle:
10:00 – 14:00 hodin
KONTAKTY NA IC:
tel.: 465 514 271, ic@muuo.cz

INFORMACE K MOŽNOSTI CESTOVÁNÍ DO
ZAHRANIČÍ NA OBČANSKÝ PRŮKAZ
V červnu 2012 skončila možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů
(cestovní pas, občanský průkaz). Každý občan, tj. včetně dětí do 15 let, má při cestě do zahraničí povinnost mít s sebou svůj vlastní platný cestovní doklad (cestovní pas, občanský
průkaz).
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad pro cestování v zemích Evropské unie.
V případě zažádání cestovního dokladu pro dítě (0-15 let) budete potřebovat:
• rodný list dítěte
• OP jednoho z rodičů
• přítomnost dítěte i s rodičem na místě při pořizování žádosti (vyfotografování)
• správní poplatek: 50,- Kč (v případě občanského průkazu)
100,- Kč (v případě cestovního pasu)
Občanský průkaz i cestovní pas pro děti má platnost 5 let a jeho výroba trvá cca 3 týdny.
Tyto doklady vydává MěÚ Ústí nad Orlicí, správní oddělení (Mírové náměstí, budova čp. 7,
přízemí).
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle: 465 514 kl. 303, 304, 301.
Další důležité informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).
Správní oddělení, MěÚ Ústí nad Orlicí

POZVÁNKA NA DEN REGIONU ORLICKO-TŘEBOVSKO

MĚSTO V POHYBU – TÝDEN
DOBRÉ POHODY
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Ve dnech 2. – 7. června se uskutečnil 15. ročník městských slavností „Město v pohybu –
Týden dobré pohody“. Akce by se nemohla
konat bez výrazné finanční podpory sponzorů. Jejich přístupu a vstřícnosti si město
Ústí nad Orlicí velice váží a touto cestou
jim děkuje.
Kabelová televize Ústí nad Orlicí spol. s r.o.,
TEPVOS, spol. s r.o., Pavel Haupt, A.B.V.
spol. s r.o., SMP CZ, a.s., VCES a.s., HOCHTIEF CZ a.s., EUROVIA CS a.s., AVENA,
spol. s r.o., Holcim (Česko) a.s., člen koncernu MEIXNER&HANUŠ a.s. Czech republic, EKOLA České Libchavy,s.r.o., Eaton
Elektrotechnika, s.r.o., VERA, spol. s r.o.,
Conel s.r.o., ELEKTRO-SYCHRA, spol.
s r.o., Pirell s.r.o., STAPO spol. s r.o., Moldex
Metric s.r.o., MOLDEX-METRIC v.o.s., Jindřich Schlesinger – GASTRO komplet, Pavel Pirkl, AGILE spol. s r.o., DÉMOS, spol.
s r.o., ACE Trade spol. s r.o., Stavona, spol.
s r.o., UO TEX, s.r.o., HELP, silnice-železnice, s.r.o., MASOEKO s.r.o., KAMODY s.r.o.,
OHGS s.r.o., FORENTA s.r.o., ZÁŘECKÝ
BUS DOPRAVA s.r.o., Mgr. Jiří Holubář,
VELEBNÝ&FAM s.r.o., PROPLAST, spol.
s r.o., Agrostav, akciová společnost Ústí nad
Orlicí, Petr Šťastný, GEODÉZIE ÚnO s.r.o.,
RESAL, spol. s r.o., BKN, spol. s r.o., PIPEX,
spol. s r.o., GRANTIS, tiskárna, vydavatelství, s.r.o.
Mediální podpora: OIK TV Česká Třebová,
Český rozhlas Pardubice, Regionální deník,
KAM po Česku
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Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko připravuje na pátek 5. září 2014 tradiční cyklojízdu starostů členských obcí a měst. Akce bude startovat ve 13 hodin v Orlickém Podhůří.
Na trase je připravena zastávka nad železničním koridorem a výklad stavbyvedoucího k regionální stavbě století „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“. Cyklojízda bude končit
v 17 hodin v Sudislavi nad Orlicí. Je připravena kapela, program místních spolků a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě regionem!
Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve
Petr Tomášek, předseda svazku obcí a PhDr.Jana Staňková

JAK SEKÁ TRÁVU MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEPVOS?
Komunální služby provádějí údržbu zeleně
pro město Ústí nad Orlicí na základě zmapování městských pozemků a objednávky těchto služeb. Rozsah a postup prací závisí na velikosti stavu plochy. Celkové sekání probíhá
v několika následných krocích.
„Hlavní práci na velkých plochách odvádějí
pojezdové sekačky se sběrem. Následně přicházejí pracovníci s ručními, strunovými sekačkami a dokončí nedosekané plochy, které
jsou špatně přístupné. Práci provádí 3 - 4
pracovníci na pojezdových sekačkách a 5 pracovníků s ručními sekačkami. Těžko přístupné
plochy sečeme sekačkou na dálkové ovládaní
a velké plochy upravujeme traktorem s mulčovacím ramenem“ uvedl Martin Pirkl jednatel
městské společnosti TEPVOS.
V roce 2013 byla provedena výsadba nových
keřů, stromů a záhonů v oblastech panelo-

vé zástavby. Tímto se některé plochy staly
složitější pro údržbu trávníku. Co dřív posekala pojezdová sekačka, dnes musí zastat
pracovník s ručním sečením. Při množství
takovýchto ploch, které jsou ve městě, práce
na sebe vždy okamžitě nenavazují.
„Za sezónu odvezeme cca 1.100 tun zeleného odpadu, který vždy končí na ekologické
skládce. Celkově sečeme 60ha ploch se sběrem
a dalších 12ha mulčujeme. Vzhledem k letošnímu neočekávaně brzkému nárůstu trávní
hmoty jsou pracovníci městské společnosti
TEPVOS od začátku letošní sezóny plně vytížení. Omlouváme se proto za časovou prodlevu při dokončování sečí a děkujeme za pochopení“ dokončil jednatel Pirkl.
Dotazy a informace k údržbě zeleně posílejte na divizeks@tepvos.cz nebo volejte
465 524 370.

Rozkopané město není vždy z důvodu prací na
projektu „Ústí nad Orlicí – Kanalizace a ČOV“
Od 6. 6. 2012 začala realizace projektu „Ústí nad Orlicí – Kanalizace a ČOV“ jejímž investorem je městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. Tento projekt je velice rozsáhlý a zasáhl
provoz a život ve městě velkými stavebními úpravami, kdy vlivem tohoto projektu bylo Ústí
nad Orlicí rozkopáno v několika fázích. Projekt se nyní blíží ke svému konci, ale v některých místech města to není vidět.
„Město Ústí nad Orlicí nezíská po ukončení projektu Kanalizace a ČOV jen nový kanalizační systém a rekonstruovanou čistírnu odpadních vod, ale také nové povrchy komunikací
a chodníků. Městská společnost TEPVOS ve spolupráci s vlastníkem, městem Ústí nad Orlicí, kontroluje místa, kterých se nové povrchy týkají a pravidelně dohlíží na kvalitu jejich
provedení“ uvedl Václav Knejp jednatel společnosti TEPVOS.
pokračování na str. 3
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V ulicích města Ústí nad Orlicí není vidět jen realizace projektu Kanalizace a ČOV, který v těchto dnech již
končí, ale také mnoho dalších prací souvisejících s rozvojem města a projekty jiných investorů (rekonstrukce
plynového potrubí, stavba železničního koridoru aj.). Z tohoto důvodu nejsou probíhající zemní a stavební
práce vždy spojeny s projektem „Ústí nad Orlicí – Kanalizace a ČOV“ a městskou společností TEPVOS.
„Určitě je stále pohyb a průjezd městem komplikovaný, ale většina těchto komplikací není z důvodu na straně
společnosti TEPVOS a jeho dodavatelských firem“ doplnil Václav Knejp, jednatel společnosti TEPVOS.
Městské investiční akce jsou pravidelně uveřejňovány na www.ustinadorlici.cz. Investiční akce městské společnosti TEPVOS jsou uvedeny na www.tepvos.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KERHARTICE
Žáci z Polska v Kerharticích
Ve středu 28. 5. 2014 hostila kerhartická základní škola polskou partnerskou školu ze Starého
Vališova, se kterou již sedmým rokem udržuje spolupráci. Pro žáky obou škol byl připraven
bohatý program. Dopoledne v pásmu „Papoušci – barevné létající klenoty“ společně poznávali různé druhy papoušků, besedovali s chovatelem a některé zajímavé exempláře i výtvarně
ztvárnili. Ještě před obědem stihli Kerhartičtí předvést kulturní program, se kterým vystoupili
na akci „Město v pohybu 2014“.
To už ale většina žáků začínala být mírně napjatá a zvědavá, neboť na odpoledne byl přichystán „Tajný výlet“. Takže dosyta se najíst, s sebou svačinu, pití a vyráží se. Naši brzy poznali, že
cílem výletu je Andrlův chlum a - trasa vede po kapličkách. I přesto, že cesta do vrchu nebyla
nikterak lehká, po deštích rozmočená, zvládly si oba týmy i mezinárodně zasoutěžit. Nahoře
si všichni trochu vydechli, občerstvili a mnozí ještě využili slunného počasí a vystoupali na
rozhlednu. Odtud pozorovali okolí města a probíhající stavbu železničního koridoru. Tím se
pomalu celodenní program návštěvy nachyloval ke konci. Zbývala už jen cesta zpět do Ústí
nad Orlicí, rozloučení a přání, aby taková přátelská setkávání žáků obou škol za podpory Města Ústí nad Orlicí pokračovala i nadále, neboť děti se na ně vždy velmi těší.
PaedDr. Eva Faltysová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ

Přírodovědné olympiády a soutěže na ZŠ
Bratří Čapků
Dne 13. 5. 2014 se v České Třebové uskutečnilo regionální kolo Mineralogické olympiády. V kategorii do 16 let naši školu reprezentovala žákyně 9. třídy Veronika Nováková.
Z 27 soutěžících se umístila na pěkném 4.
– 5. místě. Gratulujeme.
Největšího úspěchu v přírodovědné oblasti na naší škole dosáhly Marie Vicanová ze
7.B a Klára Hrnčířová z 6.A. Obě se probojovaly z okresního kola Biologické olympiády kat. D do krajského kola, které se konalo
20.5.2014 v Chrudimi. Maruška se stala přeborníkem kraje a Klára skončila na výborném 3. místě. Obě žákyně dostaly pozvánku
na letní soustředění nejlepších biologů z ČR
v Železných horách.
Výborných výsledků dosáhli žáci naší školy v regionální poznávací soutěži konané
20.5.2014 v České Třebové. V poznávání rostlin a neživé přírody 6. – 7. ročníků zvítězila
Lucie Kotyzová ze 7.B a na 3. místě se umístila
Gabriela Fišarová ze 6.A. V poznávání rostlin a neživé přírody 8. – 9. ročníků zvítězila
Lucie Fišarová z 8.B. Na 11. a 14. místě skon-
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čily Marta Pirklová a Nela Beranová z 8.A.
V poznávání živočichů a neživé přírody 6.
– 7. ročníků se umístila Gabriela Fišarová
z 6.A na 7. – 9. místě a Tereza Dokoupilová
ze 6.A na 11. místě. V kategorii 8. – 9. ročníků v poznávání živočichů a neživé přírody
se umístila Lucie Fišarová (8.B) na 9. místě,
Jakub Valtera (8.B) na 10. místě a Nela Beranová (8.A) na 24. místě.
Za knižní odměny pro žáky děkujeme Odboru životního prostředí Města Ústí nad Orlicí.
Mgr. Alena Jirásková
Regionální kolo soutěže v poznávání přírodnin
V úterý 6. května 2014 se vítězové školních
kol v poznávání přírodnin zúčastnili regionálního kola v České Třebové. Regionální
kolo se každoročně těší velkému zájmu základních škol ze širokého okolí. Letos se do
soutěže přihlásilo 19 škol a žáci si mohli
vyzkoušet své znalosti v poznávání rostlin,
živočichů a minerálů.
Z naší školy byla nejúspěšnější Karolína
Bucháčková z 5.B, která se umístila na 1.
místě v poznávání rostlin. Výborně si vedla
i Tereza Junková z 5.B, jež obsadila 2. místo
v poznávání živočichů. Pěkné 4. místo v určování živočichů získala Adéla Škarková ze
3.A. Ve velké konkurenci se neztratil ani Ma-
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TERMÍNY
FARMÁŘSKÝCH
TRHŮ
Farmářské trhy se konají
vždy jedenkrát do měsíce vždy ve čtvrtek na
Mírovém náměstí a to
v uvedených termínech:
10.7., 7.8., 4.9., 2.10.,
13.11. 2014.

ZÁJMOVÁ ČINNOST
V ZŠ KERHARTICE
V uplynulém školním roce 2013/2014 na
naší škole pracovalo celkem šest rozmanitých zájmových kroužků. O ně byl, jak již
bývá zvykem z loňských let, veliký zájem.
Některé děti jsou velmi činorodé a přihlásily se hned do několika nabízených
kroužků. Celkový počet v kroužcích, které
vedly pedagožky naší školy, ale velkým dílem přispěli také externí spolupracovníci,
tedy činil 65 žáků. Navštěvovali taneční
kroužek, hudební kroužek, dovedné ruce,
angličtinu hrou a dramatický kroužek.
Pro 14 dětí z mateřské školy byl připraven kroužek s názvem Předškoláček, který
malé žáčky formou různých činností připravoval na vstup do školy a na plnění prvních povinností. Jelikož jsme v tomto roce
celkově absolvovali 13 vystoupení pro veřejnost, věříme, že to je důkazem toho, že
jsou kroužky opravdu aktivní. Nejdůležitější ovšem je, že tato mimoškolní činnost
v dětech vzbuzuje zájem o daný obor a ony
tak mohou svůj čas využít velice efektivně.

kolektiv ZŠ
těj Ešpandr ze 3.B, který skončil na 6. místě
v poznávání rostlin. V naší početné skupině
se soutěže dále zúčastnili Adéla Macháčková z 5.A, Tomáš Buryšek ze 4.B, Daniel
Toppisch ze 4.A, Bartoloměj Osoha a Jakub
Ehrenberger, oba ze 3.B.
Všem soutěžícím děkujeme za zodpovědnou
přípravu a výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Hanušová
EKO – BR(K) – TOUR
V týdnu od 26.5. do 30.5.2014 se žáci 9. ročníků zúčastnili tradičního letního kurzu.
Celý týden pracovali ve skupinách, poznávali
krásy CHKO Toulovcovy maštale a Pivnické
rokle.
Za celou školu adoptovali dvě zvířátka – lišče
a lišku a přispěli tak na jejich stravu částkou
8 800 Kč. Při výletech, hrách, závodech –
orientačním a azimutovém – ušli a uběhali
kolem 35 km. Za pět dní vykonali přes 30
různých aktivit.
Na závěrečný večer si všech sedm skupin
připravilo krátké divadlo na téma „Setkání“.
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Doufáme, že se ani chvilku nenudili a že život bez počítače je také zajímavý.
Mgr. Alena Jirásková, Mgr. Eva Kaššová,
Mgr. Jana Smolová a Mgr. Jan Jetmar
Dopravní soutěž
Dne 13. května 2014 se tradičně účastnilo
družstvo naší školy okresního kola v dopravní soutěži. Matěj Jeřábek, Matěj Šmíd,
Nela Beranová a Marta Pirklová velmi dobře
zvládli všechny soutěžní úkoly a umístili se
na pěkném 4. místě. Výběr reprezentantů
školy byl proveden na základě školního kola,
kterého se zúčastnilo 36 žáků II. stupně.
Mgr. Eva Kaššová, garant dopravní výchovy
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
Dne 20.5.2014 se děti z Kroužku první pomoci pod vedením Ivy Preclíkové zúčastni-

ly okresního kola soutěže Hlídek mladých
zdravotníků. Navázaly na úspěch z minulého roku, kdy se probojovaly až do celostátního kola. Z původního týmu zůstala pouze
Kateřina Cifrainová - 5.A, která však dokázala vést mladší děvčata ze druhé třídy Moniku Čtrnáctovou, Lucii Hrnčířovou a Lucii
Cifrainovou úžasným způsobem, kdy přes
handicap jednoho chybějícího člena hlídky
zvládla děvčata ošetřit všechna poranění, vyhrát a zajistit si tak postup do krajského kola.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Iva Preclíková
Relaxační koutek
Na podzim 2013 byl na ZŠ Bratří Čapků zahájen pravidelný provoz relaxačního koutku,
kde si žáci mohou odpočinout a odreagovat
se. Koutek je otevřen 2x týdně - v pondělí

a ve středu od 14:00 do 18:00h. Touto dobou,
kdy běžná výuka zpravidla končí, nezůstává škola opuštěná, ale chodbami zní smích
a povídání dětí, které se zde setkávají a hrají
si. Zeptali jsme se jich, proč do relaxačního
koutku chodí a co se jim tady líbí?
„Na relaxačním koutku se mi líbí, že vždy
když sem přijdu, hned mám lepší náladu. Je
tu spousta zábavných a zajímavých her, u kterých se musí přemýšlet. Není tu nuda.“ Mája
Mrkosová
„Je tu sranda a můžu relaxovat a nenudím se
tady.“ Eliška Mašková
„Líbí se mi, že můžu být se svým kamarádem
a vyprázdnit svoji mysl na spoustu her, zábavy a vyrábění.“ Aneta V.
„Relaxační koutek je plný her a paní učitelka
je moc hodná.“ Daniel Hejduk
Mgr. Helena Mravcová

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ a PRAKTICKÁ ŠKOLA v Ústí n.O.
V měsíci dubnu a květnu uspořádala Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Ústí nad Orlicí školní, okresní a krajské
kolo v lehkoatletickém čtyřboji žáků základních škol praktických a speciálních. Nejlepší žáci postupují do celostátního kola v Hradci Králové – mezi nimi i tři žákyně naší školy.
Úspěchem skončila také účast našich žáků v regionálním kole soutěže v plavání v Chrudimi, kde získali několik medailových umístění.
V okresním kole dopravní soutěže získalo družstvo druhé místo.
Několik žáků úspěšně reprezentovalo naší školu na České abilympiádě v Praze, kterou pořádal Jedličkův ústav. Pěvecké sbory „Kosáci a
„Pohoda“ udělaly radost našim seniorům svým vystoupením v Domově důchodců a v Penzionu. Žáci naší školy si také připravili tradiční
vystoupení v rámci akce Město v pohybu 2014.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVSKÁ
Byli jsme v Osvětimi
První, co jsme zahlédli z oken autobusu, byly ostnaté dráty. Smutnější místo
jsme snad nikdy neviděli. Tmavé mraky
nad táborem a černí havrani dokreslovaly už
tak hrozný pohled. Cítili jsme strach stejně
jako oběti před sedmdesáti lety.
Vidět kupu ostříhaných vlasů, starých onošených bot, rozbitých brýlí, kousky lidských
životů, to vše v nás vyvolalo pocity smutku,
lítosti, bolesti, soucitu. Každý člověk, který
byl poslán do Osvětimi, byl pro „nadřazenou rasu“ jen smítkem prachu na smetišti,
ubohé nic.
Vnímali jsme atmosféru jednotlivých budov.
Žádná hygiena, žádné soukromí. Toalety –
hrůza. Jeden otvor vedle druhého, bez intimity, stěn, prostě řada děr. Otřesné! Škrábance na zdi volající o pomoc, pach smrti, to
byly plynové komory. Vstup do nich byl jako
pozvánka do pekla. Představte si, že stojíte
na místě, kde nevinní lidé trpěli panikou,
bolestí a strachem 15 až 20 minut. Nejdelší
čtvrthodina v jejich životě. Jak někdo mohl
udělat něco takového, jak to mohli dopustit? Už nikdy! Ať se to neopakuje! Říkáme
NE!
Veronika Heřmanová
a Adam Chládek, žáci 9. třídy
Úspěch v literární soutěži
Štěpánka Hermanová, žákyně 7. třídy, se
zúčastnila II. ročníku umělecké soutěže
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Domácí mazlíčci, která je určena žákům základních a uměleckých škol České republiky.
Tématem byl kamarádský vztah dětí a jejich
domácích mazlíčků a jejich společně strávené chvíle. Štěpánka byla oceněna v kategorii
Literární obor za povídku Ztráty a nálezy,
ve které vypráví své zážitky s roční fenkou
Melli. Slavnostní vyhlášení a udělení cen
proběhlo v Galerii Kladno 5. 6. 2014 při příležitosti Mezinárodního dne domácích mazlíčků. Mgr. Miroslava Kroulíková
Správná výživa, aneb svačím zdravě
Dne 16. května 2014 se uskutečnil projektový program pro 1. stupeň Správná výživa,
aneb svačím zdravě tentokrát zaměřený na
mléko a mléčné výrobky.
Při projektu jednotlivé třídy 1. stupně prozkoumávaly mléko a mléčné výrobky a součástí byla i příprava svačiny.
Prvňáci se zaměřili na ochutnávku mléčných
nápojů (syrovátka, mléko, kefír), ke svačině
ochutnali domácí čerstvý sýr připravený
z jogurtů a smetany.
Druhá třída se při zhotovování receptů na
tvarohové mňamky zaměřila na možnost
přípravy svátečního pohoštění pro kamarády. Pochutnala si na tvarohovo-ovocných
špízech.
Žáci třetí třídy si vyrobili na svačinu pomazánku ze sýrů, ukázali si, jak doma připravit
tavený sýr a uvařit puding.
Čtvrťáci zkoumali obsah tuku u mléčných
výrobků, shlédli výrobu domácího ovčího
sýra. Na svačinu si umíchali z tvarohu vanilkový a kakaový pribináček, pomazánku
s rajčaty a jogurtovou pomazánku se sýrem.

4

Pátá třída se dozvěděla které výživné a stavební látky mléko a mléčné výrobky obsahují, třídila je podle různých kritérií do skupin
a na svačinu připravila plněná rajčata ( kde
náplň tvořila sýrová pomazánka s dření rajčat).
V následujících hodinách po svačině žáci
rozvíjeli získané poznatky pomocí aktivit
přímo ve vyučovacích hodinách ( psaní receptů, popis práce, matematické úlohy, luštění, křížovky s tématy mléko, mléčné výrobky, tvorba nálepek na sýr,….)
Projekt přispěl k lepšímu povědomí o skladbě stravy a základech zdravé výživy.
Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za finanční
podporu této akce.
Za 1. stupeň Mgr. Alena Šebková
Soutěž mladých zdravotníků
Při školní družině pracuje zdravotnický
kroužek. Navštěvují ho chlapci a děvčata
z 1., 2. a 3. třídy. V úterý 20. května 2014
jsme se zúčastnili soutěže mladých zdravotníků. Ačkoli jsme patřili mezi nejmladší, na
stanovištích jsme se velmi snažili.
Jarmila Šamánková
Archimediáda
21. května 2014 se trojice žáků – Jakub Cach,
Karolína Dvořáková a Denisa Hořínková
zúčastnila Archimediády (fyzikální soutěže)
a obsadila velmi pěkné 2. místo.
Jarmila Šamánková
Na kole bezpečně nejen na dopravním
hřišti, ale i na cestě
bylo hlavním mottem společného česko-pol-
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ského setkání mezi Základní školou Ústí
nad Orlicí v Hylvátech a polskou základní
školou z Bystřice Kladské, které se uskutečnilo ve dnech 19. - 21. května 2014. V rámci
projektu „Česko-polské příhraničí - region
neomezených možností“ podporovaného
z fondů EU se uskutečnila třídenní sportovně-poznávací akce tentokrát ve městě Ústí
nad Orlicí a jeho blízkém okolí. Společné
cyklistické vyjížďky žáků po místních cyklostezkách byly vedeny k atrakcím v okolí
jako například Labyrintu v Brandýse nad
Orlicí nebo do Městského muzea v České
Třebové či rozhledně na Andrlově Chlumu.
Své sportovní dovednosti žáci rozvíjeli také
při návštěvě Sportovního centra Radava
a místního krytého plaveckého bazénu. Při
společných aktivitách jsme naplnili hlavní

vzdělávací cíl projektu a také dosáhli vzájemného poznání žáků i pedagogů z obou
partnerských škol. Dík za podporu patří především Městu Ústí nad Orlicí a Sporthotelu
Tichá Orlice za perfektní ubytovací a stravovací servis.
Mgr. Pavel Svatoš
Exkurze do Mladé Boleslavi
Dne 26. května 2014 žáci sedmého a osmého
ročníku navštívili Škoda Muzeum a výrobní provozy závodu Škoda Auto a.s. v Mladé
Boleslavi, kde měli možnost vidět výrobu
tradičních českých automobilů. Účastníci
exkurze zaměřené na poznání technických
pracovních oborů sledovali práci zaměstnanců prosperující firmy a seznámili se také
s tradicí a historií výroby těchto vozů.
Projekt OPVK „Podpora technického a přívšem pedagogům za uvolnění žáků z vyučování a v neposlední řadě i sportovcům za
jejich předvedené výkony i za vzornou reprezentaci naší školy. 
Michal Škoda

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KOMENSKÉHO
Kometa sportovala na Městě v pohybu
2014
V uplynulém týdnu se konala největší sportovní akce tohoto školní roku s názvem
Město v pohybu - týden dobré pohody.
Nechyběli při ní ani sportovci a sportovkyně z naší školy Komenského. Účastnili se
turnajů v bowlingu, vybíjené, přehazované, závodů ve šplhu a štafetových běhů. Na
bronzové příčky dosáhly dívky z 8. a 9. tříd
v přehazované, dívky z 6. tříd ve vybíjené
a dívky i chlapci z 6. a 7. tříd v bowlingovém turnaji. Třetí příčku rovněž obsadily
i smíšené běžecké štafety mladších a starších žáků. Velké uznání patří chlapcům z 9.
ročníků, kteří vybojovali 1. místo a vítězný
pohár v bowlingovém turnaji. Tým tvořili
tito žáci: Vojtěch Stárek, Tomáš Vašina, Radek Jebousek, Michal Ripka a Luděk Melichar.
Další 1. místo získali chlapci z 6. tříd na
turnaji ve vybíjené a postoupili do okresního kola. Družstvo tvořili tito vítězní hráči: Michal Barkóci, Adam Bartoš, Jindřich
Fiala, Ladislav Mako, Jáchym Staněk, Adam
Bartošek, Sebastian Solík, Jiří Kašpar, Jakub
Krejsa, Adam Alexandr Ladyga, Tomáš Petr
a Ondřej Provazník. Velké poděkování patří

SMART Table na I. stupni
Naše škola obdržela v roce 2012 známku
SMART Vzorové školy. Jedná se o hodnocení školy v přípravě, realizaci a distribuci
digitálních učebních materiálů a následné
využití v hodinách na interaktivních tabulích. Toto ohodnocení má pouze naše škola
a je jediná v okrese. V roce 2013 jsme postoupili o krůček dále a stali jsme se školícím SMART centrem. Největší předností
tohoto hodnocení je, že naše škola má
kvalifikované pedagogy pro výuku tvorby
digitálních učebních materiálů a pro zavádění nových ICT pomůcek do výuky. Tento
statut se nám daří udržet i letos. Díky tomu
má škola bezplatně půjčené moderní ICT
pomůcky na vyučování nebo si je může pořídit za velmi výhodné ceny. V měsíci červnu jsme zajistili pro první stupeň novinku
v podobě interaktivního stolu (SMART Table). Tato pomůcka je určená pro opakování
učiva zábavnou formou.
Radek Škarka
Den dětí na I. stupni
Letos jsme začali svátek dětí vystoupením
kouzelníka pana Bednáře z Letohradu.
Svými triky a kouzly děti doslova nadchl
a vystoupení se setkalo s velikým ohlasem.
Poté následovaly sportovní stanoviště s 10
úkoly, která kontrolovali a hodnotili žáci 4.
C a ostatní za splnění úkolů získávali razítka. Před školou děti závodily ve slalomu na

rodovědného vzdělávání“jehož realizátorem
je ISŠ automobilní v Ústí nad Orlicí, díky
kterému se exkurze mohla realizovat, přinesl žákům nové poznatky ze světa techniky a napomohl k popularizaci tohoto oboru
mezi žáky základní školy.
Mgr. Pavel Svatoš, ředitel školy
Bezpečně na kole i pěšky
V dubnu a květnu probíhal na naší škole
projekt Bezpečně na kole i pěšky. Žáci se učili pomocí her a výtvarných činností pravidla
silničního provozu, povinné vybavení kola,
řešili nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat jako chodci i cyklisté. Akce byla
zakončena jízdou na dětském dopravním
hřišti. Děkujeme za finanční podporu Městu
Ústí nad Orlicí.
Učitelé 1. stupně
koloběžce. I když nám počasí příliš nepřálo,
akce se vydařila. Za finanční podporu děkuji Městu Ústí nad Orlicí. 
Yveta Bendová
Škola v přírodě 4. C
Žáci 4. C absolvovali týdenní školu v přírodě. V nabitém programu absolvovali
sportovní soutěže a fotbalový zápas s hradeckou základní školou, který vyhráli. Dále
navštívili muzeum, kde si vyslechli zajímavý výklad o sklářské tradici. Zažili jízdu na
koních na farmě. Dokázali zdolat nástrahy
lanového parku v dětském i v juniorském
okruhu. Vyšlápli si na celodenní výlet přes
Velkou Deštnou až na Šerlišský mlýn, kde
ochutnali vynikající domácí borůvkové
koláče. Celou trasu 15 km zvládli na výbornou. Navečer k nim zavítal člen horské
služby. Týden se velice vydařil, přinesl dětem řadu nových zážitků a prohloubil kamarádské vztahy mezi nimi. Chtěla bych
touto cestou poděkovat rodičům žáků za
podporu. Poděkování za drobné odměny
patří také firmě Sport Bárt v Ústí nad Orlicí.
Yveta Bendová
Město v pohybu - Den životního prostředí.
Naše škola se každoročně podílí na pořádání Dne životního prostředí a při této příležitosti žáci 9. tříd volitelného předmětu
ekologie prezentují svou činnost. I v letošním roce si pro občany města a děti z mateřských a základních škol připravili čtyři
stanoviště s poznáváním živočichů a rostlin,
soutěžemi a hádankami.
Hana Entová

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí nabízí vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech:
SANITÁŘ
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Kurzy jsou pořádány v rámci udržitelnosti projektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí, CZ.1.07/3.2.13/02.0044
Zahájení obou kurzů: podzim 2014 (podmínkou je minimální počet přihlášených – 20 osob). Cena kurzu: 6500,- Kč
Cena kurzu je včetně vzdělávacích materiálů. Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky.
Adresa školy: Střední zdravotnická škola, Smetanova 838, Ústí n.O., PSČ 562 01, e-mail:szsuo@szsuo.cz
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Kvalifikační kurz - SANITÁŘ
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné,
rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků
způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Kvalifikační kurz – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání pracovník v sociálních službách. Cílem kurzu je získat
potřebnou odbornou způsobilost dle § 116, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. a připravit pracovníky v sociálních službách, kteří budou na profesionální a etické úrovni vykonávat přímou obslužnou péči o klienty v ambulantních a pobytových
zařízeních sociální péče, v domácnostech, dále budou vykonávat základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti
osoby a činnost pod dohledem sociálního pracovníka při základním sociálním poradenství.
Další informace a přihlášku naleznete na webových stránkách školy www.szsuo.cz v oddíle Kurzy na SZŠÚO.
V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Zdenku Ročkovou, manažerku kvalifikačních
kurzů, e-mail: szsprojekt1@seznam.cz , telefon: 728754890

AKTUALITY ZE ŠKOLY PŘI NEMOCNICI
Dovolte nám touto cestou poděkovat za celoroční spolupráci pedagogům a žákům Střední
zdravotnické školy Ústí nad Orlicí při pořádání akcí pro děti a žáky hospitalizované na
dětském oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.
Zvláštní dík patří za pomoc při organizování „Pohádkového dětského dne“ dne 2. června
2014. Oceňujeme ochotu, nápaditost a empatii, kterou projevily všechny žákyně během tohoto i následujících dnů. Zprostředkovaně předáváme i poděkování přítomných maminek,
které byly mile překvapeny ochotou a vlídností „žákyněk“.
Ještě jednou děkujeme a přejeme veselé a „zdravé“ prázdniny.
Za pedagogy školy při nemocnici Mgr. Světlana Myšáková

REALIZACE ÚSPOR ENERGIEStřední školy automobilní
Akce řeší úsporu ve vytápění zařízeních
Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí
ve dvou lokalitách. V areálu školy na sídlišti
Dukla a v areálu střediska praktické výuky
v Hylvátech.
Investorem akce je Pardubický kraj a provádí ji na základě výběrového řízení stavební
firma Stating Kostelec nad Orlicí. Rozpočtové náklady jsou ve výši 13,6 milionu korun.
V areálu školy se provádí zateplení obvodového pláště dvou budov internátu, administrativní budovy a budovy jídelny a kuchyně.
Zároveň jsou vyměněna dosavadní dřevěná
okna a provádí se zateplení půdních prostor.
O prázdninách bude akce pokračovat v areálu Hylváty provedením podobných stavebních prací na administrativní budově,
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ÚSPĚCHY STUDENTŮ GYMNÁZIA
Stalo se již tradicí místního gymnázia ocenit
v závěru roku studenty úspěšné v rozličných
soutěžích a poděkovat jim za reprezentaci
školy. V pondělí 23. června škola ve spolupráci se Sdružením rodičů a studentů v Malé
scéně odměnila 44 studentů, kteří se umístili
v různých soutěžních kláních na celostátní,
krajské nebo okresní úrovni.
Kvalitních
umístění bylo požehnaně, více než v letech
minulých.
Na celostátní úrovni se prosadilo 23 žáků.
Mezi nejcennější úspěchy bezpochyby patří
2. místo Katky Martincové v olympiádě z německého jazyka, vítězství Aničky Ludvíčkové
v soutěži Komenský a my, 18. místo Hanky
Petržílkové v republikovém kole chemické
olympiády a její účast na mezinárodní týmové soutěži EUSO (European Union Science
Olympiad) v Řecku, účast šachových týmů
z obou stupňů gymnázia v republikových
přeborech. O těchto i mnohých dalších povedených výsledcích lze nalézt informace na
webových stránkách gymnázia http://www.
gymuo.cz/prispevky/rubrika=souteze-olympiady/.
Všem reprezentantům patří obdiv a poděkování. Schopnosti a nemalé úsilí, které museli
vynaložit během soutěží, se jim určitě vyplatí
v jejich dalším studiu i budoucí praxi.
Marek Hoffmann

na hale oprav motorových vozidel a na hale
klempírny a lakovny.
Novým kabátem budov se dosáhne nejen
úspor tepelné energie, ale dojde též k protihlukové izolaci, ošetření stávajícího povrchu budov a v neposlední řadě dojde
i k výraznému zkrášlení a vylepšení celkového vzhledu celé školy.
1. září se tedy na školu „v novém“ můžou
těšit nejen žáci školy, ale i místní obyvatelé
našeho města Ústí nad Orlicí.
Pavel Jantač

ciálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
V průběhu posledních dvou let jsem vás na
těchto stránkách informoval o projektu, který jsme v březnu 2012 zahájili na naší škole.
Hlavním cílem projektu je zavedení nových
metod výuky, jejichž součástí je i tvorba
výukových programů, především v matematice, ale i v předmětech odborných. Projekt úspěšně dorazil do svého cíle, koncem
června byl ukončen, proto je vhodná chvíle
k rekapitulaci.

Zavádění moderních
vyučovacích metod
do výuky maturitních
předmětů

V průběhu dvou let se v rámci projektu
uskutečnilo velké množství aktivit:
• Učitelé naší školy byli proškoleni v oblasti
ovládání výukových programů Mathematika, Cabri, včetně Cabri 3D pro výuku
matematiky, geometrie i ostatních před-

na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí
– projekt je spolufinancován Evropským so-
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•
•
•

•

mětů. Naši učitelé se také vzdělali v kurzech zaměřených na ovládání programu
Solid Edge verze ST3 pro výuku v hodinách technických předmětů - motorová
vozidla, mechanika a konstrukční prvky,
technická dokumentace, technologie, elektrotechnika a informační a komunikační
technologie. Cílem bylo seznámit učitele
s možnostmi a ovládáním programů tak,
aby dále mohli samostatně vytvářet vlastní
aplikace ve výuce.
Zakoupili jsme multilicence všech těchto
programů jak pro výuku, tak i pro použití
všemi žáky školy.
Pro potřeby projektu jsme nakoupili i nutnou technologii, především výpočetní
techniku.
Byla také vybudována matematická učebna s novou pylonovou tabulí, s interaktivní
tabulí, s projekcí a 30 notebooky pro samostatnou práci žáků. Učebna je stabilně
používána ve výuce.
Na úseku odborného výcviku byla modernizovaná učebna s přístupem na internet
a nakoupeny aplikace potřebné k zvládnutí problematiky organizace a vlastních

oprav motorových vozidel (od motocyklů až po autobusy). Učitelé odborného
výcviku zařadili do výuky se žáky i práce
s těmito nově zakoupenými aplikacemi
a technologiemi.
• Do projektu se celkem zapojilo kolem
20 učitelů teorie a odborného výcviku.
Všechny nabyté poznatky rozpracovali do
vyučovacích hodin a připravili metodické
materiály jak pro svou výuku, tak i pro inspiraci ostatních zájemců. Celkem vypracovali úctyhodný počet 80 metodických
materiálů. Tyto metodiky ověřovali v průběhu dvou školních ročníků (2012-2013
a 2013-2014). Celkem jsme tak ověřování
věnovali 3600 vyučovacích hodin.
• Na základě poznatků z ověřovací výuky
byly dokončeny metodické a výukové materiály, které jsou na webu školy k dispo-

zici pedagogům jiných škol. Naši učitelé
je zapracují do svých vyučovacích plánů.
Projekt tak bude nepřímo pokračovat
v inovované práci našich učitelů.
Při předkládání projektu jsme byli trochu
nesví, zda dokážeme všechny naplánované
aktivity skloubit s normálním chodem školy. Po uplynutí dvou projektových let lze ale
konstatovat, že učitelé naší školy vše velice
dobře zvládli. Projekt byl pro naši školu jednoznačně přínosem, jsme rádi, že jsme se
nenechali odradit a do systému evropských
fondů jsme se naším individuálním projektem (bez pomoci kohokoli jiného) zapojili.
Aleš Odehnal
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí,
Dukelská 313

ZUZANA BERGMANNOVÁ USPĚLA V SOUTĚŽI MLADÝ OBAL
Mezinárodní soutěž Mladý obal (Young
Package Competition) je jednou z nejvyšších met studentů středních i vysokých
umělecký škol. Její v pořadí už 19. ročník byl nebývale obsazený: o zařazení do
prestižního katalogu usilovali účastníci ze
43 zemí, kteří přihlásili hned 742 prací!
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií:
v první figurovali studenti vysokých škol
a designéři do 30 let, ve druhé pak studenti středních a vyšších odborných škol.
Pořadatelé v čele s Radkou Machalickou
z CZECHDESIGN letos zvolili jako téma
fenomén „Take Away“, tedy obaly sloužící
zejména k přenosu potravin. A jedno z nejlepších řešení pochází právě z „dílny“ ústecké Střední školy uměleckoprůmyslové.
Uši z papíru
Studentka 3. ročníku oboru Tvarový a grafický design obalů Zuzana Bergmannová
vsadila ve své práci s názvem Take Away
z cukrárny Donut na heslo „v jednoduchosti
síla“. „Návrh je jednoduché a levné řešení

SENIOR KLUB při CSP
Ústí nad Orlicí
ČERVENEC – prázdniny – žádné akce se
neplánují, služba ve Sladkovně se nekoná.
Výbor Senior klubu přeje všem svým členům a příznivcům hezké letní dny!
SRPEN – první služba ve Sladkovně je
v úterý 5.8. od 10:00 do 12:00 hod.
Čtvrtek 21. srpna – CELODENNÍ ZÁJEZD
ORLICKÉ HORY – Deštné v Orl. horách,
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pro zákazníky cukráren, které by jim mělo
ulehčit přenos všech pochoutek z cukrárny
až domů. Vyrobeno je z recyklovaného papíru a skládá se pouze z uší, které se přilepí
k zabaleným zákuskům,“ popsala Zuzana
Bergmannová svůj návrh, který se k velké
radosti Ústeckých objevil ve výběrovém
katalogu jako jedna ze čtyřiceti nejlepších
prací. Drtivou většinu z nich mají přitom
na svědomí zkušenější designéři z vysokých
škol či profesionálních studií, o to cennější
je tak úspěch teprve osmnáctileté studentky
z Jablonného nad Orlicí.
Inspirace? Obyčejná nákupní taška
„Do soutěže jsem se přihlásila přibližně na
konci února s tím, že to jen zkusím, proto
jsem byla výsledkem velice překvapená,“
hovoří skromně o svém úspěchu Zuzana
Bergmannová a pokračuje: „Zařazení do
katalogu si cením, protože byla přihlášena
spousta dobrých návrhů. Inspirací mi přitom byla obyčejná nákupní taška.“
Studentka, kterou čeká za rok maturita, by

ve studiu obalového designu chtěla dále pokračovat na vysoké škole. „A jednou bych se
jím chtěla i živit, vždyť tento obor je o neustálé originalitě,“ říká Zuzana Bergmannová.
Z jejího úspěchu mají pochopitelně radost
také vyučující ústecké „umprumky“. „Přáli bychom si, aby podobné výsledky byly
motivací i pro další naše žáky. Těší nás, že
opravdu cenných úspěchů, jakých dosáhla
Zuzka, v posledních letech přibývá. Není
náhodou, že naši nejlepší absolventi pokračují ve studiu na vysokých uměleckých
školách, včetně prestižních ateliérů VŠUP,“
uzavírá Jan Pokorný, třídní učitel Zuzany
Bergmannové.

Šerlišský mlýn – možnost občerstvení (borůvkové koláče), pro zájemce pěší túra cca
2 km na Šerlich (ostatní busem) – možnost
oběda, odpoledne prohlídka Neratova, Žamberk. Vhodný zájezd i pro méně zdatné a pohyblivé seniory. Cena 100 Kč člen SK,130 Kč
nečlen Sk, 160 Kč neobyvatel ÚO. Přihlášky
poprvé 5.8., 12.8. a 19.8.. akci zajišťuje pí Tomanová.

hod., Dukla 7:35 hod., Babyka 7:40 hod., aut.
nádraží 7:45 hod., Tvardkova 7:50 hod., Penzion 8:00 hod.

ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 7:30
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Výstava všech oceněných prací v rámci letošního ročníku soutěže Mladý obal (Young
Package Competition) je od 4. června k vidění v pražské Galerii CZECHDESIGN.
Navštívit ji můžete až do 4. července.
(jp)

Zveme členy SK na oslavu 20. výročí podpisu smlouvy o partnerství měst Bystřice
Kladské a Ústí nad Orlicí na sobotu 6. září.
V rámci oslav se koná turnaj v bowlingu seniorů SK ÚO a seniorů z Polska. Přihlášky
na turnaj v omezeném počtu poprvé 5.8.
a dále 12. a 19.8.

www.ustinadorlici.cz

PŘIPRAVUJEME
Neděle 14.9. – Zájezd o Polska, účast na
uměleckých dílnách s názvem Věčně mladí.
Bystřice Kladská s tajným výletem v okolí,
omezený počet účastníků, manipulační poplatek 10 Kč, přihlášky 2. a 9.9. Bližší info
najdete v zářijových Ústeckých listech.
17. – 21. 9. – Turistický zájezd do Vysokých
Tater
25.9. – Mezinárodní oslava Dne seniorů se
soutěží ve vaření guláše
KONTAKT NA SK:
pí Šamšulová 722 475 129, pí Dianová
722 475 131, pí Bílková 722 475 132, p. Hošek
734 188 853, pí Tomanová 731 601 548
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu
JUDR. Zdeněk Ešpandr

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK: službu lze objednat na tel.: 774 412 117. Permanentky
jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840, ÚO
nebo na Informačním centru města v budově radnice. Senior doprava ČČK je provozována za podpory města Ústí nad Orlicí
a Pardubického kraje.
DOVOLENÁ SENIOR DOPRAVY ČČK:
v termínu od 4.8. do 8.8. bude PŘERUŠEN
provoz Senior dopravy ČČK z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.
CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum nejen pro
seniory. Akce pro seniory se konají za podpory města Ústí nad Orlicí a jsou určeny
i široké veřejnosti. Konají se v budově ČČK,
Kopeckého 840, ÚO
1.7. – 30.8. – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
dětí z fotokroužku ZŠ Třebovská ÚO, fotografie z regionálního kola Soutěže mladých
zdravotníků 2014, budova OS ČČK

KONALA SE PREVENTIVNÍ AKCE PRO SENIORY
Šmejdi alias bezpečné chování seniorů, tak nesla název preventivní akce, která se uskutečnila 15. května 2014 v prostorách Centra sociální péče. Akci pro širokou veřejnost, ale především pro seniory, kteří se stávají častými oběťmi podvodníků a zlodějů, připravil v rámci
prevence kriminality odbor sociálních služeb města Ústí nad Orlicí ve spolupráci se Senior
klubem, Centrem sociální péče, Městskou policií, Policií ČR, Probační a mediační službou
ČR a ČČK Ústí nad Orlicí.
Pro návštěvníky a posluchače akce byla připravena přednáška Policie ČR, která informovala
o tom, jak předcházet rizikům přepadení, jak se chránit před okradením či jak se vyhnout
podvodům a na co si dávat pozor. Obětem trestných činů a možnostech pomoci následně
hovořil zástupce Probační a mediační služby.
Největší ohlas přítomných vzbudil promítaný filmový dokument Silvie Dymákové „Šmejdi“
o nekalých praktikách prodejců na předváděcích akcích.
Celou akci zpestřilo vystoupení žáků Základní školy speciální Ústí nad Orlicí. Každý návštěvník obdržel reflexní tašku, samolepku s tísňovými čísly a také brožury a materiály
k diskutované problematice.
Mgr. Tomáš Lukes, manažer prevence kriminality

14. – 18.7. – VÝSTAVA TUŽEK, CUKRŮ
a UTĚREK, budova OS
ČČK od 9:00 do 15:30
hod.
17.7. – ODPOLEDNÍ
VYCHÁZKA po okolí
Ústí n.O., sraz účastníků
ve 14:00 hod. před budovou OS ČČK
22.7. – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ Ústí
n.O., sraz účastníků ve 13:00 hod. před budovou OS ČČK, cíl: Kozlov, vedoucí výletu
p. Ivo Preclík
5.8. – ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA na Kolibu, sraz účastníků ve 14:00 hod. před budovou OS ČČK
8.8. – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ Ústí
n.O., sraz účastníků ve 13:00 hod. před budovou OS ČČK, cíl: Přívrat, vedoucí výletu
p. Ivo Preclík
25.8. – ZAHRADNÍ POSEZENÍ s občerstvením, od 14:00 hod. na zahradě ČČK,
v případě nepříznivého počasí se akce koná
v budově OS ČČK

JARNÍ REKONDICE PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Reg.organizace Roska Ústí nad Orlicí uspořádala pro své členy, pacienty s roztroušenou
sklerózou, ve dnech 26.4. až 2.5.2014 rekondiční pobyt na Pastvinách v bezbariérovém
penzionu uprostřed přírody. Celotýdenní
program byl sestaven ze cvičení, přednášek,
kultury i zábavy.
Pohybová aktivita a cvičení je pro onemocnění RS nezbytné, proto probíhalo 2x denně
a bylo zaměřeno na jednotlivé svalové skupiny s cílem posilování, protažení, uvolnění a dýchání. Z pomůcek jsme využili malé
i velké overbaly, gumy, ale i ručník nebo
hole. Díky krásnému počasí jsme mohli některá cvičení provádět venku a využili tak
svěží jarní přírody. Nově jsme se dozvěděli
o Feldenkraisově metodě a prakticky si ji vyzkoušeli. Neobvyklá a inspirativní byla i lekce jógy smíchu. Na doplnění každý účastník
absolvoval 2 masáže a perličkovou koupel.
Na přednáškách jsme vyslechli zajímavé
téma: radiace a její vliv na zdraví a povídání
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o cestování po Peru. Nechyběly ani důležité
informace o léčbě RS doplněné zkušenostmi
přítomných a aktuální informace ohledně
průkazek, dávek a změn v r.2014 pro osoby
se zdravotním postižením.
A protože jsme na Pastvinách pobývali
v době čarodějnic a 1.máje, proto jsme také
tyto oslavy plně respektovali a oslavili je s plným nasazením.
Rekondice se zúčastnilo 25 členů, všichni se
rozjížděli spokojeni s bohatými dojmy a již
nyní se těší na společné setkání opět na podzim, kdy je rekondice naplánovaná v termínu 13.9. – 19.9.2014. Více informací na www.
roskauo.cz.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu
Ústí nad Orlicí za finanční podporu, která
umožňuje reg.organizaci Roska UO organizování rekondičních pobytů a ostatních činností, které přispívají k začlenění pacientů
s RS do aktivního života a dává jim naději,
kterou velmi potřebují.
Hana Pauková
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KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ – otevřeno denně kromě pondělí od
13:00 do 16:00 hod.
NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS: úklidové služby,
hodinový manžel, bližší info a objednání na
tel.: 773 001 088
LETNÍ TÁBORY ČČK:
od 3. do 13.8. (10 dní) v obci Jívka
od 3. do 10.8. (7 dní) v obci Jívka
Bližší info a přihlášení na OS ČČK Ústí
n.O., Kopeckého 840, tel.: 775 112 998, nebo
na ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
BAZAR OŠACENÍ – SECOND HAND
4.8. od 9:00- 15:30 hod. – zahrada ČČK
Provoz ošacovacího střediska ČČK o prázdninách:
7.7. od 8:00 - 12:00 hod.
4.8. od 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 hod.
18.8. od 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 hod.
25.8. od 8:00 – 12:00 hod.

SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI,
ZO Ústí n.O.
VYCHÁZKA do „Pivovaru“ Hylváty ve
čtvrtek 3.7., sraz účastníků ve 14:00 hod.
u „Bubeníka“.
ZÁJEZD: Broumov a okolí – klášter, vyhlídka a chata KČT Hvězda ve středu 6.8., cena
300 Kč, 340 Kč nečlen. ODJEZD: Hylváty
ČSAO 6:45 hod., Dukla 6:50 hod., Družba
6:55 hod., Tvardkova 7:00 hod., nádraží
ČSAD 7:05 hod.
Přihlášky v úterý 22., 29.7. a 5.8. od 11:00
hod. osobně ve Sladkovně, nebo telefonicky
na 737 378 815.
Sportovní hry tělesně postižených: Horní
Jelení, rekreační zařízení Radost ve dnech
22. – 24.8.. Účastnický poplatek 400 Kč
(v ceně ubytování a jídlo), doprava vlastní.
Přihlášky do 20. července, pí S. Hodrová, tel.:
720 573 054 formou SMS.
Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY Pardubického
kraje, o.p.s., detaš. pracoviště Ústí n.O.
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována těmito způsoby:
Internetovou učebnou, kde zdravotně postižené osoby a seniory bezplatně naučíme základní obsluhu na osobním počítači a vyhledávat si
potřebné informace na internetu. Služba je poskytována každý všední den od 8:00 do 16:00 osobám se zdravotním postižením od 19let do
64 let a seniorům. Služba je poskytována bezplatně.
Kurz Základy znakového jazyka – zdravotně postižené osoby a senioři zde mají možnost naučit se základy znakového jazyka. Kurz probíhá
každé pondělí od 15:00 do 16:00 v internetové učebně. Kurz je zdarma!!
Doprovody – v případě potřeby nás kontaktujte a my Vás doprovodíme k lékaři, na úřady. Služba je určena pro zdravotně postižené osoby
a seniory. Služba je bezplatná.
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 zdravotního postižení,
nemoci nebo věku.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ uživatelé se na nás mohou obrátit s nejrůznějšími 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.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM k dispozici máme mechanický vozík, chodítka, dětské berle, speciálně upravené kolo a pojízdnou polstrovanou sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, tel: 465 525 324, web: www.czp-pk.cz
Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, tel: 775 693 985, e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracovník,
tel.: 775 693 983, e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
5.-6.7. – MUDr. Michal Krejčík,
Lázeňská 225. Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
12. – 13.7. – MDDR Martina Kunčinská,
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
19. – 20.7. – MUDr. Pavel Lohrer,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 585
16. – 27.7. – MUDr. Jiří Pirkl,
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
2. – 3.8. – MUDr. Blanka Martinková,
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692
9. – 10.8. – MDDr. Milan Melcher,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
16. – 17.8. – MUDr. Sylva Moučková,
Dolní 443. Choceň, tel.: 606 565 823
23. – 24.8. – MUDr. Bohuslav Nejedlý,
Palackého 349, Choceň, tel.: 465 472 408
30. – 31.8. – MUDr. Radim Podgorný,
Gen. Závady 116, V.Mýto, tel.: 465 423 957

Uživatelé našeho zařízení si krásně a spokojeně užili 4 dny na Regionálních hrách v Třemošnici.Tady si zasportovali, měli diskotéku
a společenský ples.Také si vyjeli na odpolední výlet do Čáslavi. Z těchto her si přivezli
medaile, diplomy a plno zážitků.
Další naší akcí byl ,,Vlak úsměvů do
Zlína“,tady se opět konal Den s ČT, kde byli
přítomni herci např. D. Morávková, J. Čenský, M. Suchánek a M. Reifová,kteří byli
dekorováni na ,,Chodník slávy“, a to za křtu
Vendulky Svobodové. Potom jsme se na

Paní Marie získala práci v zahradnictví, které
bylo oceněno v soutěži Stejná šance
V Pardubicích proběhlo vyhlášení vítězů prestižní soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel
2014, kde jsou oceňovány firmy zaměstnávající lidi se zdravotním znevýhodněním. Ústecké
zahradnictví Petra a Vlaďky Šťastných se v soutěži umístilo na třetím místě.
Cílem soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2014 je podpořit zaměstnavatele, kteří lidem se
znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci, poskytnout takovým
firmám veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní
firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.
Rytmus Chrudim, o.p.s., pracoviště Ústí nad Orlicí, zabývající se podporovaným zaměstnáváním, nominoval do soutěže zahradnictví Petra a Vlaďky Šťastných. Paní Marie, kterou
zaměstnávají, si s organizací Rytmus Chrudim hledala práci. Jejím přáním bylo pracovat
v zahradnictví a naskytla se jí příležitost si práci vyzkoušet. „V zahradnictví se mi líbí, pan
Šťastný je na mě opravdu hodný,“ říká spokojená paní Marie.
Pokud se chcete o službě podporovaného zaměstnávání, kterou poskytuje Rytmus Chrudim, o.p.s., dozvědět více, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 730 518 514,
emailem usti@rytmuschrudim.cz nebo navštívit naše stránky www.rytmuschrudim.cz.

chvíli rozjeli podívat do lázní Luhačovic.
Zdravotní skupina se rozjela do Rychnova do muzea hraček, na zámek. Také se uživatelé představili na Městě v pohybu svými
tanečky.
6.6. se konala naše výtvarná Vernisáž na
téma DOPRAVA.Za přítomnosti p.radního
pardubického kraje ing.Šotoly, zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor, dále
starosty města p. Hájka, pí RNDr. L. Janyšové, Mgr. L. Bäuchela a našich rodičů byla výstava slavnostně otevřena v prostorách Malé

scény. Na této Vernisáži nechyběl ani kulturní
program našich uživatelů. Za podpory firmy
p. Zářeckého jsme se vydali do Liberce na
celodenní výlet. Ve spolupráci se Stacionářem Č. Třebová jsme podnikli výlet do Westernového městečka v Boskovicích. Za tuto
vydařenou akci děkujeme pí Rösslerové ved.
Stacionáře v Č. Třebové. První prázdninový
týden si sportovci SK Človíček užijí na Letní
speciální olympiádě v Brně, kde nás budou
zastupovat v atletických disciplínách.
H. Zastoupilová, ved. přímé péče

PODĚKOVÁNÍ
Volnočasový klub Kamin děkuje sboru dobrovolných hasičů z Knapovce a Hylvát za jejich spolupráci a nasazení na dni dětí, který se konal 22.
5. 2014 v Hylvátech před hasičárnou. Děti směly prozkoumávat hasičská auta a jejich vybavení, hasiči trpělivě odpovídali na všechny dotazy
a děti měly možnost si vyzkoušet i vodní děla, ze kterých měly radost. Bylo to velkým zpestřením k běžným hrám a soutěžím na dětském dni
a věříme, že i inspirací. 
Klub Kamin
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KLUB KAMIN v HYLVÁTECH
Ani v létě volnočasový klub Kamin nezahálí a chystá pro děti velice zábavný a atraktivní program v podobě týdenních organizovaných
programů ve dnech Po – Pá v čase 14:00 – 19:00 hod, a to v termínech:
7. 7. -11. 7., 14. 7. - 18. 7., 28. 7. - 1. 8., 11. 8. - 15. - 8. a 18. - 22. 8.
Děti se mohou těšit například na pokladovou hru, venkovní velice oblíbenou hru Vyzvědači, hudební workshopy v podání našeho nového
vedoucího z Estonska, výlet na kolech s jednodenním přespáváním, tvorbu vlastních krátkých filmů s udílením Oscarů, turnajový den
a mnoho dalšího.
Na každý z těchto týdnů je potřeba závazně se přihlásit na tel. 776 492 742 nebo na přes webové stránky klubu http://klub-kamin.webnode.cz/Klub
KAMIN založilo Město Ústí nad Orlicí a provozuje ho Rodinné centrum Srdíčko.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
OD 30.6. do 31.8. je v RC PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Každou STŘEDU
9:00 – 12:00 hod. je otevřena VOLNÁ HERNA, SPOLEČNÉ ŘÁDĚNÍ NA
ZAHRADĚ.
Po domluvě SPOLEČNÉ VÝLETY, KOUPÁNÍ a JINÉ SPOLEČNÉ AKCE,
nápady a návrhy vítány (upřesnění data a konkrétní akce přes internet a ve
vývěskách).
JEDNORÁZOVÉ AKCE
PO 21.7. – PÁ 25.7. – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR CESTA KOLEM SVĚTA, přihlášky na
www. klubexit.cz, pro děti ve věku 7-13 let, posledních pár volných míst.
SO 2.8. – ČT 7.8. – RODINNÝ POBYT S FERDOU – CHATA DUHA – TŘI STUDNĚ na
Vysočině, pro rodiny s dětmi, poslední volná místa, informace na tel.: 603 976 036
PÁ 15.8. – NE 17.8. – TÁBOŘENÍ PRO TATÍNKY S DĚTMI, víkend v chatkách v Areálu
zdraví Dolní Čermná, více na www.ulom.webnode.cz
ČERVENEC a SRPEN: (termín bude upřesněn podle počasí)
VÝLET DO POTŠTEJNA – společná cesta busem, procházka po břehu Divoké Orlice, v případě zájmu návštěva speciální hrané prohlídky zámku pro děti (vstupné 90 Kč, děti 70 Kč, do
3 let zdarma, rodinné 270 Kč), zmrzlina apod.
NÁVŠTĚVA AQUAPARKU – společné koupání a slunění
KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Marcela Dostrašilová, koordinátor RC Srdíčko,
tel.: 604 313 249, 603 976 036, e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
NEPRAVIDELNÉ AKCE - ČERVENEC a SRPEN 2014
Otevírací doba během prázdnin: každou středu od 9:00 do 12:00
hod
VÝLET VLAKEM DO CHOCNĚ: pondělí 14. července, Sraz
v 9:40 na zastávce ÚO město. Odjezd v 10:06 hod.
Vlakem pojedeme do Chocně odkud se přes park s prolézačkami
vydáme po cyklostezce směr Mítkov a Brandýs nad Orlicí. S sebou
kočárky, odrážela, brusle, kola, helmy, pokrývky hlavy, dostatek pití.
Z Brandýsa opět dojedeme vlakem.
Výlet se nekoná za deště a za tropického vedra. Před odjezdem si prosím zjistěte situaci.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI: pondělí 25. srpna od 16:00 hod. Přijďte se svými dětmi
jako již tradičně na konci prázdnin
na hravou akci na zahradu MŠ Heranova. Na každého čeká malé překvapení. Za deště se
akce nekoná.
Vstupné 30,- / dítě.
Kontakt: Katka Fišarová 605/965463, Míla Crhonková 605/774569, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu

DĚTSKÝ DEN
V neděli dne 1. 6. 2014 od 14 hod. do 16 hod. se uskutečnil Sokolský dětský den pod hlavním
vedením Lucie Lehké z oddílu historického šermu. Účast byla tak velká, že ani hlavní pořadatelé nebyli na takový nápor dětí připraveni, bylo předběžně počítáno s účastí kolem 80 dětí.
Skutečná účast bohužel není známa (přestalo se počítat u devadesátého účastníka), odhad je
něco přes 100 dětí. Bylo vytvořeno 10 různých stanovišť (střelba z děla, házení kroužků, opičí
mini dráha, střelba ze vzduchovky, poznávání předmětů, test motoriky, lukostřelba, kreslení apod.), na kterých za splnění různých úkolů dostali účastníci sladkou odměnu v podobě
bonbonu. Za splnění každého úkolu dostali všichni malý dárek (bloček nebo omalovánku +
tužku nebo voskovky + pamětní diplom). Podle spokojenosti dětí i rodičů usuzujeme, že se
akce zdařila.
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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). Nabízíme
také hlídání dětí o prázdninách v době
uzavření MŠ. Kapacita omezená, hlaste
se prosím co nejdříve. Přechodně nás najdete v MC Medvídek, Heranova 1348, 562
06 Ústí nad Orlicí. Od září budeme zpět
v prostorách Nové Louže.
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

HUDEBNÍ KURZY PRO NEJMENŠÍ
Přihlášky do kurzů na školní rok 2014/15.
Hudební škola Yamaha nabízí výuku metodicky navazujících oborů.
ROBÁTKA, pro děti ve věku od 4 do 18
měsíců - poznávání světa hudby se zřetelem
k úrovni smyslových a senzomotorických
zkušeností dětí, společný zpěv, hudebně-pohybové hry...
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ, pro děti ve
věku od 1,5 do 4 let - zpěv jednoduchých písní, rytmická cvičení, hudebně-pohybové hry,
základy hry na rytmické nástroje...
RYTMICKÉ KRŮČKY, pro děti ve věku od
4 do 6 let: intonace, rytmus, hra na dětské
hudební nástroje, základy hudební nauky,
hra na flétnu...
ZOBCOVÁ FLÉTNA, rozvoj instrumentální a dechové techniky, hra sólových skladeb
s doprovodem, orchestrální skladby...
Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného
učitele na ZŠ Bratří Čapků.
Přihlášku a informace získáte na
www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603 834 800.
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běh vypráví o tajném agentovi, který se snaží
najít zbraně hromadného ničení. Titulky.
Vstupné: 90,-Kč

KLUBCENTRUM Ústí
nad Orlicí
3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ
– ČERVENEC 2014
Úterý 1. 7. v 19:30 hodin
GODZILLA
3D
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám
ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým
vdechla život vědecká arogance lidí.
Titulky. Vstupné: 110,-Kč
Čtvrtek 3. 7. v 19:30 hodin
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Český film Jana Hřebejka vypráví o únosu
nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém
hokejovém utkání a koktejlu, který si holky
nalejou, až když je ten správný čas. Vstupné:
100,-Kč
Úterý 8. 7. v 19:30 hodin
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost hlasu svého srdce
a odešla do zcela neznámého světa. Na samém vrcholu slávy, kdy jí Hollywood i diváci
leželi u nohou, se provdala za monackého
knížete Rainiera III. a stala se navždy Grace –
kněžnou z Monaka. Titulky. Vstupné: 90,-Kč
Čtvrtek 10. 7. v 19:30 hodin
VŠIVÁCI
Rozvětvený příběh dvou bratrů Rohanů. Miki
(Jiří Langmajer) je špičkový neurochirurg,
který se ale utápí v bludném kruhu operací,
alkoholu, milostných avantýr a nevěr. Jeho
horkokrevný bratr Ricky (Ondřej Vetchý) se
vrátil z české mise v Afghánistánu. Prohrává
svůj boj s dluhy i s návratem k normálnímu
životu a navíc pečuje o své dvě dcery.
Vstupné: 100,-Kč
Neděle 13. 7. v 17:00 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 2
3D
V „dračí“ dvojce příběh poskočil o pět let dopředu a z Blpu se stal dračí ráj, kde se lidé
a draci navzájem respektují a mají se rádi.
Astrid je hvězdou dračích závodů a hravě poráží ostatní vikinské teenagery. Škyťák dává
přednost osamělým letům s Bezzubkou, během nichž mapují neznámá území a objevují
nové světy a nové draky. Česká verze. Vstupné: 130,-Kč
Úterý 15. 7. v 19:30 hodin
DOUPĚ
Film se do historie zapíše především smutným faktem, že jde o poslední snímek Paula
Walkera, který zemřel coby oběť dopravní
nehody vloni v prosinci ve věku 40 let. Pří-
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Čtvrtek 17. 7. v 19:30 hodin
TRANSFORMERS: ZÁNIK
3D
Se čtvrtým dílem úspěšné filmové série přichází nový lidský hrdina a dosud nevidění
Transformeři. Česká verze. Vstupné: 140,-Kč

tých lidoopů v čele s Caesarem je ohrožován
skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili
epidemii smrtelného viru. Obě strany sice
dosáhnou křehkého smíru, ale jen nakrátko.
Titulky. Vstupné: 150,-Kč

3D DIGITÁLNÍ KINO
MÁJ – SRPEN 2014

Neděle 20. 7. v 17:00 hodin
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
3D
Rodinná fantasy vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z filmu
Šípková Růženka z r. 1959 a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že
se její čisté srdce proměnilo v kámen. Česká
verze. Vstupné: 130,-Kč

Neděle 3. 8. v 17:00 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

Úterý 22. 7. v 19:30 hodin
NA HRANĚ ZÍTŘKA
3D
Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), který
nikdy nebyl v žádné bitvě, je poslán splnit
úkol, který je sebevražednou misí. Během
několika minut je zabit. Ač se to zdá nemožné, procitne opět na začátku toho samého
pekelného dne a je nucen znovu bojovat a zemřít... a tak stále dokola. Titulky. 114 min.
Vstupné: 110,-Kč

Neděle 10. 8. v 17:00 hodin
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
3D

Čtvrtek 24. 7. v 19:30 hodin
LOVE SONG
Romantický hudební film. Gretta a její přítel
Dave jsou spolu už od vysoké školy a společně skládají hudbu. Když Dave podepíše
smlouvu s nahrávací společností, začínají
nový život, o jakém vždy snili. Dave však
rychle nabytou slávu neustojí a Grettu opustí.
Titulky. Vstupné: 110,-Kč
Neděle 27. 7. v 19:30 hodin
VIOLETTA KONCERT
Exkluzivní koncertní show největších hvězd
seriálového hitu TV stanice Disney ChannelVioletta. Byl natočen v prostorách Forum
v italském Miláně. Vystupuje zde dvanáct
seriálových postav, které předvádějí největší
hudební hity první a druhé řady televizního
seriálu. Titulky. Vstupné: 80,-Kč
Úterý 29. 7. v 19:30 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
* Když zbabělý ovčák Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí
ho jeho snoubenka, která se s takovým srabem nechce dál zahazovat. Ke své smůle totiž
žije na Divokém západě a v době, kdy se každý druhý konflikt řeší soubojem na pistole,
a on přitom vůbec neumí střílet. I na notorického outsidera se ale někdy může usmát
štěstí… Titulky. Vstupné: 110,-Kč
Čtvrtek 31. 7. v 19:30 hodin
ÚSVIT PLANETY OPIC
3D
Vznikající a sílící národ geneticky vyvinu-
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Úterý 5. 8. v 19:30 hodin
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Čtvrtek 7. 8. v 19:30 hodin
ZEJTRA NAPOŘÁD

Úterý 12. 8. v 19:30 hodin
DÍRA U HANUŠOVIC
Čtvrtek 14. 8. v 19:30 hodin
STRÁŽCI GALAXIE

3D

Neděle 17. 8. v 19:30 hodin
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Úterý 26. 8. v 19:30 hodin
HERCULES

3D

Čtvrtek 28. 8. v 19:30 hodin
22 JUMP STREET
Neděle 31. 8. v 17:00 hodin
TŘI BRATŘI
Vzhledem k tomu, že prázdninové ÚL jsou
připravovány s poměrně velkým předstihem, upozorňujeme návštěvníky kina,
že v srpnové nabídce může dojít nejen ke
změně promítacích dnů, tak i ke změně nabízených titulů. Sledujte, prosím, aktuální
plakáty s nabídkou Klubcentra. Děkujeme.
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat opakovaně.
Rezervace vstupenek on-line na www.klubcentrum.cz
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.:
465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před začátkem představení – tel. 736 503 566
Informace:
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, Lochmanova
1400, tel.: 465 521 047, 465 525 245,
info@klubcentrum.cz

www.ustinadorlici.cz

KLUBCENTRUM v Ústí
nad Orlicí
NABÍDKA POŘADŮ – SRPEN 2014
6. srpna – 3. září
Kulturní dům
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, XVI.
ročník výstavy se slavnostní vernisáží, na
které se prezentují výtvarníci různých oborů
z celé ČR
Středa 6. srpna
Kulturní dům
19:30 hodin – SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ,
k tanci a poslechu hraje a zpívá Ivan RAJSKÝ,
vstupné dobrovolné
20. – 23. srpna
21:00 hodin – hřiště u Gymnázia ÚO
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ,
promítání filmů REVIVAL, PŘÍBĚH KMOTRA, MARTIN A VENUŠE, DONŠAJNI,
vstupné dobrovolné
Pátek 29. srpna
15:00 – 18:00 hodin – venkovní prostor
Sportcentra Radava
LOUČENÍ S PRÁZNINAMI s divadlem
KORÁB Brno, pohádka Kocour v botách,
malování na obličej, balónkový klaun, hry,
soutěže a zábava pro děti od 3 do 10 let. Táborák a opékání buřtů, vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se akce koná
v nafukovací tenisové hale.

KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ
ZÁŘÍ 2014 – KVĚTEN 2015
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JSOU V 19:30
HODIN
Úterý 23. září – Základní umělecká škola J.
Kociana
TÓNY NAD MĚSTY – koncert pod záštitou
předsedy Senátu Parlamentu ČR
CIAO, ITALIA!
Fabio Montomoli – kytara, Itálie
Giovanni Lanzini – klarinet, Itálie
Úterý 14. října – Roškotovo divadlo
FANDANGO
L. G. Žáková – cembalo, P. Žďárská – cembalo, L. Mosca – kastaněty, barokní tanec
Úterý 11. listopadu – Základní umělecká
škola J. Kociana
THE ART OF TRIO, TRIO WUH
S. Wilkins – piano, Fr. Uhlíř – basa, J. Helešic – bicí
Úterý 2. prosince – Roškotovo divadlo
MODRÁ HVĚZDA VÁNOC 2014,
BLUE STAR
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Úterý 20. ledna 2014 – Základní umělecká
škola J. Kociana
NOVOROČNÍ KONCERT
Collegium C & M Hradec Králové, sólista M.
Svoboda – klavír
Úterý 24. února 2015 – Roškotovo divadlo
CHABRUS LINE
J. Hanušová, M. Hanuš, VESELÉ SKOKY –
originální pohybové divadlo Praha
Úterý 17. března 2014 – Základní umělecká
škola J. Kociana
PANORAMA
Czech Brass – M. Zvolánek – trubka, K. Kučera – bastrombón, L. Moťka – trombón, S.
Penk – trombón, K. Malimánek – tuba, J.
Houdek – trubka, M. Vajo – trubka
Čtvrtek 16. dubna 2015 – Základní umělecká
škola J. Kociana
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL – zahajovací
koncert Heranovy violoncellové soutěže
Středa 6. května 2015 – Roškotovo divadlo
KOCIANOVA HOUSLOVÁ SOUTĚŽ
Festivalový koncert Komorní filharmonie
Pardubice, sólistka Meng Jia LIN (Kanada),
laureátka KHS 2014

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
ZÁŘÍ 2014 – LEDEN 2015
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ V ROŠKOTOVĚ DIVADLE JSOU V 19:30 HODIN
Čtvrtek 11. září
P. Jarchovský, J. Hřebejk: MUSÍME SI POMÁHAT, Divadlo Na Jezerce, Praha
Hrají: J. Macháček, L. Vlasáková, M. Vladyka, V. Chalupa. Režie: J. Hřebejk
Pátek 26. září
S. Vögel: DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE,
DS Eduarda Vojana, Brněnec, Orlická Thálie,
3. soutěžní představení
Čtvrtek 9. října
MUZIKÁLY Z BRODWAYE, Městské divadlo Brno. Hrají a zpívají: R. Coufalová, J.
Čvančarová, H. Dvořáková, P. Jungmanová,
P. Gazdík, L. Kolář..... Režie: S. Moša
Pátek 31. října
KYTICE, DS Hýbl, Česká Třebová, Orlická
Thálie – 4. soutěžní představení
Středa 19. listopadu
CRY BABY CRY, Švandovo divadlo Praha.
Hrají: K. Cibulková, K. Frejová, P. Hřebíčková.... Režie: M. Krátká
Úterý 9. prosince
R. Rose: DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH
MUŽŮ, Východočeské divadlo Pardubice.
Hrají: P. Kostka, Fr. Švihlík, P. Novotný, J.
Vrána... Režie: P. Kracik
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Čtvrtek 15. ledna 2015
R. Novák: LA PUTYKA, Cirk LA PUTYKA,
Praha
***
PODMÍNKY KONCERTNÍHO A DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO 2014/15 –
POZOR ZMĚNY!
-členem se může stát každý, kdo podá přihlášku:
KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ DO 30.8.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ DO 23.8.
- předplatné se platí jednorázově v Informačním centru Městského úřadu v Ústí n.O.,
nebo v kanceláři Klubcentra, Lochmanova
1400
- objednávky organizací vyřizuje pouze
Klubcentrum
- abonentní vstupenky obdrží každý předplatitel ihned po zaplacení příslušné částky, na
představení a koncerty v Roškotově divadle
má předplatitel právo vybrat si řadu i místo
- bližší informace o představeních, termínech i případných změnách budou zveřejňovány v Ústeckých listech, na výlepových
plochách, na www.klubcentrum.cz a na
čísle 14000
- současným PŘEDPLATITELŮM KONCERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO REZERVUJEME MÍSTA DO 23. SRPNA.
- současným PŘEDPLATITELŮM DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO REZERVUJEME MÍSTA DO 16. SRPNA.
Pokud do výše uvedených dat nebudou vaše
rezervovaná místa zaplacena, budou následující den uvolněna pro další zájemce.
- předprodej KONCERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO pro všechny zájemce KONČÍ
30.8.
-předprodej DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO pro všechny zájemce KONČÍ 23.8.
***
CENA KONCERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO
(9 koncertů).............................. 900,- Kč
CENA DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO
místo (přízemí)......................... 1 350,- Kč
místo (balkón).......................... 1 250,- Kč
Předplatné: rezervační on-line systém.
Informační centrum, budova radnice ÚO,
tel.: 465 514 271, otevírací doba IC: PO –
PÁ 7:00 – 17:00 hod., SO 8:00 – 12:00 hod.,
Klubcentrum, Lochmanova 1400, ÚO, tel.:
465 521 047
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí
n.O., Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047,
465 525 245 i fax, info@klubcentrum.cz,
www.klubcentrum.cz
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MĚSTSKÉ MUZEUM
v Ústí n.O. NABÍZÍ
nejen ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY, ale i SOCHAŘSKÉ DÍLNY a PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Sochařské dílny pro veřejnost , které jsou
přístupné pro děti i dospělé, budou probíhat pravidelně ve čtvrtek vždy v tříhodinových blocích dne 24. 7., 31. 7., 7.8., 14.
8. a 28. 8. 2014. Dopolední blok od 9:30
do 12:30 hod., odpolední blok od 13:30 do
16:30 hod. Cena jednoho bloku je 45,-Kč,
oba bloky dílen v jeden den 60,- Kč.
Každý z účastníků si vyzkouší práci
s pískovcem (a kovaným nářadím) nebo
měkčím a lehčeji zpracovatelným Ytongem. Dále jsou připraveny destičky z tvrdších materiálů, do kterých se seká nářadí
s ostřím z tvrdokovů. Svůj výrobek si bude
moci návštěvník po skončení dílny odnést
domů. Program lze domluvit i v jiné termíny na těchto kontaktech: 731 577 724; 464
649 555; zeidlerova@muzeum-uo.cz Maximální počet účastníků dílny je 15 osob.
Příměstský tábor nazvaný „ Sochařův
učeň“ je určen pro děti od 8 do 18 let a bude
se konat ve dvou variantách.
1. jako jednodenní program opakující se ve
středu vždy od 8 do 16 hod. a to konkrétně
v tato data: 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8. 2014.
Sochařská dílna je v tomto případě doplněna o další „sochařskou průpravu“ jako
je například skicování či seznámení se
s modelováním hlíny. Samozřejmostí je
i prohlídka celého muzea včetně unikátní

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ
Ústí nad Orlicí
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do Galerie pod radnicí na
výstavu s názvem
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU OKO, která zde bude
pro návštěvníky otevřena do
3. srpna.
***
Od 8. srpna do 5. září Vás zveme
do Galerie pod radnicí, kde bude
instalována již tradiční výstava
s názvem ÚSTECKÝ SALON
2014. Návštěvníci si zde budou
moci prohlédnout malbu, kresbu,
grafiku, keramiku, plastiky, objekty nebo krásnou literaturu.
Galerie pod radnicí je otevřena
denně mimo pondělí, úterý – pátek 10 – 12, 14 – 17 hod., sobota,
neděle, svátek 14 – 17 hodin.
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výstavy hraček obohacené o hernu se stavebnicí Merkur. Cena příměstského tábora
na jeden den je 200,- Kč. 2. jako celotýdenní program 18. – 22. 8. vždy od 8 do 16 hod.
Každý „sochařský učeň“ si bude moci vyzkoušet postupy při vzniku sochy i realizaci
vlastního propracovanějšího díla. Mimo
sochařských aktivit jako je skicování, práce s hlínou, sádrou, kamenem či Ytongem
bude pro děti připraven program na poznávání muzea a návštěva všech výstav. Během
týdne se také několikrát vydáme mimo prostory muzea „po stopách Quida K.“, jež se
v Ústí nad Orlicí ještě stále nacházejí ve veřejném prostoru. Mimo prací vytvořených
během týdne si každý „sochařský učeň“ odnese svůj výuční list. Cena dílny na týden je
1000,-Kč. V ceně tábora není započítáno
občerstvení.
Tyto aktivity podpořilo dotací Město Ústí
nad Orlicí.
Ostatní návštěvníci si denně kromě pondělí budou moci prohlédnout výstavu
„Technické hračky 1850-1960“, která
nabízí mimo řady ojedinělých exponátů
i funkční kolejiště a hernu se stavebnicí
Merkur, dále se seznámí s pracemi a životem ústeckého výtvarníka Zdeňka Brožka, Mládím Quida K. a jeho Sochařským
ateliérem, prohlédnou si Ústí na pohlednicích nebo si vyšlápnou na vyhlídkovou
věž.
Podrobné informace najdete na www.
muzeum-uo.cz nebo v informační skříňce
muzea.
Za všechny ústecké muzejníky srdečně zve
Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Z MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
Každou
prázdninovou
středu od 10:00 hod. je připraveno předčítání a výtvarné tvoření pro děti:
2.7. Žabákova dobrodružství
9.7. Mizící hmyzíci
16.7. Pohádky ovčí babičky
23.7. Pověsti a pohádky
30.7. Kočka Sára (a její přátelé)
6.8. O vlkovi se sklerózou
13.8. Velké putování malých drakounů
20.8. Lesní pohádky
27.8. Sedm pohádek pro malé myšky
Během letních prázdnin bude provozní
doba knihovny upravena takto:
Oddělení pro dospělé - pondělí 9 - 14 hod.,
úterý 9 - 18 hod., středa 9 - 14 hod., čtvrtek
9 - 14 hod., pátek 9 - 18 hod.
Oddělení pro děti - úterý - pátek 9 - 14 hod.
Během měsíců července a srpna je v knihovně k zhlédnutí výstava Eugena Kukly a jeho
fotografie z Majdanu. Otevřeno během provozní doby knihovny.
Dále je na požádání možnost zhlédnout výstavy František Egerle a fotografie Zapomenuté Oustí, výstavy jsou dostupné ve věži
a zahradním altánu.

SBĚRATELSKÁ BURZA
Sběratelskou burzu všech sběratelských
oborů pořádá Klub filatelistů dne 17.
srpna od 7:30 hodin v 1. patře hotelu Poprad v Ústí nad Orlicí.
Přijďte nabídnout své přebytky pohlednic,
známek, nálepek, etiket, fotografií, knih,
odznaků, hodinek atd., přijďte si doplnit
své sbírky. Občerstvení zajištěno.

LETNÍ MĚSÍCE BUDOU v ÚSTÍ n.O. SPOJENY s akcí „KOCIÁNKA ŽIJE!“
V rámci akce budou na Kociánce rozmístěné lavice a židličky pro hraní šachu, Člověče nezlob se nebo
pexesa, budou postaveny ruské kuželky a proběhne několik venkovních hudebních produkcí. 1.srpna
2014 bude „společné spaní pod širákem“ přímo na Kociánce s promítáním a společným čtením pohádek. 13.září se uskuteční „Psí den“.
Na Kociánce je rovněž umístěno piáno k volnému hraní pro kolemjdoucí.

ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 15. – 17. srpna 2014
89. ÚSTECKOU STAROČESKOU POUŤ
POUŤOVÉ ATRAKCE a PRODEJ POUŤOVÉHO ZBOŽÍ na Mírovém náměstí
****
XVI. ročník VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ v Kulturním domě
****
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU v Hernychově vile
****
VÝSTAVA ÚSTECKÝ SALON 2014 v Galerii pod radnicí
****
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Další doprovodné kulturní a sportovní programy 89. ÚSTECKÉ STAROČESKÉ POUTI
budou zveřejněny na plakátech, nebo na www.ustinadorlici.cz
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OVLÁDLI JSME KATEGORII
MUŽŮ V LEHKÉ ATLETICE
V sobotu 24. května uspořádala T. J. Sokol
Ústí nad Orlicí župní přebor v lehké atletice. I přes nepříznivé vyhlídky počasí přálo
a závodníci zmokli pouze chvilku při závěrečném vyhlašování. Naši reprezentanti se
v konkurenci více než 150 atletů neztratili
a největší pozornost si zaslouží naši muži,
kteří obsadili kompletní stupně vítězů. Musíme také vyzdvihnout třetí místo Veroniky
Málkové v nejpočetnější kategorii.
Výsledky:
PD chlapci:
20. místo Matyáš Zábrodský
Žáci I.:
14. místo David Vaňukov
Žáci II.:
16. místo Dan Vaňukov
Žáci IV.:
4. místo Petr Meduna
Muži:
1. místo Michal Krejčí
2. místo Daniel Kittlitz
3. místo Jiří Miřejovský
PD dívky:
12. místo Petra Maixnerová
Žákyně I.:
3. místo Veronika Málková
11.-12. místo Dorothy Emily Kittlitz
20. místo Sára Karešová
Žákyně II.:
16. místo Margarita Hotra
17. místo Kateřina Urbanová

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
V letošním roce se opět počet cvičenek,
které zahájily závodní činnost, rozrostl na
nynějších 15. Na republikové soutěži v povinném čtyřboji (kladina, akrobacie, hrazda,
přeskok), která se konala 17. 5. 2014 v jihočeské Třeboni za účasti více než 300 gymnastek a gymnastů, Klub reprezentovaly
Růžena Škrobánková (st. žákyně), Viola
Škrobánková, Slávka Venclová, Karolína
Šimunová, Adriana Jarná, Barbora Svobodová a Anděla Venclová (ml. žákyně). Do
první třetiny výsledkové listiny republikové
soutěže se probojovaly hned 4 závodnice
našeho Klubu, nejlepšího umístění dosáhla
Růžena Škrobánková (11. místo z celkových
38 závodnic v dané kategorii) Jsme potěšeny,
že se nám daří každoročně zlepšovat výkony našich svěřenkyň a že získané zkušenosti,
velká motivace dokázat více a inspirace se
promítají do přípravy na následující závodní
sezónu :-)

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY O VÍKENDU
Gymnázium Ústí nad Orlicí nabízí sportovním klubům i neorganizovaným milovníkům pohybu možnost pronájmu tělocvičny o sobotách (po celý den) a nedělích (do 16
hodin). Podrobnější informace lze získat v kanceláři školy u hospodářky Evy Pechové,
tel. 465 568 511. 
Marek Hoffmann

MINIGOLF
Vstup: od „pilinovky“ (u regule) nebo z „aquaparku“
Provozní doba: pondělí - neděle od 10:00 do 19:00 hod. (poslední vstup v 18:00 hod.).
18 minigolfových drah v příjemném parkovém prostředí. Jednoduchá hra - relaxace vhodná pro každého bez ohledu na věk
či kondici, celou rodinu i seniory!
Instruktáž hry a seznámení s pravidly zajistí vyškolený personál. Možnost skupinových rezervací (školní, firemní, pracovní nebo sportovní kolektivy) nad 20
osob v jakýkoliv pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstupenky a permanentky opět v nabídce!
Uživatelé sluchadel po předchozí registraci na webových stránkách mají 1x týdně vstup zdarma.
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřeno. Tel. 739 359 189
Svou návštěvou přispějete na charitativní projekt podpory nedoslýchavých dětí.
Na viděnou na minigolfu. 
www.minigolf-uo.estranky.cz

REGIONEM ORLICKA
SKP Duha Lanškroun připravuje na dny 8. – 10.8. 28. ročník cyklistického etapového
závodu juniorů s mezinárodní účastí pod názvem „Regionem Orlicka“.
Naším městem projede IV. etapa dne 10. srpna. Orientační průjezdové časy: Petrovice
9:34, Letohrad 9:53, Šedivec 9:59, Žamberk 10:08, Č. Libchavy 10:22, Ústí nad Orlicí 10:48,
Andrlův chlum 10:55, Řetová 11:03, Přívrat 11:15, Č. Třebová 11:15, Skuhrov 11:20, Lanškroun 11:32.
Zveme všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podívané. Prosíme
účastníky silničního provozu, kteří se potkají na silnici s konvojem závodu, aby uposlechli
pokynů policie a pořadatelů. Podrobné informace na www.skpduha.cz
Petr Bucháček, ředitel závodu
vybavení pro zlepšení tréninkového zázemí,
které je vedle organizačně náročného vedení
tréninku tohoto individuálního sportu důležitou součástí úspěšného rozvoje sportujících dětí.

9. 6. 2014 proběhla tradiční Akademie sportovní gymnastiky. Atraktivní hodinový
program zanechal v každém velký zážitek:
cvičenky zúročily dovednosti nabyté v uplynulém školním roce a prokázaly velkou odvahu předvést svůj individuální výkon před

Klubová základna cvičenek se úspěšně rozrůstá, zájemkyň, ale i zájemců o gymnastiku,
je mnoho - stávající prostorové podmínky
a adekvátní množství nářadí nám však neumožňují větší rozvoj. Klub se snaží z přidělených dotací průběžně doplňovat nářaďové
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publikem, aniž by jakákoliv nedokonalost
zůstala skryta - jako tomu je u kolektivních
sportů, navíc v bezprostřední blízkosti diváků, neboť tělocvična neumožňuje větší
rozpětí. Klub rovněž dostal unikátní příležitost použít špičkové zařízení Phonak Dynamic SoundField pro ozvučení prostoru,
které umožňuje dokonalou srozumitelnost
audio produkce: řeči nebo hudby bez nutnosti ohlušovat přítomné diváky vysokou
dávkou decibelů. Děkujeme společnosti
REJA spol. s r. o., která nám zařízení zapůjčila, a která Klub od jeho začátku podporuje.
Rády bychom také poděkovaly za stálou finanční podporu Městu Ústí nad Orlicí.
Nábor do přípravky: dívky ve věku 5 - 6 let,
každá středa v měsíci září, od 16:00 do 17:00
hod. v tělocvičně Na Štěpnici. Vezměte s sebou vhodné oblečení a neklouzavou cvičební obuv na hodinový cvičební program.
Počet míst omezen!
Těšíme se na Vaši účast.
Tým trenérek
www.sport-gym.estranky.cz

IN-LINE ŠKOLIČKA
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
již po sedmé….
Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž
BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALINOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR a letošní novinku příměstský tábor
FREESTYLE KOLOBĚŽKY:
• Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
• V červenci a srpnu vždy PO – PÁ od 8:00
do 16:00 hod.
• V ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné
překvapení
• Možnost zapůjčení
bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým
nabízíme soukromé lekce in-line
bruslení. Přihlášky
a další info na www.
inlineusti.cz, nebo
na tel.: 602 245 393
– Markéta Strnadová-Skalická. Těšíme
se na Vás!!

POWERJÓGA PRO
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Gymnázium UO (boční vchod), každý čtvrtek
18:30 - 19:30 hod. DDM - každé pondělí
18:00-19:00. Cena 50 Kč. Víkendové akce pro
začátečníky, pokročilé, kombinace s pilates či
bosu. Bližší info o termínech hodin a kurzů:
Markéta Skalická, tel.: 602 245 393
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• Taneční kurzy připravované „RELAX DANCE SERVISEM“ Jana
Bílka v Ústí nad Orlicí – PODZIM 2014
Základní kurz pro MLÁDEŽ zahajujeme v neděli 7. září 2014 od
16:00 hod. – 18:30 hod. v „TANEČNÍM CENTRU“ (bývalá restaurace
„Družba“) v Ústí n.O. Průběh tanečních lekcí bude probíhat kombinovaně v prostorách „TANEČNÍHO CENTRA“ a KD v Ústí n.O.
Prodej legitimací bude tradičně probíhat nejpozději do 1. září 2014:
Místo prodeje: prodejna „FOTO IRENA“ u autobusového nádraží
v Ústí n.O., kontakt: Jan Bílek, tel.: 733 706 123
Základní kurz pro DOSPĚLÉ, tj. páry starší 18 let, zahajujeme v neděli 5. října 2014 od 19:30 do 22:00 hod. v „Tanečním centru“ (bývalá restaurace „Družba“) v Ústí n.O., po ukončení tanečního kurzu pro
mládež. Prodej legitimací STÁLE probíhá nejpozději do 26.9. 2014 ve
FOTO IRENA.
NEVÁHEJTE, kapacita kurzů je omezena a BÝVÁ BRZY NAPLNĚNA!
Kurzy budou zahájeny v jakémkoli počtu tanečních párů, OSLOVTE
SVÉ ZNÁMÉ a PŘIJĎTE SE POBAVIT!
• V „TANEČNÍM CENTRU JANA BÍLKA“ dále od září 2014 pořádáme POD JEDNOU STŘECHOU
TANEČNÍ A RELAXAČNÍ KURZY nejen PRO „OUŠŤÁKY“ KAŽDÉHO VĚKU:
-STREET DANCE pro děti již od 4 let, mládež i dospělé
-TANEČNÍ KURZY – KLUBY SPOLEČENSKÉHO TANCE pro děti
od 5 let, mládež i seniory
-Dětské pohybové a taneční kurzy – „TANCOVÁNKY PRO NEJMEJŠÍ“ – 3 – 6 LET
-Dětské pohybové a taneční kurzy pro děti s maminkami na mateřské
dovolené. Vše pod vedením zkušených lektorů!
Netančící a necvičící doprovod účastníků kurzů i ostatní hosty rádi obsloužíme v příjemné kavárně „RELAX CAFÉÉ“ s NEJVĚTŠÍM DĚTSKÝM KOUTKEM v Ústí n.O. Těšíme se na vás, sledujte naše stránky,
dozvíte se více na: 
www.tanecnibilek.cz
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• Prodám rodinný dům na dobré adrese v Ústí nad
Orlicí: v klidné části města, s předzahrádkou a zahradou, garáží a dvěma bytovými jednotkami. Je ve
velmi dobrém stavu a nabízí dispozičně využití pro
početnější rodinu anebo pro spojení bydlení s podnikáním (kancelář, atelier, ordinace apod.). Kompletní popis, fota, pasport a cena poskytnu na základě kontaktu: Mgr.Václav Pelcl 777 938 958,
vaclav.pelcl@seznam.cz.
• Přijmeme účetní se znalostí PÚ a mzdové agendy, ACTAEA s.r.o. Ústí nad Orlicí, mail: urbankova@urbankovi.cz, tel.: 602 116 726
Nabízím k dlouhodobému podnájmu plně zařízenou garsoniéru na sídlišti Štěpnice, volná od 1/7
2014. Pro více informací prosím volejte 737 633 976
• Letní prázdniny s angličtinou, sportem a zábavou nabízí jazyková škola Holmes English, Ústí nad
Orlicí
1. Letní tábor „Four seasons“ Pastviny – 29.6. – 9.7.
2014
2. Příměstský tábor: 1. termín – 21. – 25.7. 2014, 2.
termín – 25. – 29.8. 2014
Více informací na www.holmes-english.cz nebo na
tel.: 737 744 975. Těší se na vás tým Holmes English
• Levná hudba na svatbu, oslavu, večírek, ples nebo
taneční zábavu. Tel.: 603 863 521
• Veterinární ordinace MVDr. Pirkl. Stříhání,
koupání a trimování psů. Stříhání, koupání, rozčesávání koček. Adresa: Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí
(pod divadlem). Tel.: 602 431 141, 728 014 076.
• Zveme vás na autokarový zájezd do CHORVATSKA nástup v ÚO ,ČT
Trogir nebo Baška Voda nebo Tučepi nebo ostrov
Hvar v termínu: 22.8. - 31.8.2014 /7 nocí/
ubytování v apartmánech, možnost polopenze, Kč 5
900,- /v ceně ubytování, pobyt. taxa, doprava/
Pronájem apartmánů v Chorvatsku, celé pobřeží
Jadranu
LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ, cena dle lokality od
Kč 320,-/os. noc. Doprava vlastní nebo autokarem
z ÚO
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 www.ckm-tour.cz
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Ústí nad Orlicí otevírá
turistický okruh
Od konce června 2014 je veřejnosti zpřístupněn nový produkt „Turistický poznávací
okruhu městem Ústí nad Orlicí“. Projekt je
spolufinancován z OPPS z Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Výstupy projektu mají umožnit návštěvníkům při aktivním odpočinku poznat
zajímavosti města Ústí nad Orlicí, navštívit
historické budovy, zajímavá místa a volnočasové turistické cíle.
Trasu okruhu lze projít pěšky nebo projet na
kole v plném rozsahu 14 kilometrů nebo si
trasu rozdělit na dva až tři samostatné procházky - střed města, k rozhledně, do tábořiště Cakle.

7-8/2014

Při procházce po turistickém okruhu projdou návštěvníci 12 zastávkových míst.
Prohlédnou si například Hernychovu vilu,
památník odboje, secesní budovu vlakového
nádraží, Roškotovo divadlo nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mezi zastávkovými
místy jsou také rozhledna na Andrlově chlumu, tábořiště Cakle nebo pietní místo, hřbitov na Hýbli. Trasa je vedena po stávajících
značených cestách KČT opatřena vlastním
znakem okruhu. Na jednotlivých zastaveních jsou umístěny popisné tabulky s informacemi o daném místě a jeho perokresbou,
se schématickou mapkou okruhu a QR kódem pro čtení elektronických dat. K navigaci
po trase okruhu pomůže turistům letáček
s popisem trasy, mapa města se zakreslenou
trasou okruhu nebo mobilní průvodce. Pro
snadnější dostupnost využití elektronických
informací byl na trase okruhu posílen počet
WIFI vysílačů. Ke stávajícím WIFI vysílačům na Mírovém náměstí a na zóně Kocianka přibylo pokrytí v areálu koupaliště.
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Na ochozu rozhledny návštěvníci nově najdou panoramatické tabule s vyobrazením
viditelného terénu a vzdáleného pohoří.
V panoramatech jsou zakresleny kóty jednotlivých vrcholů a kilometrové vzdálenosti
od Ústí nad Orlicí.
V rámci projektu vznikl dokumentární film
o Hernychově vile, který mapuje historii vily
a životní osudy jejího majitele, Floriana Hernycha. Tvůrci pojali projekt jako dynamický,
hraný dokument filmového stylu vyprávění.
Obsahuje letecké záběry, časosběry, kamerové jízdy, dramatickou hudbu i herecké akce.
Veškeré informace k okruhu jsou k dispozici
na www.ustinadorlici.cz, kde jsou doplněny
virtuálními prohlídkami jednotlivých zastavení okruhu. Tiskové materiály jsou k dispozici na informačním centru města v budově
radnice.
Kontakty: e-mail: ic@muuo.cz,
tel.: 465 514 271, www.ustinadorlici.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. KVĚTNA – 15. ČERVNA 2014
OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Oblastní spolek ČČK Ústí n.O. připravil na
úterý 20. května pro žáky základních škol
našeho okresu soutěž v poskytování první
pomoci pod názvem Oblastní kolo soutěže
mladých zdravotníků. Soutěž se konala na
veřejném prostranství Kociánka. Do soutěže
bylo přihlášeno za I. stupeň 10 družstev a za
II. stupeň pak 5 družstev vždy po 5 dětech.
Pro děti bylo připraveno několik soutěžních
stanovišť s první pomocí, kde musely prokázat své znalosti při ošetření různých poranění. Dále musely prokázat znalosti z obvazové
techniky, dopravy postižených nebo znalosti
z dopravní výchovy, poznávání léčivých rostlin a historie ČK a ČP.

UMPRUMKA VYSTAVOVALA
PRÁCE SVÝCH STUDENTŮ

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad
Orlicí uspořádala v rámci akce Město v pohybu hned tři výstavy. Ve středu 4. června
byla vernisáží v kavárně Malé scény zahájena
výstava studentů 3. ročníku, kde prezentovali
své ročníkové a klauzurní práce. Ve čtvrtek
5. června probíhala na náměstí prezentační akce Umprumka vystavuje a v 17 hodin
byla v Galerii pod radnicí zahájena výstava
„Umprumka vystavuje“, která je letos věnována oboru Grafický design tiskovin.V rámci
vernisáže byla předána cena vítězce soutěže
mladých oděvních návrhářů ze ZŠ Štěpánce
Fibigarové za model zhotovený podle jejího
návrhu.

STACIONÁŘ A UMPRUMKA
SPOLU VYSTAVUJÍ JIŽ 10 LET

HASIČI V KNAPOVCI SOUTĚŽILI
V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V sobotu 24. května se v Knapovci konalo základní kolo hasičské soutěže - okrskové kolo,
kterého se účastnily sbory okrsku č. 11 - Ústí
nad Orlicí. Závodu se účastnily sbory z Černovíru, Hylvát, Knapovce a Ústí nad Orlicí.
Závodili zvlášť muži, ženy a mladí hasiči.
Z vítězství se nakonec radovali hasiči z Černovíru následovaní hylvátskými a knapoveckými kolegy. Na posledním místě, kvůli
nepodařenému pokusu, skončili ústečtí hasiči. V ženách zvítězily hasičky z Černovíra
a v kategorii starších žáků mladí hasiči z pořádajícího Knapovce.

STAROSTA SE SEŠEL
S VÁLEČNÝMI VETERÁNY

Na základě loňského setkání dosud žijících
veteránů II. světové války se starostou města
Ústí n.O. vzešel společný záměr toto setkání v květnový dnech připomínajících konec
války v Evropě pravidelně opakovat. Ve čtvrtek 29. května proto na druhé setkání přijali
pozvání plk. Vasil Timkovič, veterán z východní fronty, npor. Božena Ivanová, veterán
z východní fronty, npor. Jaromír Novotný,
člen partyzánské skupiny z Vysočiny a dále
vedení Československé obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí, jejíž jsou všichni váleční
veteráni členy. Pozvání také přijali zástupci
Čs. svazu bojovníků za svobodu, Okresního
výboru v Ústí nad Orlicí.

Jubilejní 10. ročník společné výstavy klientů
Stacionáře a studentů Střední školy uměleckoprůmyslové byl v pátek 6. června zahájen
v ústecké Malé scéně. Výstava prací má vždy
určité zaměření. To letošní se týkalo dopravních prostředků, které jste zde mohli nalézt
ve všech možných podobách. Součástí zahájení výstavy bylo také vystoupení klientů
Stacionáře s několika tanci jak jinak, na téma
dopravní prostředky.

ÚSTECKÁ FARNOST
POŘÁDALA XIII. FARNÍ DEN

kde se setkaly s Popelkou, ježibabou v perníkové chaloupce, vodníkem a dalšími pohádkovými postavami. Na konci pohádkové
cesty děti dostaly dárky a mohly pokračovat
dalšími soutěžemi. Celý program byl doprovázen písničkami pro děti, nechyběla ukázka
ČČK, městské policie a knapovečtí dobrovolní hasiči předvedli požární útok. Velkou
atrakcí byl také skákací hrad. Večer byl zakončen sousedským posezením při dobrém
občerstvení a hudbě

CYKLOTOUR S JOSEFEM
ZIMOVČÁKEM ZASTAVILO V ÚSTÍ

„Na kole dětem 2014“ takový je název 5. ročníku veřejné cyklotour napříč Českou republikou se startem v Brně a cílem v Aši. V rámci
její šesté, 136 kilometrů dlouhé, etapy dorazil
do Ústí nad Orlicí v úterý 10. června peloton
jezdců, kteří se rozhodli podpořit projekt na
podporu onkologicky nemocných dětí. Cykloakce je složená z celkem 10 etap přes celou republiky a vede 10 násobný mistr světa
v jízdě na vysokém kole a zakladatel nadačního fondu Na kole dětem Josef Zimovčák.
Po zastávce v našem městě pokračovali cyklisté dále do Velin a Holic.

ODHALILI PLASTIKU
VĚNOVANOU EVĚ VEVERKOVÉ

Ve středu 11. června se v Hernychově vile
uskutečnilo odhalení plastiky nazvané „Tančící Eva“ věnované Evě Veverkové, zakladatelce souboru C-Dance a její mamince Evě
Štanclové, zakladatelce tanečního oboru
v Ústí nad Orlicí. Autorem kované plastiky
na pískovci je kovář František A. Bečka. Zároveň předal starosta města Petr Hájek Evě
Štanclové čestné občanství města Ústí nad
Orlicí in memoriam udělené Evě Veverkové. Plastika bude trvale umístěna v prosklené
části Hernychovy vily.

Na neděli 8. června připravila Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí již
XIII. ročník akce nazvané FARNÍ DEN. Den
začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie mší
svatou. Odpoledne pak byl připraven program pro děti a na podloubí fary vystoupil
ústecký Black Band. Program byl připraven
pro širokou veřejnost a samozřejmě nechybělo občerstvení. V podvečer byl celý farní
den zakončen opět v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Cílem této tradiční akce je společné setkání nejen farníků, ale také široké
veřejnosti v příjemném prostředí

V KNAPOVCI PŘIPRAVILI
DEN PRO DĚTI

TJ Knapovec připravila na sobotu 7. června
na dětském hřišti v Knapovci „DEN PRO
DĚTI“. Děti procházely pohádkovou cestu,

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