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STAVEBNÍ INVESTICE RADNICE SE V NAŠEM 
MĚSTĚ NEZASTAVILY, JEN NEJSOU TOLIK NA OČÍCH

Vážení spoluobčané, setkal jsem se s názo-
rem, že současné vedení města „nic nedělá“, 
nic nestaví, nebuduje a neinvestuje do své-
ho majetku. Mohu Vás ujistit, že tomu tak 
není. Bohužel projektová příprava, stavební 
řízení a následný výběr dodavatelů prodlu-
žují, někdy až nepřiměřeně, vlastní realizaci 
záměrů. 

V našem městě je logicky nejvíce viditelná 
investice společnosti Tepvos, spol. s r.o. Sta-
vební práce související s rekonstrukcí kana-
lizace se plynule přesunuly do centra města. 
Zde se mimo vlastní kanalizaci často prová-
dí na mnohých místech také rekonstrukce 
vodovodního řadu a své rozvody mění ply-
naři (např. ul. T. G. Masaryka, Letohradská, 
Pickova, V  Lukách, Dukelská). Z  těchto 
důvodů se výkopové práce v  jednotlivých 
ulicích opakují, protože technologický prů-
běh prací neumožňuje jiný postup. Konečná 
úprava povrchů komunikací tak v některých 
případech bude realizována až v roce 2014. 
Zejména se jedná o  ulici T. G. Masaryka, 
která změní svoji podobu celkovou rekon-
strukcí nejen komunikace, ale i  chodníků, 
veřejného osvětlení, rozmístěním nového 
městského mobiliáře, rozšířením parkova-
cích míst apod. S  tímto záměrem souvisí 
i  připravená demolice budovy bývalé pro-
dejny Zverimex, která se uskuteční ještě 
v závěru letošního roku.

Svou pozornost, a  jistě právem, si zaslouží 
velká stavební investice SŽDC na železnič-
ním koridoru. Tato stavba se zanedlouho 
stane viditelnou i de facto, protože po složi-
tém zakládání se postupně budou objevovat 
jednotlivé stavební objekty.

Nejméně viditelné jsou tedy stavební inves-
tice realizované z  rozpočtu města, a  proto 
si je dovolím připomenout. V  září bude 
dokončena druhá etapa revitalizace sídliště 
Podměstí (celkové náklady na akci ve výši 
6,5 mil. Kč), výměna oken a  zateplení zá-
padní fasády Centra sociálních služeb (2,5 
mil. Kč) a modernizace kotelny v Roškoto-
vě divadle (2,7 mil. Kč). V  současné době 
pokračují stavební práce na rekonstrukci 
a výstavbě nového chodníku v ul. Dělnická 
(1,5 mil. Kč). Tato investice zvýší dopravní 
bezpečnost zejména žáků prvního stupně 
ZŠ Na Štěpnici, kteří docházejí do školní jí-
delny u gymnázia. Na základě ukončených 
výběrových řízení byly podepsány smlouvy 
o  dílo s  příslušnými dodavateli na zateple-
ní budovy MŠ Heranova (6,5 mil. Kč) a ZŠ 
Třebovská (16,7 mil. Kč vč. rekonstrukce 
střechy budovy I. stupně), dále pak na re-
konstrukci Švermovy ulice (3,5 mil. Kč), 
digitalizaci kina Máj (2,9 mil. Kč), úpravu 
občerstvení a  obnovu látkového vybavení 
jeviště Roškotova divadla (1,2 mil. Kč), vý-
stavbu posledního úseku chodníku podél 
silnice II/360 ve směru na Oldřichovice  
(2 mil. Kč) a bezbariérové úpravy přechodů 
pro chodce v  ul. Královéhradecká a  Leto-
hradská (0,8 mil. Kč). Dokončen je majet-
koprávní převod vlastnických práv k dotče-
ným pozemkům parkoviště u  nemocnice 
a  v  současné době probíhá stavební řízení 
na jeho celkovou rekonstrukci. Před vlast-
ními stavebními pracemi bude společnost 
Tepvos, spol. s r.o. realizovat v tomto úseku 
také opravu kanalizace a  vodovodu. Tyto 
dlouho očekávané stavební práce by měly 
být zahájeny ještě v letošním roce.

Mimo uvedené stavby probíhá celá řada 
oprav a  investic v okrajových částech měs-
ta a  také na budovách základních a mateř-
ských škol (např. výstavba dětského hřiště 
Černovír a  Knapovec, oprava komunikací 
v  Knapovci,  Dolním a  Horním Houžovci, 
oprava kaple sv. Anny v Hylvátech, výstav-
ba chodníku ul. Pražská v Kerharticích, sa-
nace podlah budovy MŠ Černovír, výměna 
akumulačních kamen MŠ Černovír, MŠ Na 
Výsluní a  ZŠ Školní, realizace kanalizační 
přípojky ZŠ Třebovská aj.). 

Vážení občané, při výčtu probíhajících nebo 
zahajovaných staveb města bych rád zmínil 
jednu investici, která byla dokončena začát-
kem letošního roku a  v  dubnu slavnostně 
předána k užívání. Jedná se o vznik Centra 
péče o osoby s demencí v budově Domova 
důchodců Ústí nad Orlicí. Při rekonstrukci 
v hodnotě více než 1,2 milionu korun byly 
změněny a  modernizovány vnitřní dispo-
zice budovy. Provedené úpravy přispěly 
k  bezpečí uživatelů a  umožnily poskytnu-
tí kvalitní služby. Centrum péče o  osoby 
s  demencí působí v  Domově důchodců od 
začátku roku. Jde o  jedinou registrovanou 
dlouhodobou sociální pobytovou službu 
pro osoby s  Alzheimerovou chorobou na 
území okresu Ústí nad Orlicí. V  současné 
době má Centrum kapacitu 24 lůžek a rea-
lizací se podařilo naplnit záměr, o kterém se 
diskutovalo a marně usilovalo od roku 2002. 

Petr Hájek
starosta města 
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SPOLEČNÝ NÁKUP 
– SPOLEČNÁ ÚSPORA

V  měsíci srpnu 2013 byl úspěšně ukončen 
projekt s názvem „Společný nákup – společ-
ná úspora“, jehož hlavním smyslem bylo re-
alizovat nákup elektrické energie a zemního 
plynu nejen pro občany a podnikatele naše-
ho města prostřednictvím elektronické aukce 
a  získat co největší úsporu. Dnes již může-
me s jistotou konstatovat, že se tento projekt 
velmi zdařil. Na základě e-aukce konané dne 
27. 6. 2013 dosáhli účastníci tohoto projek-
tu v rámci města Ústí nad Orlicí průměrnou 
úsporu 28,7%. Konkrétněji na elektrické 
energii úspora činila 29,0% a na zemním ply-
nu 28,5%. Smlouvy s  vítěznými dodavateli 
jsou podepsány.
Nelze však konstatovat, že tím vše končí, ne-
boť radnice intenzivně připravuje pro občany 
a podnikatele možnost dalších úspor v jejich 
rozpočtech, ať je to II. kolo nákupu elektric-
ké energie a zemního plynu či elektronickou 
aukci na telekomunikační služby, v rámci níž 
bude možné získat levnější volání z  mobil-
ních telefonů.

Petr Hájek
starosta města 

3. ROČNÍK VELETRHU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Dne 3. října se uskuteční v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí 3. ročník Veletrhu poskytovatelů sociál-
ních služeb. Podrobnější informace obdržíte v příš-
tím vydání Ústeckých listů a v průběhu měsíce září 
i na webových stránkách města Ústí nad Orlicí.

V ZÁŘÍ OŽIJE ÚSTÍ CIRKUSEM
Jak jsme Vás již informovali v minulém vy-
dání Ústeckých listů, přijede do Ústí z  na-
šeho partnerského města Berlín – Neukölln 
školní cirkus MONDEO s projektem Cirkus 
dobrodružství.
V  tomto projektu, který se již 7 let v Berlí-
ně úspěšně realizuje, nejsou hlavními aktéry 
profesionální artisté, ale děti, žáci základních 
škol, kteří se pod vedením profesionálních 
trenérů učí a připravují na svá vystoupení.
Tréninků a vystoupení se zúčastní tyto školy 
a jejich žáci:
od 9.9. – dopoledne i  odpoledne - ZŠ Ko-
menského
od 16.9. – dopoledne i odpoledne – ZŠ Bratří 
Čapků
od 23.9. – dopoledne ZŠ Třebovská, odpo-
ledne ZŠ Libchavy

od 30.9. – dopoledne ZŠ Školní a Gymnázi-
um ÚO, odpoledne ZŠ DolníDobrouč
Na neděli 22.9. od 15:00 hodin připravuje 
Cirkus Mondeo představení svých profesio-
nálních artistů

Představení dětí z  uvedených škol jsou pak 
vždy v pátek v 17:00 hod. a v sobotu v 15:00 
hod. Každé dítě dostane 4 volné vstupenky. 
Část zbylých vstupenek pro veřejnost bude 
zdarma k  dispozici v  Informačním centru 
v budově radnice.
Zájemci z organizací působících v oblasti so-
ciální a práce s mládeží si mohou vstupenky 
zamluvit, popřípadě získat další informace 
u 1. místostarosty JUDr. Z. Ešpandra, 
tel.: 777 736 562.

KOMISE PREVENCE 
KRIMINALITY

V roce 2013 město Ústí nad Orlicí realizu-
je v rámci Programu prevence kriminality 
dva projekty, které Ministerstvo vnitra ČR 
podpořilo státní účelovou dotací ve výši 
550 000,- Kč. 
Jedním z realizovaných projektů je projekt 
volnočasového klubu, který bude dětem 
a  mládeži zdarma nabízet možnosti jak 
smysluplně trávit volný čas, ale také pomá-
hat s přípravou do školy či poznávat nové 
kamarády. 
Srdečně Vás zveme na slavnostní ote-
vření volnočasového klubu [KAMIN] 
(z  angl. „come in“), které se uskuteční 
v pondělí 9. září 2013 v 10:00 hodin v bu-
dově klubu nacházejícího se v  městské 
části Hylváty v objektu vedle ZŠ Třebov-
ská č.p. 221 (tzv. kampeličky). Slavnostní 
otevření proběhne za účasti představite-
lů Pardubického kraje a zástupců města 
Ústí nad Orlicí. 
Druhým realizovaným projektem, jehož 
oficiální spuštění je plánováno na měsíc 
září, je projekt Asistenta prevence krimi-
nality. Asistenti, vybraní z  řad obyvatel 
vyloučených lokalit města, budou pomá-
hat Městské polici Ústí nad Orlicí udržo-
vat pořádek a  řešit problémové situace. 
Projekt Asistent prevence kriminality je 
v  současné době nejúspěšnějším projek-
tem Ministerstva vnitra ČR a jistě i v Ústí 
nad Orlicí přispějí asistenti ke zvýšení bez-
pečnosti občanů města.
Více informací a aktualit z oblasti prevence 
kriminality Ústí nad Orlicí je možné získat 
na webových stránkách města.

Mgr. Tomáš Lukes, 
manažer prevence kriminality

CENY MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město Ústí nad Orlicí již řadu let oceňuje úspěchy a zásluhy svých občanů, kteří svou čin-
ností nebo dílem významně obohatili některou z  oblastí veřejného života a  přispěli tak 
k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí.
Všechna letošní udělená ocenění budou předána na slavnostním společenském večeru za 
přítomnosti veřejnosti a  doplněném kulturním pořadem dne 3. října 2013. Podrobnější 
informace k tomuto slavnostnímu večeru přineseme v říjnovém vydání Ústeckých listů.

INFORMACE O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ 
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva měs-
ta Ústí nad Orlicí byly v roce 2012 zahájeny 
práce na pořízení nového územního plánu 
Ústí nad Orlicí. Územní plán je pořizován 
pro celé území města, tedy pro katastrální 
území Ústí nad Orlicí, Hylváty, Oldřichovice 
u Ústí nad Orlicí, Černovír u Ústí nad Orlicí, 
Kerhartice nad Orlicí, Gerhartice, Knapovec, 
Dolní Houžovec, Horní Houžovec.  Veškeré 
postupy při pořizování územního plánu pro-
bíhají podle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a  stavebním řádu (stavební 
zákon). Zpracovatelkou dokumentace byla 
vybrána paní Ing. arch. Vlasta Poláčková, 
která v prvním pololetí roku 2013 dokončila 
zpracování první etapy - průzkumů a  roz-
borů. V rámci této etapy byly shromážděny 
všechny dostupné informace o území a sou-
časně byly formulovány požadavky na nut-
nost řešení jednotlivých problémů a záměrů 
v území. Této etapy se zúčastnili také občané 
města, kteří mohli vyjádřit svůj názor pro-
střednictvím ankety. 
Na základě dokončených průzkumů a  roz-
borů byla zpracována druhá etapa – ná-
vrh zadání územního plánu. Návrh zadání 
územního plánu je text, který charakterizuje 
obecné požadavky na zpracování územního 
plánu, nezabývá se však jednotlivými po-

zemky. Návrh zadání bude dle stavebního 
zákona vystaven k  veřejnému nahlédnutí 
na stavebním úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí 
a na internetových stránkách www.ustina-
dorlici.cz (v  sekci Úřad – Strategické do-
kumenty – Nový územní plán). Oznámení 
o vystavení návrhu zadání bude prostřed-
nictvím veřejné vyhlášky uveřejněno na 
úřední desce začátkem měsíce září. Do 30 
dnů ode dne vyvěšení oznámení bude moci 
každý uplatnit u  stavebního úřadu MěÚ 
Ústí nad Orlicí své písemné připomínky. 
Na základě uplatněných požadavků a  pod-
nětů bude návrh zadání upraven a předložen 
zastupitelstvu města ke konečnému schvá-
lení, předpokládaný termín je konec roku 
2013.

Obecně o územním plánu
Územní plán je z hlediska města nejdůleži-
tějším nástrojem územního plánování, který 
zásadně určuje budoucí rozvoj a  fungování 
města. Územní plán je závazný pro občany 
města, pro všechny podnikatele, kteří zde 
mají svá sídla a provozovny, pro vlastníky po-
zemků a staveb na území města, pro všechny 
dotčené orgány i pro orgány města. Územní 
plán je dokumentací, která stanoví dlouho-
dobou koncepci rozvoje města, ochrany jeho 
historických, kulturních a  přírodních hod-
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not, koncepci jeho plošného a prostorového 
uspořádání, uspořádání přírodních a krajin-
ných částí města. Dále stanoví koncepci do-
pravní i  koncepci rozvoje inženýrských sítí. 
Vymezí zastavěné území, navrhne plochy, 
kde by stávající zástavba měla být zachována 
v  původní podobě nebo změněna a  plochy, 
kde by měla nebo mohla být realizovaná vý-
stavba zcela nová.

Stavební úřad MěÚ Ústí nad Orlicí

MEMORIÁL ZDEŇKA VESELÉHO
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v  sobotu 28. září od 9:00 hod. na místním 
hřišti Pod lesem XVIII. ročník Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů – Me-
moriál Zdeňka Veselého. Soutěžit budou pětičlenné hlídky mladých hasičů.

REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V UL. PICKOVA
Z důvodu rozsáhlých investic v ulici Pickova, na stávajících inženýrských sítích – rekon-
strukce středotlakého plynovodu, rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce vodovodu a dále 
na základě komplikované koordinace daných investičních akcí a významnému dopravnímu 
zatížení uvedené komunikace, došlo z důvodu průjezdnosti k provizornímu zaasfaltování 
stavební rýhy.
V podzimních měsících tohoto roku se ještě uskuteční rekonstrukce stávajícího vodovodu, 
který bude opět provizorně zaasfaltován. V jarních měsících roku 2014 (zajištění dosednutí 
výkopů) bude komunikace opravena do finální podoby v celé šíři položením nového pěti-
centimetrového živičného povrchu.
Děkujeme za toleranci při omezeních, vznikajících při stavební činnosti.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů 
v Ústí n.O. za několikadenní kropení ulice 
Pickova, která je v rekonstrukci po opravě 
kanalizace a vířící tuny prachu ve vedrech 
až 30 stupňů C jsou nesnesitelné pro život 
obyvatel, kteří požádali o  pomoc velitele 
pana Nováka.
Doufáme, že tato ochota hasičů SDH za 
vedení pana Nováka bude patřičně ohod-
nocena.

Občané žijící v ul. J. Picka

ÚSTECKÝ AUTOSALON 2013
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí 

s podporou sponzorů zve na tradiční 
ÚSTECKÝ AUTOSALON

EKOMOBILITA 2013
Zveme příznivce motorových vozidel na 
15. ročník Ústeckého autosalonu, který se 
bude konat v sobotu 21.9.2013 od 9:00 do 
17:00 hodin v  areálu dílen Střední školy 
automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech. 
K  vidění budou nové vozy všech význam-
ných prodejců automobilů nejen Pardubic-
kého kraje (přes 50 vozidel téměř 20 vysta-
vovatelů), dále motocykly (včetně ústeckého 
šestiválce firmy FGR), autobusy a  nákladní 
vozy, traktory, zvedací a stavební technika.
Zájemce o  historii potěší výstava historic-
kých automobilů a  motocyklů (letos zamě-
řená na vozidla z východního bloku) včetně 
stabilních motorů. 
V  expozici EKOMOBILITA bude možné 
zhlédnout jak firemní elektromobily, tak 
hobby stroje nebo elektrolet. Nebude samo-
zřejmě chybět ani výstava závodních moto-
cyklů (historických i současných). 
Součástí akce bude motoshow Michala 

Martínka a  trialshow Lukáše Petráčka ze 
skupiny Crazyday. Vystoupí také freesty-
lebiková skupina Zdeňka Nepraše. Účast 
přislíbil i  náš nejúspěšnější road racingový 
závodník Michal „Indi“ Dokoupil a nejúspěš-
nější Čech na Erzberg rodeu 2013 (30. místo  
z 5 000 účastníků) Roman Korber.
Problematiku bezpečnosti silničního provo-
zu přiblíží BESIP, Policie ČR a její motoklub, 
složky IZS a Český červený kříž. 
Akce se zúčastní soukromí majitelé a složky 
Armády ČR s vojenskou technikou. 
Prezentovat se budou tradičně také modelář-
ské kluby. Bude možno zhlédnout novinky 
v diagnostické technice, svařování, lakování, 
nebo nářadí a vybavení nejen pro autoservi-
sy.
Připraveny budou i atrakce a soutěže pro děti 
i dospělé včetně dětského skákacího hradu.
Hlavními partnery akce jsou Město Ústí nad 
Orlicí, FGR Ústí nad Orlicí, pojišťovna Ge-
nerali a Pardubický kraj. 

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

SBĚRNÝ DVŮR
Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad 
je umístěno v  areálu firmy TEPVOS, spol. 
s r.o. v ulici Královéhradecká 1526, tel.: 465 
525 579
PROVOZNÍ DOBA
Po: 14:00 – 18:00 hodin
Út: 10:00 – 18:00 hodin
Středa: 14:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek:  14:00 – 18:00 hodin
Pátek: 10:00 – 18:00 hodin
Sobota:   8:00 – 12:00 hodin 

KARTA HOSTA – NOVÝ 
MOTIVAČNÍ SYSTÉM 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

TURISTICKÉ OBLASTI ORLICKÉ 
HORY A PODORLICKO

Informační centrum města Ústí nad Orlicí 
se zapojilo do projektu destinační společ-
nosti Orlické hory a Podorlicko (OHP) za-
měřený na podporu návštěvnosti turistic-
ké oblasti. Touto formou podpory je Karta 
hosta. Ta umožňuje návštěvníkům oblasti, 
a nejen jim, využít zdarma bonusový ba-
líček služeb v rámci pořízení karty a dále 
ji pak uplatňovat jako slevovou kartu na 
vybrané služby v  turistické oblasti OHP. 
Kartu hosta můžete zakoupit v  informač-
ním centru města za 150,- Kč, děti do 12 
let 120,-Kč. Více informací o  projektu 
a  nabízených službách sledujte na www.
orlickakarta.cz.  Bc. Zdenka Kroulíková, 

vedoucí oddělení
cestovního ruchu a propagace

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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TŘINÁCTÉHO NEMUSÍ BÝT VŽDY JEN SMOLNÝ DEN...
Ve čtvrtek 13.6 jsem při své návštěvě Vašeho 
města a v euforii po zdařilém nákupu dárku 
ke Dni tatínků ztratila peněženku. Nevím 
jak, nevím kde… Člověk dělá některé po-
hyby automaticky, takže si bohužel nevy-
bavuji, zda jsem ji držela v  ruce, pod paží 
nebo ji jen tak nesla, každopádně spadla 
na zem bez mého vědomí. Naprosto klidná 
jsem tedy odjela na další nákupy směr Čes-
ká Třebová, poblíž mi však zazvonil telefon 
a  jistá osoba z Městského úřadu mi hlásila 
ztracenou a v minutě nalezenou peněženku. 
Když pominu ztrátu peněz, nad kterou jsem 

přemýšlela, bála jsem se spíš ztráty osobních 
dokladů, neboť maratón po úřadech není 
mým lákavým snem, jak strávit slunečné 
dny;-). Paní Stejskalová z Městského úřadu 
mě však potěšila, neboť v peněžence nechy-
bělo nic a navíc díky mým vizitkám a „de-
tektivní“ práci této osůbky mi vlastně ztráta 
byla nahlášena v několika minutách a já se 
tak mohla ihned otočit zpět a  tuto nepří-
jemnou situaci vyřešit. Proto chci poděko-
vat nejen paní Ludmile Stejskalové ze Ztrát 
a  nálezů, ale především hodné mamince 
s miminkem, kterou jsem zaregistrovala na 

parkovišti vedle mého automobilu, bohužel 
její SPZ si nepamatuji a auto mohu identi-
fikovat jen jako bílou dodávku. Protože mi 
moje rodina už několikrát předpovídala, 
že svojí zbrklostí jednou ztratím i hlavu na 
krku, jsem ráda, že v tomto případě to byla 
„jen“ peněženka a že jsem měla štěstí na po-
ctivou nálezkyni a příjemnou úřednici. 
Přeji všem pohodové léto a  pokud něco 
ztratíte, ať to zase rychle najdete, tak, jako 
to v  mém případě bylo ve městě Ústí nad 
Orlicí. Díky!!!

Jana Hovádková, Líšnice u Žamberka

MŠ NA VÝSLUNÍ SMĚŘUJE 
DO EVROPY

Mateřská škola Na Výsluní se zúčastnila 
soutěže o  nejlepší návrhy programu Ev-
ropského dne v  rámci projektu „Evropa 
otevřená všem, škola otevřená všem“ vy-
hlášené Domem zahraničních služeb. Je-
jich návrh byl vybrán a oceněn.
Na základě toto se v  sobotu 22. června 
uskutečnila na této MŠ akce pro předškol-
ní děti a jejich rodiče, při které děti, za po-
moci svých učitelek a s přispěním rodičů, 
získávaly poznatky a  vědomosti. Hravou 
formou pomocí obrázků, předmětů a hra-
ček a  posléze i  ochutnávkou specialit té 
které země, s níž se děti seznamovaly, jako 
byla například Belgie, Francie, Itálie, Ma-
ďarsko, Německo, Rusko, Slovensko nebo 
Velká Británie, poznávaly Evropu.
Akce se vydařila, dětem se líbila, rodiče 
byli nadšeni a mnohý z tatínků si se svými 
dětmi tak dobře již dlouho nepohrál.
Děkujeme, my všichni, těmto snahám, kte-
ré kolektiv učitelek připravil, aby z našich 
dětí vyrostli opravdoví budoucí Evropané. 
Jistě by z nich měl radost i náš první velký 
Evropan král Karel IV.

STUDENTI SI PŘI SOUTĚŽI PŘIPOMNĚLI LIDICKOU TRAGÉDII
Od února do dubna letošního roku probíha-
la v  České a  Slovenské republice literárně-
-historická soutěž Lidice pro 21. století vy-
hlášená Památníkem Lidice, Ministerstvem 
kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních 
režimů a Filozofickou fakultou UK. V zatím 
posledním ročníku, v  pořadí již osmém, 
předvedlo své vědomosti i spisovatelský um 
také 6 ústeckých gymnazistů v mladší kate-
gorii a  10 v  kategorii starší. Soutěžilo se ve 
dvou kolech: nejprve studenti vyplnili test, 
poté sepsali slohovou práci. Pokud postou-
pili mezi prvních jedenadvacet, čekal je ještě 
jeden test, tentokrát však již bez „slohovky“. 
V  početné konkurenci (přihlásilo se 2  509 
soutěžících z České a Slovenské republiky ve 
věku 10-19 let) se jim povedlo prosadit: , To-
máš Valčík (3.B), Tomáš Hortlík (3.B), Petr 
Janota (5.B) a  Jan Bubeníček (6.B) skončili 
mezi prvními jedenadvaceti, Tomáš Dryml 
(3.B) obsadil dokonce úžasné 2. místo.
V  tomto případě ovšem výsledky nehrají 
hlavní roli. Projekt slouží především k  při-
pomenutí osudu středočeské vesnice Lidice, 

již nacisté v roce 1942 vyvraždili, a k tomu, 
aby se lidé dovedli totality a jejích důsledků 
do budoucna vyvarovat. Tento rozměr akce 
vnímali i samotní gymnazisté. Většina z nich 
se shodla, že o  Lidicích někdy něco slyšeli, 
ale díky soutěži získali o celé smutné událos-
ti mnohem větší přehled, že mohli odhalit 
i  nové skutečnosti. Účast jim prý přinesla 
zkušenosti a  vědomosti, možnost porovnat 
současnost s  dobou minulou, mimo jiné 
díky tomu, že správné odpovědi měli řešitelé 
hledat sami při četbě knih, článků, interne-
tových stránek apod.
Své dojmy shrnula další soutěžící Šárka 
Sychrová (2.A): „Neustále si stěžujeme na 
to, jak je svět nespravedlivý a  jak moc těž-
ce se nám v dnešní době žije. Je proto velice 
potřebné připomenout si, že byly i doby, kdy 
se k lidem chovali podstatně hůře. Každý si 
pak uvědomí, že největším darem je žít kaž-
dý další den bez obav, že by přišla policie 
(gestapo) a vypálili by, co by se dalo. Žijeme 
si poměrně poklidný život.“

Magdaléna Kovářová

JAN MAREŠ SKONČIL V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI NA DRUHÉM MÍSTĚ
Od ledna do června letošního roku probíha-
la v České a Slovenské republice historická 
a zároveň literární soutěž „Co víš o česko-
slovenských legiích – Čo vieš o  českoslo-
venských légiách?“ Již dvanáctý ročník této 
akce pro žáky škol základních (I. kategorie) 
i  středních (II. kategorie) vyhlásilo občan-
ské sdružení Odkaz legionářů odboje v naší 
vlasti pod záštitou JUDr. Michala Haška, 
hejtmana Jihočeského kraje.
Ústí nad Orlicí ve vědomostním klání re-
prezentoval již ostřílený harcovník Jan Ma-
reš, student septimy místního gymnázia, 
kterého si díky účasti v historických soutě-
žích všimla i hodnotící komise Pardubické-
ho kraje a v letošním roce mu udělila oce-
nění Mladý talent 2012. Ve vědomostním 
utkání na téma legie Honza uplatnil své čet-
né zkušenosti získané v předchozích letech 

(soutěžil totiž pravidelně od r. 2008 a od r. 
2009 se umisťoval na stupních vítězů), díky 
čemuž se v mezinárodní konkurenci umístil 
na krásném druhém místě.
Soutěž samotná se skládala ze tří kol: ve 
školním klání jej čekal vědomostní test 
složený z 20 otázek, ve druhém psal vlast-
ní úvahu na téma Odkaz generála Všetičky. 
Díky výsledkům obou částí postoupil i  do 
kola závěrečného. A na jaké otázky Honza 
odpovídal? Měl třeba jmenovat všechny čle-
ny Československé národní rady, určit, kde 
proběhla nejslavnější bitva čs. vojska na vý-
chodě Evropy (i s dodatkem, kterému státu 
dnes toto území náleží), uvést, odkdy se čs. 
vojsku v  zahraničí začalo říkat Českoslo-
venské legie, zda v legiích bojovali i Srbové, 
zda jsou někteří vojáci pochováni i v Japon-
sku atd. Magdaléna Kovářová

SPORTOVCI ÚSTECKÉHO 
STACIONÁŘE VÝBORNĚ 

ZABODOVALI NA 
VISEGRÁDSKÝCH HRÁCH 

V OLOMOUCI
České hnutí speciálních olympiád ve spolu-
práci s FTK Univerzity Palackého v Olomou-
ci uspořádali ve dnech 1. – 4.7. k 440. výročí 
Univerzity Palackého v Olomouci Visegrád-
ské hry. 
Přítomny byly delegace sportovců z  Ma-
ďarska, Polska, Slovenska a  ČR. Soutěžilo 
se v  plavání, bocca, atletice, rytmické gym-
nastice a  v  přizpůsobených sportech. Naše 
šestičlenné sportovní družstvo se svými tre-
nérkami B. Vychytilovou a H. Zastoupilovou 
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sportovalo v atletických disciplínách.
Za období konání her získali sportovci z Ústí 
n.O. 8 cenných medailí:
2x I. místo - Jarča Čermáková a  to v  hodu 
granátem a ve skoku do dálky
3x II. místo – Martin Mareš – skok do dálky, 
Marie Bartošová – běh na 100 m, Petr Tejkl 
– běh na 50 m
3x III. místo – Miloš Hamřík – hod graná-
tem, Petr Tejkl – hod kriketovým míčkem, 
štafeta 4 x 100 m ve složení M. Bartošová, J. 
Čermáková, M. Hamřík a M. Mareš
Naděnka Harapátová si přivezla stužku se 
6. místem v hodu kriketovým míčkem. Nej-
větším úspěchem bylo vylosování Jarušky 
Čermákové z I. místa na Světové hry, které se 
budou konat v roce 2014 v Belgii.
Naši sportovci si 4 dny pěkně užili nejenom 
při sportování, ale také při prohlídce Olo-
mouce. V  současné době se naši uživatelé 
připravují na Podzimní pobyt v  Jeseníkách, 
který se uskuteční v polovině září.

H. Zastoupilová, vedoucí přímé péče 

CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA 
ÚSTÍ N.O. – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

CSP města Ústí nad Orlicí – Chráněné bydle-
ní by rádo přiblížilo veřejnosti, jaké služby je 
schopno provádět a o jakou službu se jedná. 
Chráněné bydlení je pobytová, sociální služ-
ba, která nabízí pomoc zájemcům, kteří se 
nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jedná 
se nejčastěji o  zájemce, kteří potřebují po-
moc a podporu služby z důvodu své snížené 
soběstačnosti a samostatnosti. 
Chráněné bydlení všem svým klientům na-
bízí tyto služby:
1. Poskytnutí ubytování ( praní prádla a jeho 

drobné opravy)
2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím 

zajištění ( pomoc s přípravou jídel během 
dne, dovoz nebo donáška oběda)

3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
(úklid, nákup, pochůzka,..)

4. Aktivizační činnosti ( různé aktivity pro 
klienty ale i obyvatele města, o akci je vždy 
dáno vědět předem formou letáčků)

5. Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím (pomoc při jednání 
s  úřady, lékaři a  dalšími institucemi; do-
provod do těchto zařízení a pomoc při vy-
řizování klientových záležitostí)

Každý klient Chráněného bydlení má mož-
nost využívat individuálně služby, které po-
třebuje, a to v míře, která je pro něho v danou 
chvíli nutná. 
Služba je poskytována od 6:30-15:00 hodin, 
pokud klient potřebuje péči i v odpoledních 
hodinách, Chráněné bydlení spolupracuje 
s Pečovatelskou službou na odpolední službě, 
která zajišťuje péči od 15:00do 18:00 hodin. 
Péči o víkendu a svátcích domlouváme také 
s Pečovatelskou službou, která je tuto sužbu 
schopna zajistit.

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Sobota 14. září – ZÁJEZD DO BYSTŘICE 
KLADSKÉ s překvapením (výlet)
Jarmark s  názvem „Blíže k  sobě a  světu“. 
Možný počet účastníků – 17 členů Senior 
klubu. Manipulační poplatek 20 Kč se platí 
při přihlášení. Přihlášky se přijímají 3. a 10. 
9. ve Sladkovně, organizaci zajišťuje p. Pavel 
Hošek. Oběd a občerstvení zajištěno.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAO 7:00 hod., Dukla prodejna 
7:10 hod., Babyka 7:15 hod., autobusové ná-
draží 7:20 hod., Tvardkova 7:25 hod., Penzion 
7:30 hod.
Úterý 17. září – CYKLOVÝLET NA KOZ-
LOV
Ve spolupráci s ČČK Ústí n.O. Vás zveme na 
cyklovýlet s cílem Kozlov, chaloupka Švabin-
ského. Sraz účastníků je v 9:00 hod.u budovy 
ČČK
Čtvrtek 19. září – ODPOLEDNÍ VÝLET 
KOSTELEC n.O. a  chata VYHLÍDKA 
VAMBERK
Přihlášky se přijímají ve Sladkovně vždy 
v  úterý od 10:00 do 12:00 hod., dne 3.9. 
a dále 10. a 17.9. Platba zájezdu při přihlá-
šení, člen Senior klubu 90 Kč, nečlen 120 Kč 
(doprava a vstupy). Akci zajišťují pí Bílková 
a pí Kopsová.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAO 13:00 hod., Dukla prodejna 
13:10 hod., Babyka 13:15 hod., autobusové 
nádraží 13:20 hod., Tvardkova 13:25 hod., 
Penzion 13:30 hod.

Čtvrtek 26. září – MEZINÁRODNÍ DEN 
SENIORŮ
Komise Rady města pro práci se seniory, 
společně se Senior klubem a ČČK pořádají 
oslavu Mezinárodního dne seniorů na za-
hradě ČČK za účasti seniorů z Bystřice Klad-
ské a Popradu. Na programu jsou znalostní 
soutěže, sportovní soutěže, soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše s  ochutnávkou. Navečer 
táborák s  opékáním buřtů. Členové Senior 
klubu a veřejnost jsou zváni od 12:30 hod.
Připravujeme a  prodáváme zájezd  
„ADVENTNÍ SALZBURG“ – 13. – 16. 
prosince 2013
Senior klub pořádá spolu s  CK Čile zájezd 
Adventní Salzburg a solná komora. Pro čle-
na Senior klubu cena 2 299Kč, pro nečlena  
2 599 Kč. ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY se zá-
lohou 1 000 Kč se přijímají od 3.9. ve Slad-
kovně. Cestovní pojištění je podmínkou 
a hradí si ho každý sám. Ubytování ve dvou 
a třílůžkových pokojích se snídaní. Program 
zájezdu a bližší informace v kanceláři Seni-
or klubu a v letáku ve skříňce SK. Za Senior 
klub zájezd zajišťuje JUDr. Ešpandr. Počet 
účastníků je omezen.
KONTAKTY NA SK: pí Šamšulová 722 475 
129, pí Bílková 722 475 132, pí Kopsová 722 
475 131 , pí Tomanová 731 601 548, p. Hošek 
605 355 863
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych moc poděkovat sestřičkám z Oblastní charity v Ústí n.O. Byly mi velkou psy-
chickou i fyzickou pomocí a oporou v péči o mého nemocného manžela v jeho posledních 
dnech života v dubnu a květnu tohoto roku.
Jsem jim velice vděčná za jejich laskavý a odborný přístup k pacientům i jejich rodinným 
ošetřujícím.      Ještě jednou veliký upřímný dík! Jaroslava Novotná
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DEN CHARITY 
Oblastní charita Ústí n.O. Vás 
srdečně zve na DEN CHARITY, 
který se uskuteční v  sobotu 7. 
září v Ústí n.O.
s tímto programem:
Dům Oblastní charity, ul. 17. listopadu 69:
13:00 – 15:00 hod. – otevřena provozovna 
charitní ošetřovatelské služby a  půjčovna 
kompenzačních pomůcek
Farní zahrada u kostela Nanebevzetí P. Ma-
rie, Kostelní 19:
15:30 – 17:00 hodin – SVĚTÉLKO VYSOKÉ 
MÝTO – vystoupení dětí s romskými zpěvy 
a tanci, RADEK ŽALUD – muzikálové melo-
die, PŘEKVAPENÍ
17:00 hodin – BLABOVY STROMY – vy-
stoupení blues-rockové skupiny
Zábavné odpoledne je pořádáno u  příle-
žitosti svátku sv. Vincence z  Pauly, patrona 
charitních zařízení a jako poděkování našim 
spolupracovníkům, dárcům a příznivcům.

Oblastní charita Ústí n.O., Na Kopečku 356, 
Letohrad, tel.: 465 621 281, 

www.uo.charita.cz

Pomoc a podporu u klientů provádí školený 
tým pracovníků v sociálních službách. 
Poskytované služby hradí klient sám a to pře-
devším z příspěvku na péči, který je přesně 
pro tuto péči určen.
Pro další informace neváhejte naši službu 
oslovit, je možná také návštěva Chráněného 
bydlení. 
Informace o CSP města Ústí nad Orlicí na-
leznete také na webových stránkách – www.
csp-uo.cz. Zde jsou informace o Chráněném 
bydlení, Pečovatelské službě a Senior klubu.
Kontakt: 
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí, 
Na Pláni 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
Ředitelka CSP města Ústí nad Orlicí – p. Jana 
Ešpandrová – tel. 465 52 11 98, 734 860 359 
Sociální pracovnice – Jana Vojáčková, DiS. – 
tel. 736 503 570
E-mail: csp.uo@seznam.cz

Jana Ešpandrová, ředitelka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK: službu lze ob-
jednat na tel.: 774  412  117. Permanentky 
jsou k  dostání na ČČK, Kopeckého 840, 
nebo na IC města v budově radnice. Senior 
doprava je provozována za podpory města 
Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.
SENIOR CENTRUM: vzdělávací, relaxační 
a  volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají 
se v budově ČČK, Kopeckého 840
1. – 30. září – „OKEM OBJEKTIVU“ – 
výstava fotografií dětí ze ZŠ Třebovská Ústí 
n.O., vstupné zdarma
9. září – BAZAR – SECOND HAND, dět-
ské, dospělé ošacení, od 9:00 do 15:00 hod.
11. září – SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ PO-
MOCI – veřejné prostranství Kociánka 
v  Ústí n.O. od 9:00 do 13:00 hod. Ukázky 
z  činnosti dobrovolných i  profesionálních 
složek Integrovaného záchranného systému ČR
12. září – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné ručič-
ky, výtvarná dílna od 14:00 hod, ve Spole-
čenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
14. září – VÝLET POLSKO – Rybniční 
hospodářství ZUBR KAMIEŃCZYK. 
Poznávací výlet – Králíky, HEDEČ, ryb-
niční hospodářství ZUBR KAMIEŃCZYK 
– vlastní možnost rybolovu, příprava jídla. 
Odjezd v 8:00 hod. z autobusového nádra-
ží, cena 100 Kč – člen ČČK a děti, 120 Kč 
ostatní.
Přihlásit se můžete na tel.: 775  112  998, 
724 985 511, nebo každý pátek od 8:00 do 
15:30 hod. na ČČK, kde se také provádí 
úhrada za výlety (prosíme o úhradu výletu 
před odjezdem, děkujeme). 

17. září – CYKLOVÝLET 
PO OKOLÍ ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ, sraz účastníků 
v 9:00 hod. – cíl KOZLOV, 
vedoucí výletu pan Ivo Preclík
19. září – DEKORACE Z LÁTKY – šikov-
né ručičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve 
Společenském centru ČČK. Přijďte si vy-
robit dekoraci do vašeho domova, vstupné 
zdarma
24. září – VÝLET DO POLSKA – KU-
DOWA ZDROJ. Přihlásit se můžete na tel.: 
775 112 998, 724 985 511, nebo každý pátek 
od 8:00 do 15:30 hod. na ČČK, kde se pro-
vádí i úhrada za výlety (prosíme o úhradu 
před odjezdem, děkujeme). 
Odjezd v 7:00 hod. z autobusového nádraží, 
cena 110 Kč – člen ČČK, 140 Kč – ostatní
26. září – DEN SENIORŮ – Sportovní 
den, zahrada ČČK – soutěže, hry, zábava, 
příjemné posezení. Pořádá: Komise pro 
práci se seniory, ČČK, Senior klub, Abra-
ham a další
PRAVIDELNÉ AKCE
KAVÁRNIČKA – CENTRUM VZDĚLÁ-
VÁNÍ: každý PÁ od 8:00 do 15:30 hod.
ZDRAVÉ CVIČENÍ: cvičení na gymnastic-
kých míčích, bližší info na tel.: 775 112 998
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní tera-
pie a SHIATSU, bližší info a objednání na 
tel.: 775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod. /osoba
Bližší informace o akcích Senior centra na 
www. cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena.

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ N.O. ZÍSKAL VÍCE NEŽ 
MILIÓN KORUN NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt s  názvem 
„Zvyšování kvality 
poskytovaných soci-
álních služeb realiza-
cí partnerského pro-
jektu příspěvkových 
organizací Domov 

důchodců Ústí nad Orlicí a Geriatrické cen-
trum Týniště nad Orlicí“ byl podpořen z Ev-
ropského sociálního fondu. Výše podpory 
činí téměř 1,4 mil. Kč.
Všichni zaměstnanci Domova, pracující na 
odborných a  vedoucích pozicích, celkem 
53 osob, projdou v  letech 2013 – 2015 sérií 
akreditovaných kurzů zaměřených na sociál-
ní práci, kvalitu řízení a strategii organizace. 
Společně s nimi se budou v ústeckém Domo-

vě vzdělávat rovněž zaměstnanci Geriatric-
kého centra Týniště nad Orlicí. Při vzdělává-
ní budou vznikat vzájemné kontakty a vazby, 
které mohou přispět k další spolupráci obou 
příspěvkových organizací pečujících o seni-
ory. 
Domov důchodců Ústí nad Orlicí si uvědo-
muje, že sociální služby jsou poskytovány 
v konkurenčním prostředí a považuje spolu-
práci regionálních aktérů za důležitý prvek 
dlouhodobé udržitelnosti služeb. Společný 
vzdělávací projekt je prvním z řady projek-
tových záměrů, kterými chce Domov dů-
chodců Ústí nad Orlicí podpořit rozvoj regi-
onální spolupráce na trhu sociálních služeb 
pro seniory.

Mgr. Bc. Jan Vojvodík, ředitel Domova

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
31.8. – 1.9. – MUDr. Anna DRDOVÁ, železniční poliklinika ČT, tel.: 723 036 370
7. – 8.9. – MUDr. Eva DUCHEČKOVÁ, F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
14. – 15.9. – MUDr. Marcela ŠPÁTOVÁ, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
21. – 22.9. MUDr. Květoslava FIALOVÁ, železniční poliklinika ČT, tel.: 723 036 370
28.9. – 29.9. – MUDr. Martin FORMÁNEK, Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

INTEGRAČNÍ DEN PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina pro osoby se zdravotním 
postižením – Komunitní plánování města 
Ústí nad Orlicí pořádají dne 24. září od 
10:00 hod. na Mírovém náměstí INTE-
GRAČNÍ DEN pro osoby se zdravotním 
postižením aneb Jak se žije lidem s posti-
žením…
Přijďte mezi nás, vyzkoušet si chůzi se sle-
peckou holí, jízdu na invalidním vozíku 
nebo speciální obleček, ve kterém si bude-
te rázem připadat jako senior.
Program bude doplněn o kulturní vystou-
pení dětí ze Základní školy speciální, kli-
entů ze Stacionáře a z Domova U studán-
ky, v odpoledních hodinách bude i ukázka 
canisterapie s labradorkou Bárou.

Mgr. R. Vašková, ředitelka Stacionáře
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GRANTOVÝ PROGRAM 
KONZUMU „SPOLEČNĚ 

ZA ÚSMĚV“
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí, v  letošním roce daruje ze svých 
prostředků částku 100 000 Kč. Projekty 
veřejně prospěšných neziskových organi-
zací v  regionu můžete podpořit i  vy, a  to 
prostřednictvím veřejné sbírky „Společně 
za úsměv“*).
Je jednoduché se do sbírky zapojit. Daruj-
te 30 Kč vámi vybrané neziskové veřejně 
prospěšné organizaci působící v  oblasti 
sociální integrace a  v  poskytování sociál-
ních a  humanitárních služeb. Vyberte si 
organizaci, jejíž projekt je vám sympatický, 
předložte „Dárcovský kupon Společně za 
úsměv“ a zaplaťte tuto částku na pokladně 
v kterékoli prodejně družstva KONZUM. 
Kupon můžete uplatnit i vícekrát. Přispět 
můžete i bez Dárcovského kuponu. V pří-
padě, že Dárcovský kupon nemáte u sebe, 
můžete sdělit na pokladně pouze název or-
ganizace, kterou si přejete podpořit. Vámi 
poskytnutý dar ve výši 30 Kč se zobrazí na 
vaší účtence. Seznam organizací naleznete 
na stránkách Konzumu či v  jeho prodej-
nách.
Více informací na www.konzumuo.cz/
spolecne-za-usmev/ nebo v  prodejnách 
Konzumu.

Děkujeme za podporu!!!

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ O.S. PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
18.9. v  16:00 hod. – Slavnostní zaháje-
ní Týdnů pro duševní zdraví v  Ústí n.O. 
a vernisáž výstavy
Zveme Vás na slavnostní zahájení Týdnů 
pro duševní zdraví v  Ústí n.O  v  městské 
knihovně. Úvodní slovo přednese MUDr. 
Petr Hejzlar, ředitel sdružení Péče o duševní 
zdraví. Prohlédnete si výstavu tvorby klien-
tů s duševním onemocněním, připraveno je 
i kulturní zpestření.
18.9. – 8.10. – Putovní výstava „I nemoc-
ná duše může být tvořivá“. Po celou dobu 
můžete navštívit výstavu v Městské knihov-
ně v  Ústí n.O., kde budete moci zhléd-

nout tvorbu klientů Péče o  duševní zdraví 
a  klientů Domova na hradě Rychmburk. 
Výstava je sestavena z  autorských děl lidí 
s duševním onemocněním a putuje napříč 
Pardubickým a Královéhradeckým krajem. 
V  Orlickoústeckém regionu zavítá do 5 
měst.
1.10. od 9:00 hod. – Den otevřených dveří 
v Péči o duševní zdraví se vzdělávacím se-
minářem „Mýty a fakta o schizofrenii...“. 
Bližší informace získáte u  Mgr. J. Jiřelové, 
tel.: 774 915 759, jana.jirelova@pdz.cz
Více informací o  činnosti organizace nalez-
nete na www.pdz.cz. Těšíme se na Vás!

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, ZO ÚSTÍ N.O.
ZVEME své členy na čtvrtek 12. září (pozor změna!! – původně avizováno 11.9.) na zájezd: 
zámek Slatiňany a historická Chrudim.
Odjezd ze zastávky Tvardkova v 8:00 hod., cena 250 Kč. Zájemci se mohou hlásit osobně v Klu-
bu důchodců (Sladkovna) ještě v úterý 3.9. od 10:00 – 12:00 hod., nebo na tel.: 737 378 815.
Ve dnech 16. – 18. srpna se konal v Lanškrouně 37. ročník Sportovních her SPCCH, kterého 
se účastnilo i 18 členů z naší základní organizace.
Připravujeme podzimní členskou schůzi s  termínem konání pravděpodobně ve čtvrtek 
17.10. a zájezd na tržnici do Polska ve čtvrtek 24.10.

Na Vaši účast se těší členové výboru SPCCH

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA – bě-
hem této doby začátky 
programů cca 9:30 – 10:00 
hod., pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/více dětí
PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ 
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 

a v jednodušší variantě i pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, po-
hyb...
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANGLIČ-
TINA PRO DĚTI, kontakt J. Marková, tel.: 
777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena 
dle spotřeby materiálu):
PO 9.9. od 10:00 hod. – HRÁTKY S FIMO 
HMOTOU I.
PO 16.9. od 10:00 hod. – HRÁTKY S FIMO 
HMOTOU II.
Po 23.9. od 10:00 hod. – HRÁTKY S FIMO 
HMOTOU III.
PO 30.9. od 10:00 hod. – HRÁTKY S FIMO 
HMOTOU IV.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkč-
ní sál, 1. patro):
ČT: 15:00 – 18:00 hod. – MARING(O)DKA 
– volnočasový klub pro děti 10-15 let, kon-

takt M. Kalášek, tel.: 739 420 287
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt D. Dostrašil, tel.: 603 913 
885
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s  kavárnou, kontakt M. Kalá-
šek, tel.: 739 420 287
JEDNORÁZOVÉ AKCE:
PO 2.9. od 16:00 hod. – ZAHRADNÍ SLAV-
NOST k  zahájení školního roku, RC od 
16:00 hod.
ÚT 3.9. – SETKÁNÍ DRC, herna RC od 
17:00 hod.
ST 11.9. – PRVNÍ POMOC – beseda s  M. 
Kaláškem, sál RC od 10:00 hod.
PO 23.9. – DÁMSKÁ JÍZDA, herna RC od 
20:00 hod.
ČT 19.9. – KAŠTANIÁDA, Maringotka od 
15:00 hod.

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

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 

e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, 
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ

Práci Rodinného centra Srdíčko podporu-
je MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí.

VOLNOČASOVÝ KLUB 
MARING(O)DKA 

KLUB EXIT zve děti od 6 do 13 let do ma-
ringotky u autobusového nádraží v Ústí n.O. 
vždy od 15:00 do 18:00 hod. 
čtvrtek 5. září : Branný den - slaňování, 
střelba ze vzduchovky, luku a další aktivity 
potřebné pro přežití 
čtvrtek 12. září: SLACKLINE - chození po 
laně a další zábavné aktivity pro šikovné co 
udrží rovnováhu a klid 
čtvrtek 19. září: Kaštaniáda - výroba z kašta-
nů s vrtačkou, špejlemi a lepidlovou pistolí 
čtvrtek 26. září: Zálesácké odpoledne - za-
měřené na oheň, rozdělávání ohně kře-
sadlem a další triky 
ÚČAST NA KLUBECH JE ZDARMA. 
Další informace u Martina Kaláška 
tel. 739 420 287 

VOLNOČASOVÝ KLUB KAMIN 
V kampeličce vedle ZŠ Třebovská v Hylvá-
tech otevíráme od 9. září klub pro děti od 6ti 
do 15ti let. Zahrajte si fotbálek, zaskákejte 
na tanečních podložkách, naučte se karetní 
a deskové hry, wifi ... 
Otevřeno v pondělí až čtvrtek od 14 do 16 
hodin. 
Pondělky: vyzkoušejte si angličtinu s Merlin 
Středy: diskuzní večery s promítáním a hud-
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MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
V září bude středeční odpo-
lední herna zavřená. Děkuje-
me za pochopení.

KAVÁRNIČKA: pondělí 4. 
září od 9:00 hod.

CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihlášené: 
pondělí 9., 16., 23. a  30. září. Časy cvičení: 
4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nelezoucí 8:45 
hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 měs. 
chodící 9:45 hod. Cvičení probíhá pod ve-
dením fyzioterapeutky V. Hofmanové, tel.: 
602 673 382, cena 50 Kč/dítě. Zájemci, hlaste 
se, prosím, předem paní Hofmanové.
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ: čtvrtek 5., 12., 
19. a 26. září od 17:30 – 18:30 hodin. Přijďte 
si zacvičit pod vedením sportovní a kondič-
ní trenérky. Objednávejte se, prosím, na tel.: 
774 630 546, cena 70 Kč/vstup, permanentka 
600 Kč/10 vstupů. Na cvičení je nutné se na-
hlásit předem kvůli omezené kapacitě.
LÁTKOVÉ PLENY, NOŠENÍ DĚTÍ, 
FUNKČNÍ OBLEČENÍ: středa 25. září od 
9:30 hod. Mgr. H. Blaško vás uvede do této 
problematiky a podělí se o vlastní zkušenosti.
Na říjen připravujeme TRADIČNÍ POD-
ZIMNÍ BAZAR. Přesný termín najdete na 
našich stránkách a FB.
PROVOZNÍ DOBA
PO od 8:00 – 12:00 hod. – NEMLUVŇÁTKA 
+ cvičení + výtvarná dílna

bou EXIT 316 (témata : Jiná dimenze, Lás-
ka, Přátelství, Konflikt) 
Úterky, čtvrtky: volný program 
Slavnostní otevření v  pondělí 9. září od 
15:00 hodin s  trampolínou, soutěžemi 
a dalšími překvapeními. 
ÚČAST NA KLUBECH JE ZDARMA. 
Více na www.klub-kamin.webnode.cz 

MUŽSKÁ DISKUZNÍ 
SKUPINA ULOM 

Pokračuje druhým rokem při Rodinném 
centru Srdíčko a  Lize otevřených mužů. 
Zahajovací večer s plánováním dalších té-
mat pro nový školní rok, mimo jiné: Muž 
a  systém,Muž a  výchova dětí, Přechodo-
vé rituály - smrt chlapce a zrození muže, 
Mužské archetypy, Muž+děti+partnerka... 
Vždy poslední pondělí v  měsíci od 19:00 
hod., začínáme 30. září v maringotce u au-
tobusového nádraží. Více na www.ulom.
webnode.cz

ÚT od 9:00 – 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – volná herna
ST od 9:00 – 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – přednášky + zpívánky + herna
ČT od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – malovánky + herna
KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605  695  463, 
M. Crhonková, tel.: 605 774 569, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www. medvidekuo.cz, FB – Mateřské cen-
trum Medvídek. Za finanční podpory Kon-
zumu, města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřské centrum Medvídek děkuje Hasič-
skému záchrannému sboru a Rychlé zdravot-
nické pomoci Ústí n.O. za vstřícnost. V červ-
nu jsme měli možnost již po čtvrté navštívit 
jejich pracoviště, kde byly pro rodiče a  děti 
připraveny ukázky techniky, děti si mohly 
vyzkoušet výstroj, s rodiči se podívali na svět 
z ptačí perspektivy z výsuvného žebříku.
Děkujeme a těšíme se na příští rok.

DĚTSKÝ KLUB FIALKA 
Za významné pod-
pory obchodního 
družstva Konzum 
jsme pro Vás otevře-
li Dětský klub Fialka. Poskytujeme krátko-
dobé, dlouhodobé, pravidelné i nepravidelné 
hlídání dětí. Nástup možný kdykoli během 
roku po předchozí telefonické či osobní do-
mluvě.
Najdete nás v  ul. Polská 1308, v  bývalém 
domě služeb „Na Louži“ (dříve kadeřnictví). 
Další info najdete na našich webových strán-
kách www.fialka-uo.cz
KONTAKT: Iva Reymanová, tel.: 732 681 858 
a  Miluše Crhonková, tel.: 605  774  569, e-
-mail:fialkauo@seznam.cz

MEDVÍDKOVA DRUŽINKA 
Potřebujete službu obdobnou školní druži-
ně? Od září otevíráme odpolední Medvíd-
kovu družinku v prostorách MC Medvídek, 
Heranova 1348. Pod vedením sportovního 
a volnočasového pedagoga Isabel Vašků bu-
dou děti tvořit, sportovat, bavit se a poznávat 
svět kolem nás zábavnou formou

Info na e-mail:
medvidekuo@seznam.cz, 
nebo na tel.: 774 630 546

PŘESTĚHOVÁNÍ SVP MIMOZA
Od 1. září najdete Středisko výchovné péče 
MIMOZA na nové adrese, a  to v  ul. Andr-
líkova 972, ÚO. Kontakt: 465 526 969, 737 
568 228, www.svp-mimoza.cz, e-mail:info@
svp-mimoza.cz. SVP je školské poradenské 
zařízení pro preventivně výchovnou péči, 
které poskytuje psychologické, speciálně 
pedagogické poradenství a  terapeutickou 
pomoc dětem a jejich zákonným zástupcům. 
Toto poradenské zařízení může pomoci při 
řešení problémů v  rodině, ve škole, v osob-
ních problémech dětí nebo v otázce zneuží-
vání drog. Více informací najdete na webo-
vých stránkách SVP Mimoza.

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA 
V ÚSTÍ N.O.

Od září 2013 bude v našem městě možnost 
cvičení i pro děti předškolního věku. V rám-
ci pohybové školičky si můžete vybrat ze tří 
kurzů. Pro ty nejmenší (2-3 roky) bude ur-
čen kurz Cvičení dětí a rodičů. Pro starší pak 
Předškoláček (3-6 let), kde se budeme zamě-
řovat na všestranný pohybový rozvoj. Tyto 
kurzy budou probíhat v tělocvičně na Žižkově, 
kde bude jeden den v týdnu otevřena i dětská 
herna (pro děti do 3 let). V  tanečním centru 
Relax cafee budou probíhat Tancovánky pro 
nejmenší (4-6 let). Veškeré informace o nabí-
zených kurzech a  o  přihláškách naleznete na 
webových stránkách www.pohybovaskolicka.
cz .  Olga Čopianová, 777850131 

HUDEBNÍ KURZY PRO NEJMENŠÍ
Přihlášky na šk.rok 2013/14. Pro děti ve věku 
od 4 do 18 měsíců nabízíme výuku oboru 
Robátka: poznávání světa hudby se zřetelem 
k  úrovni smyslových a  senzomotorických 
zkušeností dětí, společný zpěv, hudebně-po-
hybové hry...Pro děti ve věku od 1,5 do 4 let 
První krůčky k  hudbě: zpěv jednoduchých 
písní, hudebně-pohybové hry, rytmická cvi-
čení, základy hry na rytmické nástroje...Pro 
děti ve věku od 4 do 6 let Rytmické krůčky: 
intonace, rytmus, hra na dětské hudební ná-
stroje, základy hudební nauky, hra na flét-
nu...Pro děti od 6let Zobcová flétna: rozvoj 
instrumentální a  dechové techniky, hra 
sólových skladeb s  doprovodem, dua, tria 
a  orchestrální skladby...Výuka probíhá pod 
vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ Bratří 
Čapků. 
Přihlášku a bližší informace získáte na 
www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603834800

KLUBCENTRUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ
NABÍDKA POŘADŮ NA ZÁŘÍ

1. – 8. září 
10:00 – 17:00 hod. – Kulturní dům – XV. roč-
ník VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, na 

které se prezentují výtvarníci různých oborů 
z ČR, vstupné dobrovolné

Úterý 10. září
19:30 hod. – ZUŠ Jar. Kociana
QUENA RECITAL – DUO Vlado URLICH 
& Petr SMETÁČEK + SMYČCOVÉ KVAR-
TETO
Koncertní předplatné, vstupné 150 Kč

Pátek 13. září
21:00 – 02:00 hodin – Kulturní dům
ELEMENTS OF SOUND, R&V  Sound – 
Light, laserová show, taneční párty, vstupné 
70 Kč

Čtvrtek 19. září
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
KREV A  PÍSEK FILIPÍN – cestovatelka 
a publicistka S. Ryvolová Vás zavede do země 
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Z MĚSTSKÉHO MUZEA
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás zve dne 26. září v 17:00 hod. 
na další nové výstavy, určené zejména pro milovníky designu a dám-
ské módy. Celá Hernychova vila se v tento čtvrteční podvečer rozzá-
ří modely Uměleckoprůmyslové školy textilní v Ústí nad Orlicí. Dva výstavní sály budou 
věnovány také bohaté škále Jabloneckého knoflíku. Nenechte si ujít vernisáž, kterou navíc 
oživí módní přehlídka. Výstavy potrvají do 1.prosince a v jejich rámci se budou opět konat 
zajímavé dílny a doplňkové programy. Podrobnosti na www.muzeum-uo.cz. a v informační 
skříňce muzea.  Srdečně zve za všechny muzejníky Jarmila Süsserová, ředitelka muzea

KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dne 13. 11. 2013 pořádá agentura VMart v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí koncert zpěvačky Věry Špinarové. Zpěvačka opět vyráží do 
českých divadel a kulturních domů. V rámci koncertu zazní ty největší hity její pěvecké kariéry. Doprovod jí bude dělat skupina Adama 
Pavlíka a hostem koncertu bude Smyčcové těleso.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 9. 2013 v Informačním centru v budově radnice. Cena vstupenky je 390,- Kč. (více informací na 
www.vm-art.cz a plakátech) 

koloniálních katedrál, činných sopek a bílých 
písečných pláží, cestopisná přednáška, vstup-
né 65 Kč

Sobota 21. září
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
POHÁDKY Z  KLUBÍČKA, Divadýlko 
KUBA Plzeň, vstupné 50 Kč

Středa 25. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
P. Marber: DEALER ´S CHOICE, Dejvické 
divadlo Praha. Hrají: D. Novotný, V. Neužil, 
H. Čermák, M. Myšička, J. Plesl a I. Trojan, 
divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 271
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465 521047, 465 525245 i fax, www.klubcent-
rum.cz, ingo@klubcentrum.cz

PROGRAM MALÉ SCÉNY – ZÁŘÍ 2013

1. – 30.9. – TAK JSME ŽILI. Výstava ad-
justované fotografie Jiřího Kočího a  kreseb 
moderních ornamentů Oluše Kočí. Vernisáž 
1.9. v 17:00 hod.

6.9.- BAR MALÁ SCÉNA OTEVÍRÁ. Při-
jďte se pobavit do příjemného prostředí 
s  malou hudební produkcí. Za barem vás 
obslouží Vojta Jakubec.

8.9. – PIRÁTSKÁ POHÁDKA aneb Anička 
a  Eliška jsou piráti. Dobrodružství, moře, 
ostrov, piráty a korzáry, poklady a další uvi-
díte v pohádce Divadla Tramtarie Olomouc. 
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let. Začátek 
v 15:00 hod., vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

12.9. – LORE, film Německo, Austrálie, 
2012. Originální příběh dívky, která byla po-
nechána svému osudu poté, co byli její nacis-
tičtí rodiče uvězněni americkými a sovětský-
mi vojsky. Lora přebírá zodpovědnost za své 
čtyři mladší sourozence a vede je z Bavorska 
přes zničenou zemi na sever do bezpečí ba-
biččina domu vzdáleného 900 km. Začátek 
v 19:00 hod., vstupné členové FK 65 Kč, stu-
denti 50 Kč, ostatní 80 Kč

16.9. – PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA. Pří-
běh filmu: Odysea, adaptace Cousinovy 
stejnojmenné knihy je patnáctihodinový 

dokumentární snímek, který navštěvuje klí-
čová místa historie filmu, od Hollywoodu 
po Bombaj, od Hitchcockova Londýna po 
vesnici, kde byl natočený Pather panchali. 
Přináší rozhovory s  legendárními filmaři 
a herci.
Epizoda 1 – Zrod filmu (1900-1920). 
Úvodní epizoda nás obeznámí s okolnostmi 
vzniku filmu. Zavede nás do starých filmo-
vých ateliérů, ve kterých se natáčely úplně 
první snímky, a ukáže nám, že víc jak peníze 
a marketing začátky kinematografie poháně-
la vášeň a idea. Začátek v 17:00 hod., vstupné 
40 Kč, studenti a důchodci 30 Kč

18.9. – LIDSKÝ ROZMĚR – cyklus doku-
mentární středy. Velkoměsta jsou moderní 
a  okouzlující. Jsou však opravdu dobrými 
místy k životu? Film předává divákovi 40 let 
zkušenosti s  městským plánováním a  říká: 
mezi budovami můžeme vytvořit život. Za-
čátek v 19:00 hod., vstupné 45 Kč, studenti 
a důchodci 30 Kč

22.9. – BUBNOVÁNÍ V  KRUHU s  L. Vi-
denským a  J. Pejšou. Buben je považován 
za nejstarší hudební nástroj v lidské historii 
a v mnoha kulturách je dodnes považován za 
nástroj magický. Dokáže okamžitě ovlivnit 
naši náladu, naše pocity i vnímání okolního 
světa. Bubnováním v kruhu chceme pozitiv-
ní energii rozproudit u každého z vás. Bubny 
budou k dispozici. 
Rodiče s  dětmi – 25 min. děti a  následně 
se přidají rodiče 30 min. bubnují společně. 
Od 15:00 hod., vstupné děti do 10 let 40 Kč, 
ostatní 60 Kč

Dospělí – 60 min. (lze prodloužit dle zá-
jmu), v 17:00 hod., vstupné 70 Kč

24.9. – KAMENNÁ ARCHITEKTURA 
RANÉHO STŘEDOVĚKU V  NAŠICH 
ZEMÍCH. První přednáška z  cyklu ČES-
KÁ ARCHITEKTURA V PROUDU ČASU 
v podání J. Kuběnkové. Celý cyklus se bude 
zabývat vývojem české a moravské architek-
tury a lze získat ucelený přehled o vývoji ar-
chitektury. Přednášky se konají 1x za měsíc 
v úterý. Začátek v 18:00 hod., vstupné 50 Kč, 
permanentka 400 Kč

26.9. – ČEŠTÍ GEOGRAFOVÉ V  PERU. 
O výzkumu sesuvů a dalších nebezpečných 
jevů, který v  okolí inckého města Machu 
Picchu provádějí čeští vědci, či prostě jen 
o krásách And bude povídat geolog J. Klimeš 
z  Akademie věd ČR. Začátek v  19:00 hod., 
vstupné 45 Kč, studenti 30 Kč

28.9. – IMPROLIGA. Zápas v  divadelní 
improvizaci. Dva týmy hráčů, nekompro-
misní rozhodčí, přísná pravidla, potrestané 
fauly a vaše témata. Divadlo jako sport. Vy 
rozhodnete, kdo zvítězí. Hrají týmy Čes-
ké improvizační ligy. Začátek v  19:00 hod., 
vstupné 30 Kč

29.9. – DĚTI DĚTEM. Pohádky a příběhy, 
které hrají děti dětem jsou určeny více škol-
ním dětem. Lakomá Barka podle stejno-
jmenné pohádky J. Wericha a Císařovy nové 
šaty podle H.Ch. Andersena – hrají soubory 
ZUŠ Jaroměř. Začátek v 15:00 hod., vstupné 
30 Kč

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
11. září v 18:00 hod. – ZÁMKY POD ORLICKÝMI HORAMI, prof. PhDr. 
František Musil, CSc. – přednáška z cyklu Akademie volného času

18. září v 16:00 – 17:00 hod. – „I NEMOCNÁ DUŠE MŮŽE BÝT TVOŘI-
VÁ“ – vernisáž výstavy. Zveme Vás na slavnostní zahájení Týdnů duševního 
zdraví v Ústí n.O. v městské knihovně. Úvodní slovo přednese MUDr. Petr 

Hejzlar, ředitel sdružení Péče o duševní zdraví. Prohlédnete si výstavu tvorby klientů s du-
ševním onemocněním, připraveno je kulturní zpestření. Výstava potrvá do 8. října.
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TANEČNÍ KURZY V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ – PODZIM 2013

Taneční kurzy jsou pořádány RELAX 
DANCE SERVISEM Jana Bílka a základní 
kurz pro MLÁDEŽ zahajuje V  NEDĚ-
LI 15. ZÁŘÍ od 16:00 hod. v  Kulturním 
domě v Ústí n.O.
Prodej legitimací je ve FOTO IRENA 
(u  autobusového nádraží) do 10.9., kon-
takt: J. Bílek, tel.: 733 706 123, cena kurzu: 
1.550 Kč.

Základní kurz pro DOSPĚLÉ (tj. páry 
starší 18 let) zahajujeme V  NEDĚLI 6. 
ŘÍJNA od 19:30 do 22:00 hod. v „TANEČ-
NÍM CENTRU“ (bývalá restaurace Druž-
ba) v  Ústí n.O., po ukončení tanečního 
kurzu pro mládež.
Prodej legitimací STÁLE probíhá, nej-
později do 27.9., 10 lekcí, cena 1.300 Kč/
osoba

V  „TANEČNÍM CENTRU JANA BÍL-
KA“ pořádáme od září pod jednou stře-
chou....
TANEČNÍ A RELAXAČNÍ KURZY PRO 
„OUŠŤÁKY“ KAŽDÉHO VĚKU:
- STREET DANCE pro děti již od 4 let, 
mládež i dopělé
- TANEČNÍ KURZY – Kluby společenské-
ho tance pro děti od 5 let, mládež, seniory
- Dětské pohybové a  taneční kurzy – 
„TANCOVÁNKY PRO NEJMENŠÍ“ (3-6 
let)
- Dětské pohybové a taneční kurzy pro děti 
s maminkami na mateřské dovolené
- POWER JÓGA, PILATES, SYSTEMA 
(ruské bojové umění), JUMPING – vše 
pod vedením zkušených lektorů

Netančící a  necvičící doprovod účastní-
ků kurzů i  ostatní hosty rádi obsloužíme 
v kavárně „RELAX CAFFÉÉ“ s největším 
dětským koutkem v Ústí n.O.
Těšíme se na Vás. 
Více na www.tanecnibilek.cz, 
tel.: 733 706 123

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Do pátku 6. září si můžete v  Galerii pod 
radnicí prohlédnout výstavu - ÚSTECKÝ 
SALON 2013 - , kde je vystavována malba, 
kresba, grafika, keramika, plastika, objekty 
a krásná literatura.

V pondělí 9. září bude v Galerii pod rad-
nicí zahájena vernisáží nová výstava s ná-
zvem - UMĚNÍM ŽIVOT! - Výstava, která 
potrvá do 22. září, je připravena ve spo-
lupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF 
Masarykovy univerzity v Brně, vystavová-
ny budou výtvarné práce klientů Správy 
uprchlických zařízení MV ČR, Domova 
pro seniory aj.

Ve čtvrtek 26. září se otevře v Galerii pod 
radnicí další z výstav – UMPRUMKA VY-
STAVUJE - . Až do 13. října si na výstavě 
můžete prohlédnout práce studentů Střed-
ní školy uměleckoprůmyslové z  Ústí nad 
Orlicí.

Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo 
pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 14 – 17 
hod., sobota a neděle 14 – 17 hod.

GRAFFITI JAM V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ

Skatepark v  Ústí nad Orlicí a  Budweiser 
Budvar zvou na další GRAFFITI JAM 
27. – 28.9. Vybraní umělci budou malovat 
vnitřní stěny skateparkové haly. Součástí bo-
hatého programu bude promítání filmu Girl 
Power o ženském graffiti, vystoupení hip-ho-
pové hvězdy Vladimír 518, koncert kapel 
Better Way a At The Moments.
Občerstvení bude zajištěno. Přijďte se podí-
vat, jak se malují graffiti!

VÝUKA HRY
NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Pro školní rok 2013-2014 nabízím výu-
ku na všechny druhy zobcových fléten. 
Vhodná pro děti od pěti let, horní věková 
hranice není omezena. Výuka probíhá in-
dividuelně.
Pro flétnový soubor Acri Tibia hledáme 
flétnisty, popř. hráče na housle, violoncel-
lo, kytaristu, hráče na africký buben. Sou-
bor pracuje také za finanční pomoci města 
Ústí nad Orlicí.
KONTAKT: d.filipova@tiscali.cz, 
tel.: 604 580 011, pí Dagmar Filipová

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – MĚSTO 
S NEJSTARŠÍ HUDEBNÍ 

TRADICÍ V EVROPĚ
CECILSKÁ HUDEBNÍ 

JEDNOTA – 1803 – 2013
Cecilská hudební jednota byla založena 
v Ústí nad Orlicí dne 22. listopadu 1803 jako 
„Jednota sv. Cecilie“ k pěstování a provozo-
vání a  povznesení ústecké kostelní hudby. 
Zakládajícími členy byli ústečtí rodáci: Jan 
Zizius, Jan Jahoda a  Jan Stehno. Současně 
přijali za svou patronku sv. Cecilii – patron-
ku hudby.
Cecilskou hudební jednotou prošli mno-
zí vynikající hudebníci jako Leopold Jansa, 
Alois Hnilička, František Špindler, Jaroslav 
Kocian a další.
K tomuto výročí byla vydána pamětní pečeť 
CHJ – 1803, kterou lze zakoupit na Infor-
mačním centru města v budově radnice.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZAVEDE MĚSTSKOU KARTU 
V  pondělí 2.9. začne na území 
města Ústí nad Orlicí platit tzv. 
Městská karta. Vydavatelem a dis-
tributorem Městské karty bude 
společnost TEPVOS, spol. s r.o.
Projekt Městské karty připravo-

vala společnost TEPVOS spol. s r.o. společně s městem tak, aby byla využitelná pro široké 
portfolio služeb. V první fázi projektu bude karta sloužit platbám za vstup na městská spor-
toviště a k využívání slevového systému. V další fázi bude karta použitelná také například 
k platbám parkovného na městských parkovištích. Zavedením Městské karty by se měl zvý-
šit komfort občanů města.
Po zakoupení Městské karty má její uživatel možnost převodu svého vkladu ze stávající 
identifikační karty. Sytém stávajících identifikačních karet bude po zavedení Městské karty 
ukončen.
Občané a  návštěvníci města si mohou Městskou kartu pořídit na pokladnách Krytého 
plaveckého bazénu, Aquaparku, Sauny a Zimního stadionu. Za 100 Kč bude k dispozici 
bezkontaktní čipová karta, za 150 Kč praktické čipové hodinky. Bližší informace najdou 
všichni zájemci na www.mestska-karta.cz.
Společnost TEPVOS, spol. s r.o. je stoprocentně vlastněna městem Ústí nad Orlicí a pro 
občany města zajišťuje komunální, rekreační, energetické a vodohospodářské služby.

MINIGOLF 
Vstup: od „pilinovky“ (u regule). 
Provozní doba: sobota - neděle od 14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 16:00 hod). 
Hra na 18ti minigolfových dráhách v příjemném parkovém prostředí - Relaxace vhodná 
pro každého i celou rodinu! Možnost skupinových rezervací ( školní, sportovní, firemní) 
nad 20 osob v  jakýkoliv pracovní den. Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné vstu-
penky, permanentky a dárkové vstupenky opět v nabídce! 
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřeno. 
Svou návštěvou přispějete na charitativní projekt podpory nedoslýchavých dětí! 
 www.minigolf-uo.estranky.cz
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LETECKÝ MODELÁŘ D. RÖSSLER 
VICEMISTREM EVROPY

Od 6.7. do 13.7. se uskutečnilo Mistrovství Evropy juniorů v letec-
kém modelářství v  bulharském Pazardziku, kterého se zúčastnil 
i orlickoústecký šestnáctiletý Daniel Rössler. 
Člen kroužku leteckých modelářů Ústí nad Orlicí a  člen klubu 
LMK Choceň navázal, za podpory města Ústí nad Orlicí, na před-
loňské druhé místo na ME a loňského mistra světa společně s dal-
šími členy reprezentačního družstva České republiky Václavem Pa-
pežem a Františkem Zajícem. Společně v kategorii volných modelů 
F1A obhájili druhé místo v hodnocení 14 zemí za vítězným týmem 
Slovinska o 25s a před třetími Lotyši o 40s. 
Kategorie F1A je královskou kategorií volných modelů, které dosa-
hují rozpětí 2,5m a startují pomocí 50m šňůry. V sedmi kolech pak 
musí každý z účastníků naletět maximální limit 3 min. bez jakého-
koli zásahu do řízení. Při větrném počasí pak závodník naběhá ve 
volném terénu až 15 km.  D.Rössler

KAM ZA SPORTEM V ZÁŘÍ
Neděle 1. září
Mistrovství ČR mužů a žen v atletice – ka-
tegorie do 22 let, startuje více jak 400 atletů 
a atletek v celkem 38 disciplínách, od 10:00 
hod., atletický stadion
Sobota 7. září
TJ Jiskra ÚO – SK V. Mýto (fotbal, divize C, 
muži A, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO „B“ – TJ Sokol Čistá (fotbal, 1.B 
tř., muži B, od 13:30 hod.)
Neděle 8. září
TJ Jiskra ÚO – Pardubičky/PCE „B“ (fotbal, 
krajský přebor-dorost, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – ŽSK Třemošnice (fotbal, 
krajský přebor, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 
hod.)
Sobota 14. září
TJ Jiskra ÚO – FK OEZ Letohrad (fotbal, di-
vize C, muži A, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sokol Verměřovice (fot-
bal, 1.B tř., muži B, od 13:30 hod.)
Okresní přebory v atletice ml. a nejml. žac-
tva, od 15 hod.na atletickém stadionu
Neděle 15. září
TJ Jiskra ÚO – FK Jiskra H. Městec (fotbal, 
krajský přebor-dorost, od 17:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO –FK OEZ Letohrad (fotbal, 
krajský přebor, st. a ml. žáci, od 13:30 a 15:15 
hod.)
Řetová/ÚO „B“ – Kunčina (fotbal, krajská 

I.A  dorostu, hřiště Řetová Mandl, od 12:45 
hod.)
18. ročník turistické akce „K  rozhledně na 
Andrlův chlum“, na kole 8 – 175 km, start od 
8 – 10 hod. z náměstí v ÚO
Pátek 20. září
TJ Jiskra ÚO „C“ – FK Gufero Mistrovice 
(fotbal, okr. přebor III. tř., muži „C“, od 18:00 
hod.)
Sobota 21. září
69. ústecký desetiboj – současně jako krajský 
přebor, zahájení v 10 hod. na atletickém sta-
dionu
Neděle 22. září
Pokračování atletického desetiboje a  sou-
časně se poběží Memoriál Václava Čevony 
na 3 km a Memoriál Jána Kováče na 800 m, 
uskuteční se také vrhačský trojboj, zahájení 
v 9 hod. na atletickém stadionu
Sobota 28. září
TJ Jiskra ÚO – FK Náchod (fotbal, divize C, 
muži A, od 16:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO „B“ – Sokol Janov (fotbal, 1.B 
tř., muži B, od 13:00 hod.)
Neděle 29. září
TJ Jiskra ÚO – FC Hlinsko (fotbal, krajský 
přebor-dorost, od 16:30 hodin)
TJ Jiskra ÚO – SKP SI M. Třebová (fotbal, 
krajský přebor, st. a ml. žáci, od 13:00 a 14:45 
hod.)

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Úterý 3.9. – 19:00 – 23:00 hodin
Ústecká 1. liga (družstva)
Středa 4.9. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 4.9. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 5.9. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Neděle 8.9. – 18:00 – 22:00 hodin
Letní Pohár PUBL (družstva)
Úterý 10.9. – 19:00 – 22:30 hodin
Orso 3. liga (družstva)
Středea 11.9. – 19:00 – 22:30 hodin
Kaja UNO 4. liga (družstva)
Úterý 17.9. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 18.9. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 18.9. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Čtvrtek 19.9. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Neděle 22.9. – 18:00 – 22:00 hodin
Letní Pohár PUBL (družstva)
Úterý 24.9. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Středa 25.9. - 18:30 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz,  www.radava.cz

POZVÁNKA AEROKLUBU ÚSTÍ N.O.
Aeroklub Ústí nad Orlicí s městem Ústí nad Orlicí pořádají na 
ukončení prázdnin dne 31.8. od 10:00 hod. na letišti v Ústí n.O. 
akci pro širokou veřejnost města a  regionu. V  průběhu dne 
bude možno zhlédnout leteckou techniku a  slet letadel, bude 
probíhat soutěž parašutistů v seskoku na přesnost přistání, bude 
možné si objednat vyhlídkové lety. Vstup a parkování zdarma. 
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé

CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ GYMNÁZIA
Pilates + Power yoga + Strečink = BODYBALANCE každé úterý od 
září v Gymnáziu ÚO, od 19:00 hod., boční vchod.
Zve Pavlína Dvoranová, instruktorka

POWERJÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. V DDM Duha každé pon-
dělí 18.00-19.00. Informativní schůzka v  pondělí 16.9. od 17.00 
hod. v  DDM. Dále cvičíme již od září na Gymnáziu UO (boční 
vchod), každý čtvrtek 18.30-19.30. Cena 50,-Kč. Bližší informace 
o termínech hodin a kurzů: Markéta Skalická 602 245 393.
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FINÁLE KRAJSKÉHO POHÁRU ML. PŘÍPRAVKY
V neděli 9.6. jela ml. přípravka na finále kr. poháru do Hlinska. Na úvod jsme remízovali s FK 
Pardubice 4:4, když jsme ztratili vedení 4:1,ve druhém utkání porazili sousední Libchavy 4:3 
a v nervózním utkání SK Holice 2:1. V posledním utkání,ve kterém už z našeho pohledu o nic 
nešlo jsme podlehli FK Česká Třebová 5:2. V semifinále s domácím Hlinskem jsme se v prvním 
poločase přetahovali o výsledek,krátce i vedli,ale soupeř po přestávce i díky nešťastným tečím 
našich obránců nakonec prohráli 7:3. Na souboj o třetí místo, opět s SK Pardubicemi,jsme kluky 
nabudili a ti soupeře hladce přehráli 6:2,což znamenalo obhájení loňského 3 místa!!!!! 
Na závěr bych chtěl poděkovat borcům ze st. i ml. přípravky za celoroční dřinu,skvělou repre-
zentaci města a rodičům za podporu a dopravu našich hráčů na turnaje. 

Marek Špitálský
Horní řada (zleva): trenér T. Hoffman, M. Špaček, D. Zachař, asistent M. Špitálský, asistent R. 
Zachař, prostřední řada (zleva): M. Bouška, F. Hoffman, dolní řada (zleva): D. Pandula, M. 
Špitálský

POHÁR O PŘEBORNÍKA PKFS STARŠÍ PŘÍPRAVKY
V sobotu 8.6. jsme přijeli do Přelouče jako černý kůň soutěže. Z prvního kola jsme postou-
pili jen díky výbornému skóre z druhého místa (ve skupině za Vysokým Mýtem). V prvním 
zápase jsme v závěru otáčeli proti Pardubicím na 4:3, druhý zápas s Letohradem jsme celý 
zápas soupeře téměř nepustili za polovinu, ale bohužel jsme narazili na kvalitního brankáře 
a remizovali jsme. Třetí zápas bylo povinné vítězství nad Chrudimí a v posledním zápase 
jsme se štěstím porazili sousedy z  Třebové. V  semifinále jsme narazili na Hlinsko, které 
i přes těsný výsledek nebyl až tak dobrý soupeř. Ve finále jsme měli šanci vrátit Vysokému 
Mýtu porážku ze skupiny. V normální hrací době skončil stav 3:3, ale bohužel v prodloužení 
soupeř vstřelil branku a my zůstali na druhém místě, což je proti loňskému vítězi výborný 
výsledek – skončit druzí v celém kraji.
Všichni kluci hráli výborně, předvedli technické i morální kvality a máme v Ústí několik 
opravdu nadějných talentů. Doufám, že budou mít chuť na sobě dále pracovat a zlepšovat se.
 Mgr. Jan Marek
Horní řada (zleva): trenér J. Marek, J. Jelínek, O. Musil, I. Batrla, J. Šafránek, asistent trenéra 
M. Bartoš.
Prostřední řada (zleva): A. Bartoš, D. Pandula, M. Popelář, dolní řada (zleva): T. Jurco, J. 
Cihlář
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  Holmes English

     nabízí:

* firmy, skupiny i jednotlivce

Nový kurz

  www.holmes-english.cz nebo tel. 737 744975

Závod Autoneum CZ s.r.o., Nástrojárna Hnátnice se specializuje 
zejména na nástroje a formy pro výrobu dílů pro automobilový průmysl. 
Rozšiřujeme naše kapacity a hledáme nové pracovníky na pozice: 

MANAŽER PROJEKTŮ 
KONSTRUKTÉR FOREM A DÍLŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Požadujeme:
– SŠ/VŠ vzdělání ve strojírenském oboru (preferujeme strojní nebo 
   materiálové inženýrství)
– u konstruktéra znalost práce ve 3D CAD (Catia, Unigraphics) výhodou
– u manažera projektů velmi dobrá znalost AJ podmínkou
– dobré komunikační a vyjednávací  dovednosti, přehled v oboru,
   celkový zájem o obor

Nabízíme:
– příležitost pracovat s nejmodernějšími technologiemi ve svém oboru  
– bohatý program zaměstnaneckých výhod

Kontakt: 
Autoneum CZ s.r.o., Š. Řeháková 
Hnátnice 156, 561 01 Hnátnice
Tel.: +420 465 515 203, Mob. 724 226 388
www.autoneum.com, www.autoneum.jobs.cz
e-mail: sarka.rehakova@autoneum.com
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SEDMNÁCTÝ RIETER 
CUP MÁ SVÉ VÍTĚZE

Ve dnech 1. - 5. července hostilo Ústí nad Or-
licí již 17. ročník tenisového RIETER CUPu, 
Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii mužů 
a  žen v  kategorii mužská a  ženské dvouhra 
a ve čtyřhrách
Ve finále ženské dvouhry, které začínalo v je-
denáct hodin se na dvorec proti sobě posta-
vila Zuzana Skočdopolová (LTC Pardubice) 
a Nikola Schweinerová (TK Slavia Plzeň). Za 
příjemného počasí se nakonec ze čtvrtého ti-
tulu radovala Zuzana Skočdopolová. 
Mužské finále podle očekávání ovládl Jan 
Mertl, nasazená jednička mezi muži. 

HRÁLA SE JUBILEJNÍ 
ČERNOVÍRSKÁ MERUNA 

TJ Sokol Černovír uspořádal v  sobotu 13. 
července na fotbalovém hřišti „Pod lesem“ 
jubilejní 20. ročník ČERNOVÍRSKÉ MERU-
NY. Turnaj byl určen pro družstva s  5 hrá-
či a 4 náhradníky. Jednotlivá utkání se hrála 
na jednom hřišti systémem 2 x 10 minut bez 
přestávky. Turnaje se účastnilo 6 družstev.

ZÁSTUPCI PARTNERSKÉHO 
AMBERGU V ÚSTÍ

Na přelomu července a srpna navštívila naše 
město delegace z  německého partnerského 
města Amberg. Delegace v čele s místostaros-
tou Rudolfem Meierem se v Ústí n.O. měla na 
programu prohlídku města, návštěvu zámku 
a  zámeckého areálu v  Rychnově nad Kněž-
nou, navštívili také hasičskou zbrojnici HZS 

v Hylvátech a Domov důchodců, kde se se-
tkali s několika obyvateli a prohlédli si také 
nově vybudovaného oddělení pro pacienty 
s Alzheimerovou chorobou. Cílem návštěvy 
bylo oživení partnerských vztahů mezi Am-
bergem a  Ústí n.O. S  místostarostou Zdeň-
kem Ešpandrem jednali amberští především 
o  prohloubení partnerské spolupráce škol 
a  možnostech čerpání finančních prostřed-
ků z fondů Evropské unie, tak jak se to daří 
s polskou Bystřicí Kladskou. 

DRUHÉ ROCKOVÁNÍ V CAKLI 
S VÝTĚŽKEM PRO STACIONÁŘ

Skupina přátel z  Ústí nad Orlicí připravila 
v  Cakli v  sobotu 3. srpna hudební akci na-
zvanou „Rockování v  Cakli“, která ovšem 
nebyla pouze o rockové hudbě, ale nechyběl 
také bohatý doprovodný program. V  něm 
mohli návštěvníci zhlédnou break dancové 
vystoupení, vyšplhat na horolezeckou stěnu, 
prohlédnout si hasičskou techniku dobro-
volných hasičů nebo se svést na hasičském 
raftu. Nechyběla samozřejmě rocková hud-
ba v podání šesti kapel, které však vystoupily 
bez nároku na honorář. Vstupné na akci bylo 
dobrovolné s cílem věnovat výtěžek ústecké-
mu Stacionáři.

SILNÁ PRŮTRŽ MRAČEN 
ZAPLAVILA MĚSTO

V neděli 4. srpna mezi půl osmou a devátou 
večer se městem Ústí nad Orlicí prohnala 
silná průtrž mračen doprovázená silným vě-
trem. Během několika minut byla zaplavena 
Královéhradecká ulice na Podměstí, kde zů-
stalo uvězněno několik aut. Poplach byl vy-
hlášen všem jednotkám Sborů dobrovolných 
hasičů města. Ti zasahovali u zatopených aut, 
ze kterých vyprošťovali několik řidičů včetně 
malých dětí, které byly v zatopeném vozidle 
uvězněny. Přívaly vody byly tak silné, že na 
mnoha místech města nestačila kapacita ka-
nalizace a voda vytlačila kanalizační poklopy.

ÚSTECKÝ SALON VYSTAVUJE 
PO SEDMNÁCTÉ

Další výtvarnou výstavou, která byla 8.8. 
zahájena je tradiční Ústecký salon Klubu 
přátel umění. Ústecký salon letos slaví 17. 
narozeniny a vystavují na něm převážně čle-
nové Klubu přátel a umění a několik dalších 
umělců z blízkého okolí. Letos své práce, ve 
kterých nechybí tradiční techniky, plastiky, 
keramika, sochy nebo fotografie, vytavuje 49 
umělců. Výstavu můžete v Galerii pod radni-
cí navštívit denně kromě pondělí do 6. září.

DOMINIK DUKA NAVŠTÍVIL 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V  pátek 9. srpna zavítal do Ústí nad Orlicí 
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 
Hlavním účelem jeho návštěvy v našem měs-
tě bylo svěcení na jáhna ústeckého rodáka 
Vojtěcha Mátla, který s  kardinálem Dukou 
dlouhá léta spolupracuje. Před slavnostní 
mší svatou se kardinál sešel s vedením města 
v čele se starostou Petrem Hájkem a násled-
ně s hosty v obřadní síni ústecké radnice. Po 
setkání na radnici již následovala v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie slavností mše sva-
tá spojená se svěcením Vojtěcha Mátla na tr-
valého jáhna.


