Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí
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ZDARMA

Ústecká staročeská pouť
Vážení spoluobčané, ústecká pouť vyvolává polemiku řadu let. Nejen vloni, kdy
netradiční pouťové atrakce názorově rozdělily diskutující na dvě téměř identické
poloviny příznivců a odpůrců. Letošní
ročník vyvolal facebookovou diskusi více
jak týden před vlastním konáním poutě.
Někteří diskutující pouť odsoudili, aniž by
dali šanci prokázat její případnou životaschopnost v novém prostředí Kociánky.
Tedy v prostoru, který ještě po deseti
letech vyvolává ve veřejnosti rozdílné
názory. Z pohledu některých diskutujících
vedení města „kašle na tradice a šlape po
historii“. Mezi diskutujícími jsou naštěstí
i tací, kteří naopak změnu nezatracují a
vyčkávají s hodnocením.

požadavek na modernější atrakce, které
měly zajistit nejen vyšší atraktivnost, ale
také doslova nezbytný „nový kabát“. Bylo
nemožné získat nového provozovatele,
protože rodiny světských si drží a chrání
své území, své historicky dané teritoriální
působení. Průlomem byl loňský rok, kdy
město v rámci 100. výročí vzniku Československa zajistilo pouť ve vlastní režii.
Pouť nabídla výhradně dobové atrakce
pro nejmenší děti a pestrý doprovodný
program, ale s ohledem na řadu okolností trvala pouze jeden den. Bez ohledu
na již zmíněné ohlasy, přinesla změnu a
nepřímo napomohla přesvědčit i nového
provozovatele světských atrakcí k jeho
účasti v Ústí.

Názor na pouť je subjektivní, protože v
každém z nás vyvolává jinou vzpomínku.
Často líbivě nostalgickou, ve které se vracíme do svého mládí a vidíme tehdejší
svět přes růžové brýle mámení. Těmto
vzpomínkám podléháme a na šeď doby
zapomínáme. Navíc pouť s sebou přinášela i běžně nedostupné zboží a měla příchuť mimořádnosti a vzácnosti. Pouť je ve
vzpomínkách prostě krásnější. Ale zpátky
k letošnímu ročníku a k řadě otázek, které
byly nepřímo položeny.
Atrakce? Více jak pět let byla ústecká
pouť kritizovaná ohledně provozovatele.
Rodina Spilkových do našeho města jezdila od nepaměti a neodmyslitelný šéfovský hlas paní Vlasty nám zněl v uších ještě
koncem září. Marnou snahou města byl

Prostor? Pouť vyvolává negativní reakce
ohledně dopravní obslužnosti a vynucené změny městského stereotypu.
Světské atrakce potřebují svůj čas přípravy. Zabraný prostor žije celý týden v
jiném rytmu. Náměstí je pro pouť ideální z pohledu návštěvníků, nikoli však z
pohledu pořadatele, kterému vadí sklon
terénu. Pouť omezuje bydlící na náměstí a
v přilehlých ulicích, omezuje obchodníky
i nakupující. Proto jsme hledali nový prostor. Kociánka, která umožňuje propojit
všechny pouťové aktivity včetně doprovodného programu městského muzea a
Klubcentra, byla přirozená volba. Rada
města o tomto záměru dlouze diskutovala a zvažovala rizika. Názorově nebyla
jednotná, ale většinově se shodla na navržené změně a koncepci.

P.S. (doplněno 17. 8. 2019)
Přes uzavřenou smlouvu a dopředu
oznámené upozornění, že letošní pouť
je kombinací světských a dobových
atrakcí, odmítl se po příjezdu v sobotu
ráno jeden provozovatel dobových atrakcí
pouti aktivně účastnit. Své rozhodnutí
odůvodnil společným prostorem a svými
zásadami.
-ph-
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Z našich škol

Sport

Den Regionu Orlicko – Třebovsko

Ústecký salon a Ekomobilita

Evropský pohár v závodech minikár

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve
v pátek 6. září na každoroční cyklistický
výlet regionem, start je ve 13.00 hodin
od kostela v Českých Libchavách. .

SŠA Ústí nad Orlicí a sponzoři zvou na
výstavu ÚSTECKÝ SALON A EKOMOBILITA, který se uskuteční v areálu dílen
školy v sobotu 28. září.

V sobotu 21. a v neděli 22. 9. pořádá
autoklub Ústecká 21 ve spolupráci
s městem Ústí n.O. třetí kolo Evropského
poháru v závodu minikár. Jede se od 9 do
15 hodin na Andrlově chlumu.
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Rozpočet? Světská pouť přináší městu
(téměř) bezpracný a bezstarostný příjem z
pronajaté plochy. Dobové atrakce se musí
najímat, tedy platit za jejich účast. Ani
doprovodný program není zadarmo. Do
loňského roku byla pouť příjmem města,
loni naopak výdajem. Letošní rozpočet je
vyrovnaný.
Vážení spoluobčané, týden před poutí
nelze hodnotit, zda kombinace světských
atrakcí s dobovými a s doprovodným programem obstojí v jednom prostoru. Je
otázkou, zda obstojí samotná Kociánka.
Chci Vás ovšem ujistit, že nikdo z vedení
města nechce odsoudit Ústeckou staročeskou pouť k zániku. Naopak hledáme
cestu, jak ji vrátit vzpomínkový lesk a
třpyt. S dovolením zakončím citátem
Zdeňka Svěráka, který nadneseně vystihuje naši snahu: „Dokud se nesedne a
nezačne se psát, nic se nenapíše.“
Petr Hájek
starosta města

www.ustinadorlici.cz
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Jak oslavíme 17. listopad
v Ústí nad Orlicí
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Záměr prodeje družstevních bytů
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje družstevních bytů ve vlastnictví
Ústeckoorlického bytového družstva

ploše 70,13 m2 . Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 1.340.000 Kč

č. 1196/4 o velikosti 1+kk, ulice Chodská 1196, Ústí nad Orlicí, o započítatelné
ploše 19,98 m2 . Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 760.000 Kč

č. 305/1 o velikosti 2+1, ulice Okružní
305, Ústí nad Orlicí, o započítatelné ploše
69,02 m2 . Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena bytu
je stanovena ve výši 1.340.000 Kč

č. 1218/13 o velikosti 1+kk, ulice Polská 1218, Ústí nad Orlicí, o započítatelné
ploše 22,39 m2 . Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 780.000 Kč

č. 1193/11 o velikosti 2+1, ulice Chodská 1193, Ústí nad Orlicí, o započítatelné
ploše 61,87 m2 . Byt se nachází ve 3. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 1.340.000 Kč

č. 338/2 o velikosti 1+1, ulice Okružní
338, Ústí nad Orlicí, o započítatelné ploše
35,70 m2 . Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena bytu
je stanovena ve výši 960.000 Kč

č. 1334/4 o velikosti 3+1, ulice Nová
1334, Ústí nad Orlicí, o započítatelné
ploše 67,39 m2 . Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 1.400.000 Kč

č. 1331/5 o velikosti 1+1, ulice Příčná
1331, Ústí nad Orlicí, o započítatelné
ploše 34,69 m2 . Byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Minimální kupní cena
bytu je stanovena ve výši 980.000 Kč

Bližší informace o podmínkách prodeje
a náležitostech nabídky získáte na úřední
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí,
na www.ustinadorlici.cz v sekci úřad
– úřední deska, obecné informace na
e-mailové adrese skalicka@muuo.cz,
tel.: 465 514 266 nebo 736 516 266.

č. 298/10 o velikosti 2+1, ulice Jilemnického, Ústí nad Orlicí, o započítatelné

Den Regionu Orlicko –		
- Třebovsko

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve
všechny své příznivce, přátele a cyklisty
v pátek 6. září 2019 na každoroční cyklistický výlet regionem. Letošní rok startuje v Českých Libchavách a končí v obci
Rybník.
Sraz účastníků je ve 13 hodin v Českých
Libchavách u kostela před budovou
bývalé fary. Den regionu zahájí starosta
obce prohlídkou nového obecního úřadu
a společenského centra v Českých Libchavách. Odtud cyklisté vyjedou do Ústí nad
Orlicí.
K odpolednímu programu je možné se
připojit cca ve 14.00 hod. v Ústí nad
Orlicí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V novém parku u kostela starosta města
a děkan římskokatolické farnosti seznámí
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účastníky s historií, revitalizací a významným oceněním parku a kaple zasvěcené sv.
Janu Pavlu II. Revitalizace centra městské
památkové zóny byla dokončena společným úsilím Města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva
kultury a Pardubického kraje a díky velké
obětavosti občanů města a přispění dalších sponzorů a dárců.
Cyklojízda starostů členských obcí regionu
bude pokračovat po cyklostezce do Semanína, kde se účastníci seznámí s nově
restaurovanými kulturními památkami,
a přes Třebovici do Rybníka.
Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin
v areálu na Srnově v obci Rybník. V cíli je
pro účastníky připraven program s ukázkami výcviku psů, kapela Ponny Expres
a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte
se k propagační jízdě regionem!
Srdečně zve
Petr Hájek, předseda svazku
a PhDr. Jana Staňková

V letošním roce si stejně jako celá republika bude také město Ústí nad Orlicí připomínat listopadové události roku 1989.
Rádi bychom u této příležitosti připravili
venkovní výstavu fotografií z této události,
tak jak proběhla v Ústí nad Orlicí.
Jelikož město ani městské muzeum nedisponuje dostatečným množstvím fotografií z této doby, žádáme tímto veřejnost
o poskytnutí fotografií z listopadových
událostí roku 1989 v Ústí nad Orlicí.
Poskytnuté fotografie prosíme zasílat naskenované ve vyšším rozlišení na e-mailovou adresu redakce Ústeckých listů,
prazakova@muuo.cz.
Takto zaslané fotografie opatřete krátkým
výstižným popiskem a uveďte autora.
Fotografie můžete také přinést osobně
do redakce Ústeckých listů, kde ji obratem
oskenujeme a vrátíme zpět.
Fotografie prosíme dodat nejpozději do
15. září 2019.
Děkujeme za vaši vstřícnost a spolupráci.
Bc. Zdenka Kroulíková
vedoucí oddělení
cestovního ruchu a propagace

Ztráty a nálezy evidované na
městském úřadě
Město Ústí nad Orlicí v rámci samosprávy
vede evidenci nálezů dle občanského
zákona č. 89/2014 Sb. dle § 1051- §1062.
Nálezy jsou zveřejňovány na úřední desce
Města Ústí nad Orlicí a internetových
stránkách města v sekci Majetkoprávní
záležitosti – Ztráty a nálezy. Vlastníkovi
ztracené věci náleží vlastnické právo ke
ztracené věci do tří let od ztráty. Po uplynutí této doby, po kterou je nález uložen
v úschově na Městě Ústí nad Orlicí, vlastnické právo k nálezu získává Město Ústí
nad Orlicí či nálezce, který jej odevzdal.
V současné době evidujeme nález větší
finanční hotovosti, dále nosiče na jízdní
kola, jízdní kola, peněženky, fotoaparát,
mobilní telefony, klíče apod. Vlastník ztracených věcí musí dostatečným způsobem
prokázat své vlastnictví ke ztracené věci.
Při nedostatečném prokázání vlastnictví
věci bude její vydání odmítnuto.
Bližší informace k nálezům podá pí. Urbanová, majetkoprávní odbor, č.d. 234,
tel: 465 514 262.
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Informace z radnice

MAP Orlicko

Pro občany a návštěvníky města je na
našich webových stránkách nově zpřístupněn Mapový průvodce města. Na
interaktivní mapě najdete přes tři sta
bodů seřazených ve 20 kategoriích.
Umožní vám jednoduše a přehledně
najít např. stravovací a ubytovací zařízení,
bankomaty, úřady, lékárny, turistické cíle,
sportoviště apod. Nejen, že se bod zobrazí
v mapě, ale u každého bodu jsou uvedeny
základní informace a případně krátký
popis. Spuštění aplikace v mobilním zařízení vám navíc umožní navigaci k vyhledanému subjektu a zobrazení vzdálenosti
od vaší polohy.
Odkaz na mapového průvodce lze najít
na webových stránkách města v sekci
Turista a volný čas nebo ho spustit přímo
na adrese: www.poznejustinadorlici.cz.
Bc. Zdenka Kroulíková
vedoucí oddělení
cestovního ruchu a propagace

V novém školním roce máme pro děti,
rodiče i pedagogy připraveno mnoho akcí
a zajímavostí. Pro děti budeme otevírat
úspěšný kroužek s názvem Naprogramuj
si svého robota, který bude zcela zdarma,
pro rodiče a pedagogy plánujeme další
semináře, workshopy i ukázkové hodiny.
Všechny MŠ a ZŠ na našem území jsou do
projektu MAP II již zapojeny a snažíme se
je podporovat a rozvíjet.
Všechny informace, fotky i plánované
akce můžete sledovat na:
https://www.maporlicko.cz/
a facebooku: https://www.facebook.
com/MAP.Orlicko/.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Novinky v TIC

Poděkování

U příležitosti výročí Sametové revoluce
můžete v Turistickém informačním centru
v budově radnice zakoupit fotonálepku
s vyobrazením Václava Havla a vizitku
připomínající 30. výročí listopadové revoluce. Oba předměty byly vydány v limitované sérii k již existující sběratelské edici.
Turistické informační centrum
Kontakt: 465 514 271

Chtěla bych touto cestou poděkovat
městské policii za účinnou pomoc, při
které v neděli 16. 6. 2019 ve večerních
hodinách pomohla s ohledáním a odstraněním umírající kočky ze silnice u školy
Na Štěpnici.
-AD-

Volnočasový kroužek – Naprogramuj si
svého robota!
Pojďte si naprogramovat svého robota
a zjistit, jak by mohla vypadat naše
budoucnost. Kroužek bude probíhat
od 30. 9. 2019 každé pondělí od 14:00
do 16:00 hodin a bude zcela ZDARMA,
protože probíhá v rámci projektu MAS
ORLICKO, z.s. Kroužek bude probíhat na
VOŠ a střední škole technické v České Třebové. Zájemci se mohou hlásit již nyní na
e-mailu
petra.bartova@vda.cz. Těšíme se na vás!
Více informací: www.maporlicko.cz a na
www.vda.cz.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Soutěžíme o stavbu roku
Město Ústí nad Orlicí přihlásilo svou
stavbu - Revitalizace centra městské
památkové zóny - PARK U KOSTELA Nanebevzetí Panny Marie do 9. ročníku veřejné
neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji.
Kromě odborné poroty má možnost hlasovat také veřejnost o cenu veřejnosti.
PARK U KOSTELA Nanebevzetí Panny
Marie je ve veřejném hlasování pod pořadovým číslem 18. Kompletní informace
o 9. ročníku veřejné neanonymní soutěže
Stavba roku v Pardubickém kraji naleznete na webu
https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.

Výběrové řízení a záměr prodeje p.p.č. 3192 v k.ú. Ústí nad Orlicí, 		
v obci Ústí nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje p.p.č. 3192– ostatní plocha
(způsob využití – jiná plocha) o výměře
1.035 m2 v k.ú. Ústí nad Orlicí, obec Ústí
nad Orlicí. Jedná se o pozemek v centru
města, v areálu bývalého závodu PERLA
01.
Současně vyhlašuje tímto výběrové
řízení na nejvhodnější návrh pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
a následně smlouvy kupní na výše specifikovanou pozemkovou parcelu.
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Prodej výše uvedeného pozemku se uskutečňuje za účelem výstavby v souladu
s územním plánem a schváleným regulačním plánem. Budoucí vlastník bude
mít za povinnost vybudovat na pozemku
záměr uvedený ve své nabídce za současného dodržení veškerých podmínek
stanovených městem Ústí nad Orlicí
a nabídnutých budoucím vlastníkem
v předložené nabídce.
(Další informace zjistíte na úřední desce)

www.ustinadorlici.cz
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Město interaktivně

Z našich škol

Mateřská škola Na Výsluní
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„Školička plná sluníčka“
je název Školního vzdělávacího programu
MŠ Na Výsluní, se kterým začínáme nový
školní rok.
Přivítali jsme v něm 22 nových kamarádů
a moc se těšíme na nové zážitky, které
nás společně čekají. Prázdniny utekly jako
voda a naše paní učitelky pro nás chystají
spoustu zajímavých akcí. Předškoláci se
zúčastní předplaveckého kurzu v plavecké
škole „Chobotnice“, ve všech třídách
budeme tvořit z podzimních přírodnin
při tradiční Eko-dílničce, v lampionovém
průvodu se projdeme podvečerním městem a s kulturním programem přivítáme
na ústecké radnici nové občánky.
Zkrátka - „Budeme si kreslit, budeme si
hrát, budeme si zpívat, taky tancovat.“
Přejeme všem dětem, ať se jim u nás líbí.
Váš Výsluňáček

Mateřská škola u skřítka Jasánka

Krásný vstup do nového školního roku
Vám všem přejeme z Mateřské školky
u skřítka Jasánka. Čeká nás tak trochu
kouzelný školní rok, nejen že bude rok
s magickými čísly 2020, ale také u nás ve
školce na děti čeká kouzelný celoroční
projekt s názvem „Do školky za zvířátky“.
Protože se nám loni velmi osvědčil celoroční projekt „Ahoj Česko“, věnovaný 100.
výročí založení Československé republiky,
rozhodli jsme se pro děti připravit celoroční projekt věnovaný zvířatům, a to
nejen na obrázcích, ve hrách, v poznávání,
ale i zvířatům živým.
Těšte se, i my se těšíme.
Takže úspěšný a příjemný školní rok
všem přeje kolektiv Mateřské školy
u skřítka Jasánka.
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Základní škola Třebovská

1909 – 2019 sto let od založení školy
v Hylvátech
Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská
147 oslaví v průběhu nového školního
roku 100 let od založení školy v Hylvátech. V rámci tohoto výročí se na škole
uskuteční řada kulturních a společenských aktivit, které připomenou různou
formou toto významné výročí. Sledujte
webové stránky školy a Ústecké listy,
kde Vás budeme v průběhu podzimních
měsíců informovat o termínech jednotlivých akcí. Těšíme se na shledání nejen
s příznivci a přáteli naší školy ale i s Vámi
všemi ostatními.
Mgr. Pavel Svatoš,
ředitel školy
Škola o prázdninách neodpočívá
V průběhu prázdninových měsíců se uskutečnila na naší škole rozsáhlá kompletní
rekonstrukce učebny chemie a přírodopisu. V rámci této akce byla provedena
kompletní výměna podlahové krytiny,
elektrických a datových rozvodů a celá
učebna byla vybavena novým nábytkem, pracovními stoly a moderní digitální technologií, která umožní žákům
lepší seznamování s novými poznatky
v oblasti přírodních věd. Celkové náklady
na modernizaci učebny se přiblížily téměř
jednomu milionu korun. Veřejnost bude
mít možnost prohlédnout si novou
učebnu v rámci akcí spojených s oslavami
100 let od založení školy v Hylvátech.
Mgr. Pavel Svatoš,
ředitel školy
Prvňáčci
2. září usedne do lavic základní školy
v Hylvátech dvacet dva nových prvňáčků.
Přejeme jim, aby si našli ve svých řadách
nové kamarády, získali požadované
dovednosti a poznali řadu nových věcí,
které se jim s nástupem k základnímu
vzdělávání otevírají. Rodičům děkujeme
za důvěru, kterou škole prokázali zápisem
svých dětí do naší školy.
Mgr. Dagmar Pavlíčková,
třídní učitelka 1. třídy

Základní škola Bratří Čapků

To nejkrásnější z Anglie
Po dlouhé době plné očekávání jsme
se konečně 10. června ráno sešli před
naší školou a vyhlíželi autobus, který
nás odveze za novými dobrodružstvími.
Doprovázely nás naše paní učitelky a paní
průvodkyně Marcela, která se snažila
nekonečně dlouhou cestu oživit různými
zajímavostmi. Po překonání průlivu La
Manche a prohlédnutí doverských útesů
jsme se ocitli ve vytoužené Anglii. První
zastávkou byl prosluněný přímořský Brighton s vyhlídkovou věží i360, mořským
světem a krásnou oblázkovou pláží se
zábavním molem. Večer nás už očekávaly “nové” rodiny, které se o nás nadcházející týden staraly. Z vlastní zkušenosti
mohu říci, že se k nám chovaly velice mile
a poskytly nám vždy vše, co jsme potřebovali. Největšími atrakcemi celého pobytu
byly Stonehenge, Salisbury a jeho nádherná katedrála, zámky Warwick nebo
třeba Windsor a v Londýně poté nejde
opomenout London Eye, Natural History
Museum a také spoustu typických červených telefonních budek a dvoupatrových autobusů. Nakonec nás zase čekala
dlouhá cesta zpět, ale rozhodně se vyplatila, jelikož jsme získali řadu neopakovatelných dojmů a nádherných zážitků.
Kateřina Kleislová, 9.A
Východočeské divadlo v Pardubicích
V letošní divadelní sezóně jsme byli opět
nadmíru spokojenými diváky. Vychutnali
jsme si klasická představení Pygmalion,
Zamilovaný Shakespeare i Král jelenem,
komedii Velká bankovní loupež, muzikál
Kvítek z horrroru i divácky náročný kus H.
Ibsena Opory společnosti. Těší nás velký
zájem žáků o předplatné a věříme, že se
výběr repertoáru určitě opět vydaří.
Gabriela Cachová
Inovativní třída
Předáním vysvědčení se slovním hodnocením zakončila svůj premiérový školní
rok 1.A, první třída v našem městě se
vzdělávacím programem Začít spolu.
V průběhu deseti měsíců se z devíti žáčků
stala sehraná parta, která si pod laskavým
vedením paní učitelky Zuzky užívala nejen
krásně zrenovovanou třídu s podnětnými
centry aktivit, kde křeslo pro hosta přivítalo mnoho zajímavých návštěvníků,
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

ale podnikla i nespočet výletů a pozorování mimo školu. V září se třída rozroste
o dalších devět prvňáčků, kteří se také
mohou těšit na skvělá školní dobrodružství v rytmu programu Začít spolu.
Kateřina Kapounová
Třída se vzdělávacím programem Začít
spolu při ZŠ Bratří Čapků nabízí 9 volných míst pro školní rok 2020/2021, bližší
informace na
e-mailu skolaprome@gmail.com.

Pozvánka VOŠ a SŠZS na
odbornou konferenci

tovní stroje, veteráni, letadla, zemědělská, zahradní a komunální technika.
V doprovodném programu můžete zhlédnout poledance vystoupení, nebo kaskadérskou show.
Vstupné 50 Kč/dospělí.

Ústecký salon a Ekomobilita

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
a sponzoři zvou na výstavu ÚSTECKÝ
SALON EKOMOBILITA, který se uskuteční v areálu dílen SŠA v sobotu 28. září.
Vystaveny budou nové motocykly a automobily, elektromotocykly, elektromobily
a hybridní vozy, historické i soudobé spor[5]

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí pořádá
23. října XI. odbornou konferenci Prevence stresu aneb Jak se nezbláznit.
Přednášející: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., MUDr. Tomáš
Šebek, Mgr. Radek Mathauser, DiS.,
Monika Benešová.

Konference je určena pro zájemce z řad
zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků i široké veřejnosti.
Přihlášky a informace naleznete na webových stránkách www.szsuo.cz a facebooku školy.

Nabídka vzdělávacích kurzů na VOŠ a SŠZS

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí se sídlem Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, PSČ
562 01 nabízí vzdělávání v akreditovaných
kvalifikačních kurzech:
Kvalifikační kurz – SANITÁŘ
180 hodin - Akreditaci MZČR 54120/2014-3/ONP
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. Termín konání kurzu: 7.
10. – 6. 12. 2019, cena kurzu: 7500,- Kč
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Výuka bude probíhat dva dny v týdnu
v odpoledních hodinách (12.40 – 19.00
hod.). Teoretická část (100 hod.) bude
realizována na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí,
praktická část (80 hod.) v Nemocnici
Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecké
nemocnici. Kurz je ukončen závěrečnou
zkouškou.
Kvalifikační kurz – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
164 hodin - Akreditaci MPSV –
A2018/0035-PK
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. Termín
konání kurzu: 18. 11. 2019 – 30. 1. 2020,
cena kurzu: 7500,- Kč
Výuka bude probíhat dva dny v týdnu
v odpoledních hodinách (12.40 – 19.00
hod.). Teoretická část (124 hod.) bude
realizována na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí,
praktická část (40 hod.) ve smluvních
zařízeních sociální péče. Kurz je ukončen
závěrečnou zkouškou. Ceny kurzů jsou
včetně vzdělávacích materiálů.
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky na adrese Vyšší odborná škola
a střední škola zdravotnická a sociální Ústí
nad Orlicí, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí,
PSČ 562 01
Další informace a přihlášky na webových stránkách školy www.szsuo.cz
v oddíle Kurzy na VOŠ a SŠZS. V případě
dalších dotazů nás můžete kontaktovat:
e-mail: szsprojekt1@seznam.cz, telefon:
728754890, nebo na sekretariátu školy
456 521 292

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Centrum sociální péče města
Ústí nad Orlicí

Týdny pro duševní zdraví
Během září se uskuteční 24. ročník Týdnů
pro duševní zdraví - východní Čechy.
V Ústí nad Orlicí se můžete těšit na zážitkové workshopy, ukázky relaxačních
metod a především na divadelní představení Simony Babčákové. Program pro
vás připravila nezisková organizace Péče
o duševní zdraví ve spolupráci s CEDR
Pardubice.
Od 16. do 26. září si v Ústí nad Orlicí
můžete v CEDRu Pardubice – pobočka
Ústí n.O., T.G.Masaryka 115 vyzkoušet:
16. 9. si Autogenní trénink, 17. 9. ruční
výrobu papíru, 18. 9. zažít 1 den v sociálně terapeutické dílně, 19. 9. si zkusit

různé relaxační techniky a 20. 9. potrénovat své kognitivní dovednosti.
Hlavní hvězdou Týdnů pro duševní zdraví
bude Simona Babčáková. Se svou One
human show vystoupí 24. 9. od 19.00
hodin v Roškotově divadle. Improvizační
show pracuje s náladami a pocity diváků.
Vstupenky můžete zakoupit v síti Ticketportal.
Na závěr Týdnů pro duševní zdraví se vám
představí neziskové organizace působící
na Orlickoústecku 26. 9. od 10.00 hodin
na Integračním dnu na Mírovém náměstí.
Více info : na FB.com/Tydny.pro.dusevni.
zdravi či na www.pdz.cz/tydny-pro-dusevni-zdravi.html. Těšíme se na vaši účast

[6]

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 					
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Poskytuje tyto služby:
Osobní asistence: osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat každodenní běžné
činnosti v jejich přirozeném prostředí.
Osobní asistence se sjednává dle individuálních potřeb a požadavků uživatele. Je
poskytována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Sociální rehabilitace: jednou z činností
sociální rehabilitace je bezplatné školení
na PC, které probíhá individuálně na předem sjednaných schůzkách. Dále služba
zahrnuje nácvik různých činností, zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím a další činnosti. Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým
od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé
sociální situaci. Dále nabízíme k zapůjčení

rehabilitační a kompenzační pomůcky pro
děti.
Odborné sociální poradenství: můžeme
pomoci v orientaci v systému sociálního
zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také
v podpoře při hledání vhodného pracovního místa, sepsání strukturovaného
životopisu. Služba je určena osobám se
zdravotním postižením bez omezení věku
a seniorům v nepříznivé sociální situaci
i jejich blízkým.
Obrátit se na nás můžete: osobně: Čs.
armády 1181, Ústí nad Orlicí , telefonicky:
465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
Více informací naleznete na
www.czp-pk.cz

Mýty o pečovatelské službě - díl II.
Pečovatelskou službu si musím platit
z vlastních peněz.
Pečovatelskou službu je skutečně nutno
hradit, můžete k tomu však využít příspěvek na péči, který vám sociální pracovnice služby pomůže zajistit. Pokud víte,
že vám na službu budou scházet finance,
poraďte se se sociální pracovnicí, která
vám pomůže hledat vhodné řešení. Nikdo
potřebný by neměl zůstat bez pomoci.
V příštím vydání se můžete těšit na pokračování
Lucie Kaválková DiS.,
vedoucí pečovatelské služby

Zprávičky ze Stacionáře
Ve dnech 2. a 3. srpna se v tábořišti Cakle
konal již 8. ročník hudební akce OPEN AIR
FESTIVAL CAKLE. Dvoudenní festival byl
jako každý rok pojat jako charitativní akce.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl
opět věnován našemu stacionáři.
Velké poděkování patří všem organizátorům této skvělé akce především pak
panu Milanu Fišerovi a jeho kamarádům.
13.8. se v našem zařízení konalo posezení
s touto skvělou partou a byla nám předána kasička s finanční částkou.
H. Zastoupilová,
vedoucí služby

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., ZO Ústí n.O.

Beseda o pěstounské péči

POZVÁNKA na zájezd: Hlinsko – skanzen
„Betlém“, Chotěboř – zámecký park,
muzeum, Maleč – zámek (expozice Fr. L.
Rieger, Fr. Palacký), Sobiňov - malované
chaloupky
Kdy: středa 11. září 2019, odjezd: Tvardkova v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla
v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova
v 7 hod., nádraží ČSAD v 7.05 hod.).
Cena: 300 Kč člen, 340 Kč nečlen (vstupné
+ doprava v ceně).
Přihlášky a platba pouze ve čtvrtek 5. září
od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců

Srdečně zveme na akci konanou v rámci
Týdne (pro) pěstounství, která se koná 12.
září od 16.00 do 18.00 hodin v Městské
knihovně Ústí nad Orlicí.
Akce je určena pro širokou veřejnost i pro
ty, kteří se už pro pěstounství rozhodli
a chtějí se dozvědět konkrétní informace
o procesu jak se stát pěstounem.
Akci pořádá organizace Amalthea z.s.
spolu s OSPOD Ústí nad Orlicí.
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– Sladkovně nebo telefonicky na č. 737
378 815 a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO
SPCCH.
Omluva čtenářům
V prázdninovém vydání Ústeckých listů
nebyl chybou při grafickém zpracování
a následné kontrole v redakci zveřejněn
příspěvek Svazu postižených civilizačními
chorobami z.s., ZO Ústí n.O. Všem čtenářům a členům ZO SPCCH se omlouváme.
Za redakci ÚL Z. Pražáková

www.ustinadorlici.cz
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Klub s jedenáctiletou tradicí
Cyklovýlet směr Brandýs nad Orlicí
čt 5.9. | sport
Sraz je ve 13.00 hodin před CSP/ bývalý
Penzion. Zastávka na občerstvení zajištěna – káva nebo čaj zdarma. Akci zajišťuje JUDr. Králík
Teroristka – Senior kino
st 11.9. | 14.30 hodin
V rámci Senior kina se bude promítat
česká tragikomedie režiséra R. Bajgara.
Hlásit se můžete ve Sladkovně 3.9. a 10.9.
od 10.00 do 12.00 hodin. Cena 60,- Kč,
pro člena 40,- Kč. Nelze chodit bez přihlášení. Pouze vstupenky do přízemí. Akci
zajišťuje p. Rabová
Klášter Broumov, Broumovské stěny/
vycházka
čt 12.9. | celodenní zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48
osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně 3.9.
a 10.9. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen SK
hradí 190,- Kč, nečlen 270,- Kč, neobyvatel města 315,- Kč. V ceně je doprava,
vstupné, průvodce. Volno na oběd v broumovských restauracích. Následuje procházka v Broumovských stěnách cca 2 až
3 km - podle vlastního uvážení, poutní
kaplička a restaurace Hvězda. Předpokládaný návrat do 19.00 hodin. Akci zajišťuje
p. Štěchová a p. Ešpandr.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f.
Zářecký 06,50 hodin, Benzina pod Duklou
06,55 hodin, Babyka 07,00 hodin, Autobusové nádraží 07,05 hodin, Tvardkova
07,10 hodin, Penzion 07,15 hodin
Dopravní beseda
pá 13.9. | 14.00 hodin
Ve spolupráci s Malou scénou, projektem
JEDU S DOBOU zveme všechny seniory
a seniorky do Malé scény na představení
projektu a seznámení se s novinkami
v dopravních předpisech, nebo s moderními systémy aut. Vstup zdarma.
Fotograf na cestách – Splněný sen
st 18.9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Ve spolupráci s Klubcentrem vás zveme
na cestopisnou přednášku J. Kolbaby.
Vstupné 120,- Kč pro člena SK, ostatní
170,- Kč. Hlásit se můžete 3.9. a 10.9. ve
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze
9 / 2019

chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje JUDr.
Králík
Oslava Mezinárodního dne seniorů
čt 19.9. | soutěž, sportovní odpoledne
Soutěž ve vaření guláše s mezinárodní
účastí a sportovní odpoledne „Seniorský
pětiboj“ na zahradě ČČK. Začátek vaření
v 8.00 hodin, ochutnávka gulášů pro
veřejnost od 12.00 hodin, ve 13.00 hodin
Seniorský pětiboj. Po 15. hodině táborák
s vuřty a kytarou M. Biena.
POZOR – je možné, že z důvodu oprav
budovy ČČK proběhne akce na sídlišti
Štěpnice v CSP města / bývalý Penzion/
a v jeho okolí.
V tomto případě je začátek vaření až
v 09.00 hod., ve 13.00 ochutnávka gulášů
soutěžními družstvy. Veřejnost si od
13.15 hod. může zakoupit guláš kteréhokoliv družstva / a to porci za 25,- Kč
i do přinesených nádob /, následují od
13.45 hod. soutěže, po 16.00 hod. opekání špekáčků.
Současně se ruší hodnocení o nejlepší
divácký guláš. Veřejnost bude na tuto
změnu upozorněna městským rozhlasem!
Akci pořádá Senior klub s městem Ústí
nad Orlicí a Řídící skupinou komunitního
plánování, ve spolupráci s ČČK.
UPOZORNĚNÍ:
Prvou službu v měsíci se hlásí na zájezdy
členové SK, nečlenové a neobyvatelé se
evidují pouze jako náhradníci a bude-li
volné místo, zaplatí si při druhé službě.
Hledáme schopného a ochotného člena
nebo členku k doplnění výboru SK. /
Náplň – organizování činnosti Senior
klubu. /
Zájemci se hlásí u předsedy, který sdělí
konkrétní podmínky.
Na říjen připravujeme:
- 31. října odpolední zájezd do muzea
Emila Holuba v Holicích a návštěvu roubeného kostelíka v Dobříkově -Ešpandr,
Králík.
- 17. října celodenní zájezd do Jihlavy
a jejího podzemí - Rabová, Štěchová.
- Současně pojede 20 seniorů na oslavu
MDS do Bystřice Kladské. Zájemci z řad
členů si místo zamlouvají u předsedy telefonicky již v září. Den a čas odjezdu bude
sdělen telefonem.
- Plavání 11. a 25. října
- 24. října odpolední exkurze do společnosti Isolit Bravo Jablonné nad Orlicí.

KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr
734398390, p. Štěchová 731601548,
p. Rabová 734188853, p. Ešpandrová
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr.
Králík 722475132.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Jak se máme v Domově

21. září je označováno jako Mezinárodní
den Alzheimerovy choroby. Tento den si
připomínáme i my v Domově. A to nejen
proto, že v rámci své služby Domov se
zvláštním režimem osobám s tímto onemocněním poskytujeme potřebnou péči,
ale především proto, že Alzheimerova
choroba postihuje čím dál více lidí a je
dobré, aby se o ní ve společnosti vědělo.
Proto se v září pravidelně koná v Domově
Den otevřených dveří. Nebude tomu jinak
ani letos. Ve čtvrtek 19. září Vás srdečně
zveme na Den otevřených dveří. Zavítat
k nám můžete kdykoliv mezi 9 a 17 hod.
a prohlédnout si nejen prostory Domova,
ale také se seznámit s poskytovanými
službami, vyzkoušet si kompenzační
pomůcky, aktivizační a rehabilitační techniky a ochutnat dobroty z naší kuchyně.
Zavítá k nám také klinická psycholožka
Mgr. Petra Urbanová, která povede
přednášku na téma: Projevy Alzheimerovy choroby v našem chování a možnosti
dostupné kognitivní stimulace pro pečující. Přednáška je pro všechny příchozí
zcela zdarma. Těšíme se na Vás.
Hezké září Vám přejí zaměstnanci Domova
Tel.: 734 793 446, 603 566 767
www.dduo.cz, jsme také na fb
Den otevřených dveří v Domově
důchodců
Ve čtvrtek 19. září od 9.00 do 17.00
hodin pořádá Domov důchodců v Ústí
nad Orlicí Den otevřených dveří. V jeho
rámci si bude možné prohlédnout prostory Domova, seznámit se s nabízenými
službami, vyzkoušet si kompenzační
pomůcky, aktivizační a rehabilitační
techniky nebo ochutnat dobroty z naší
kuchyně.
Od 15.00 hodin se uskuteční přednáška
klinické psycholožky Mgr. Petry Urbanové
na téma Projevy Alzheimerovy choroby
v našem chování a možnosti dostupné
kognitivní stimulace pro pečující.
www.ustinadorlici.cz
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Senior klub Ústí nad Orlicí

Sociální / zdravotní

Český červený kříž
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Pečeme, vaříme
24.9. | 9.00 hodin
S paní Lukesovou si upečeme záhadný
dortík, káva i vstup zdarma
Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na
nákup, kadeřnici, …
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den před plánovanou jízdou (v den
jízdy bez záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA
v PONDĚLÍ a ve STŘEDU do 18.00 hodin
(v období letního času).
Permanentky jsou k dostání u řidiče
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého
840, Informačním centru Města Ústí nad
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje a Nadace Charty 77.
CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory
a nejen pro ně, akce jsou určeny široké
veřejnosti. Bližší informace o akcích Centra pro život na www.cckuo.cz . Změna
programu Centra pro život vyhrazena.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840
Léto ve fotografiích
1.-30.9. |8.00-15.30 hodin
Výstava fotografií je přístupná v době
přítomnosti zaměstnanců OS ČČK, vstup
zdarma
Cyklovýlet
12.9. | 13.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí Ústí n. O. s panem Ivo
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
Den seniorů
19.9. | sportovně zábavný den
Soutěže, hry, zábava, příjemné posezení
na zahradě u budovy OS ČČK Ústí nad
Orlicí, Kopeckého 840. V případě rekonstrukce budovy OS ČČK bude akce přesunuta do prostorů Centra sociální péče
(Na Pláni) o případné změně Vás budeme
informovat. Děkujeme za pochopení.
9 / 2019

Venkovní cvičení
24.9. | 11.00 hodin
Přijďte se naučit, jak správně cvičit na
venkovních posilovacích strojích pod
odborným dohledem lektora, vhodné
pro dospělé a seniory. S sebou: venkovní sportovní oblečení a vhodnou obuv.
Místo konání: zahrada ČČK (ulice Kopeckého), vstup zdarma
Odpolední vycházka
26.9. | 14.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O.,
sraz před budovou OS ČČK
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ:
každé úterý od 9.00 do 15.30 hodin přijďte si popovídat se svými přáteli do
Společenského centra ČČK, každá 5. káva
ZDARMA. OTEVÍRÁME od 24. 9. 2019
Těšíme se na Vás (káva ZDARMA).
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová
místnost. Bližší informace a objednání
na tel. 775 765 659. Vstupné 30,- Kč za
1 hodinu/osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ: cvičení na gymnastických míčích. Opět od září začínáme společně cvičit - bližší informace a přihlášení
na tel.: 775 765 659
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně přístupná veřejnosti (POZOR ZMĚNAKNIHOVNA BUDE DOČASNĚ PO DOBU
REKONSTRUKCE UMÍSTĚNA U OŠACOVACÍHO STŘEDISKA).
Sousedská knihovnička je určena všem,
kteří hledají domov pro staré i nové
knihy, rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. Můžete si půjčit knížku bez
průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv
denní dobu. Nejen, že si knížky můžete
zapůjčit, ale i vložit do prosklené skříňky.
Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc.
Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě
u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí
nad Orlicí
KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ:
otevřeno každý den kromě pondělí od
13.00 do 16.00 hodin

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE,
MŮŽETE U NÁS. Fotografujete, kreslíte,
tvoříte, sbíráte pohlednice, známky,……
Nabízíme právě vám ukázat ostatním
svá díla a sbírky v prostorách Oblastního
spolku Českého červeného kříže Ústí
nad Orlicí. Každý měsíc připravujeme
výstavku různých fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem výstavky nabízen ZDARMA – především seniorům. Bližší
informace na tel. 776 765 659
Těšíme se na vaše výstavky!
ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od
14.00 do 18.00 hodin
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace
a objednání úklidové služby na tel.: 773
001 088
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme vám krátkodobé ubytování
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV,
internetem. Bližší informace a objednání
ubytování na tel.: 775 765 659
5. září 2019 SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ
POMOCI
Veřejné prostranství Kociánka v Ústí nad
Orlicí od 9.00 do 13.00 hodin. Ukázky
z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného
systému ČR

FINANČNÍ SBÍRKA
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí vyhlásil
FINANČNÍ SBÍRKU, 333999/2700 specifický symbol 00426261.
Získané finanční prostředky budou využity na opravu budovy OS ČČK v Ústí nad
Orlicí.
DĚKUJEME.
Konání veřejné sbírky Českého červeného kříže je osvědčeno magistrátem hlavního města Prahy pod č.j.
S-MHMP/286943/2015

www.ustinadorlici.cz
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Sociální / zdravotní

Integrační den
Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením – Komunitní plánování
sociálních služeb Ústí nad Orlicí pořádá
ve čtvrtek 26. září od 10.00 do 16.00
hodin na Mírovém náměstí již 8. ročník
Integračního setkání osob se zdravotním
postižením a veřejností.
Na setkání s podtitulem Jak se žije lidem
s postižením si můžete vyzkoušet chůzi
se slepeckou holí, jízdu na invalidním
vozíku nebo speciální obleček, ve kterém
si budete rázem připadat jako senior.
Poskytovatelé různých sociálních služeb
budou prezentovat svoji službu, budou
připravené soutěže pro děti a veřejnost
a další zájemce.
Soutěže pro děti chystají studenti střední
školy z Ústí nad Orlicí. Soutěže budou
i u stánků poskytovatelů. Děti si tak
během soutěžení vyzkouší, s jakými obtížemi se osoby se zdravotním postižením
potýkají.
Akci zahájí Jiří Preclík, I. místostarosta
města, který převzal nad akcí záštitu.
9 / 2019

Program bude doplněn o kulturní vystoupení klientů ze zařízení sociálních služeb:
10:00 hod. - Mateřská školka U Skřítka
Jasánka
10:30 hod. - Základní škola, mateřská
škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
11:00 hod. - Stacionář v Ústí nad Orlicí
a Týdenní stacionář Česká Třebová
12:00 hod. - Stacionář Slunečnice Pardubice
13:00 hod. - Hudební soubor Studánka,
Anenská Studánka
14:00 hod. - Barbušáci a taneční soubor
Ginko, Domov pod hradem Žampach
Propagováno bude i Komunitní plánování
sociálních služeb ve městě. Účast přislíbila
většina místních mateřských, základních
a středních škol. Akce bude po celý den
moderovaná pořadatelem. Akci finančně
podpořilo město Ústí nad Orlicí.
Srdečně Vás zveme!
Za skupinu KPSS pro
osoby se zdravotním postižením
Iva Sedláčková
koordinátorka pracovní skupiny

Stomatologická pohotovost
31.8.-1.9. – MUDr. Lucie Kumpoštová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133117
7.-8.9. – MUDr. Jana Smrčková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
14.-15.9. – MUDr. Jana Ráčková,
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
21.-22.9. – MUDr. Pavel Lohrer,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834
28.-29.9. – MUDr. Marcela Špátová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko

Enkaustika
st 11., 18. a 25.9. | 10.00 hodin
„Malba“ horkým voskem a žehličkou
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční
sál, 1. patro nebo Zambar, přízemí, vchod
ze dvora):

Pravidelný provoz zahajujeme v pondělí
9. září.
PROVOZNÍ DOBA: (začátky programů cca
10.00 – 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40
Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Balónková párty na zahájení školního
roku
po 9.9. | 16.00 hodin | zahrada RC
Hrátky na zahradě (v případě špatného
počasí v herně) převážně s balónky, posezení v Zambaru, dobrá společnost
Kluci a holky
út 24.9. | 18.00 hodin | Zambar
V semináři pro rodiče se seznámíte jak
rozdílně plánovat aktivity a vychovávat
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Po: 8,30 - 12,30 - Herna, prográmek pro
děti - zpívání a vyrábění
St: 8,30 - 12,30 - Herna, výtvarná dílna
(především) pro dospělé
Pá: 8,30 - 12,30 - Herna, baby angličtina
STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle
spotřeby materiálu):

Klub deskových her s kavárnou
každý pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913
885

Výuka hry na zobcové flétny
Pro školní rok 2019-2020 nabízím výuku
hry na zobcové flétny sopranino, soprán,
alt, tenor, bas. Výuka probíhá individuelně, věková hranice není omezena,
možnost přípravy na střední školu, vítáni

jsou začátečníci i pokročilí. Do budoucna
možnost zařazení do flétnového souboru
Acri Tibia, kam rádi uvítáme hráče nejen
na flétnu, ale i kytaru, housle, violoncello, bicí. Bližší informace na d.filipova@
tiscali.cz, nebo na tel.: 604 580 011, Dagmar Filipová.
Soubor pracuje za finanční pomoci města
Ústí nad Orlicí.
Dagmar Filipová

chlapce a děvčata bez diskriminace. Lektor Bc. Daniel Dostrašil
Měňárna
st 25.9. | 10.00 hodin | herna RC
Konec nakupování, pojďte měnit –
výměna nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné a odneste potřebné
Alergie
po 30.9. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda s lektorkou-zdravotnicí Eliškou
Pinkasovou, DiS.
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová,
tel.: 604 313 249, 603 976 036,
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí
nad Orlicí

Myslivecký kroužek „Orlíci“
Myslivecký kroužek „Orlíci“ Ústí nad Orlicí
zahajuje další rok své činnosti a zájemci
o členství v Kroužku mladých myslivců ať
se dostaví s jedním rodičem v pátek 6.
září v 16.00 hodin na OMS Ústí nad Orlicí,
Malé Hamry 355.
Případné dotazy na tel.: 725 080 199

Kultura

Výstava výtvarného umění
V pořadí 21. ročník výstavy výtvarného
umění byl ve čtvrtek 8. srpna zahájen
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
Letos zde svá díla vystavuje 41 umělců
nejen z Ústí nad Orlicí a našeho regionu,
ale také různých koutů celé republiky.
K vidění je tradičně řada maleb, kreseb,
grafik, plastik, šperků a řadu dalších technik.
9 / 2019

Výstava je částečně prodejná a je
otevřena ve všední dny od 10 do 13 hodin
a od 14 do 17 hodin a o víkendu od 14 - 17
hodin a to do 9. září.
Vstupné dobrovolné.

www.ustinadorlici.cz

Kultura

3D KINO MÁJ - ZÁŘÍ
Přes prsty
ne 1.9. | 19.30 hodin
Komedie, sportovní, ČR, vstupné 130 Kč

Angry Birds ve filmu 2		
3D
so 14.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 140 Kč

*Národní třída
ne 29.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR/SRN, vstupné 130 Kč

*Nabarvené ptáče
so 14.9. | 19.30 hodin
Válečný, ČR, SR, Ukrajina, české znění/
titulky, vstupné 140 Kč

Kino naslepo
po 30.9. | 19.30 hodin

Toy Story 4: Příběh hraček
ne 15.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 100 Kč

Ženy v běhu
út 3.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

*Nabarvené ptáče
ne 15.9. | 19.30 hodin
Válečný, ČR, SR, Ukrajina, české znění/
titulky, vstupné 140 Kč

Tenkrát v Hollywoodu
čt 5.9. | 19.30 hodin
Komedie, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Diego Maradona
út 17.9. | 19.30 hodin
Dokument, VB, titulky, vstupné 100 Kč

*TO Kapitola 2
pá 6.9. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Ad Astra
čt 19.9. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, Brazílie, titulky, vstupné 130 Kč

Toy Story 4: Příběh hraček		
3D
so 7.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 130 Kč

*Rambo: Poslední krev
pá 20.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

*TO Kapitola 2
so 7.9. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 130 Kč

*Rambo: Poslední krev
so 21.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Hodinářův učeň
ne 8. 9. | 17.00 hodin
Pohádka, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Román pro pokročilé
ne 22.9. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, titulky, vstupné 130 Kč

Přes prsty
ne 8.9. | 19.30 hodin
Komedie, sportovní, vstupné 130 Kč

Ad Astra
ne 22.9. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, Brazílie, titulky, vstupné 130 Kč

Přes prsty
po 9.9. | 19.30 hodin
Komedie, sportovní, vstupné 130 Kč

Román pro pokročilé
po 23.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, titulky, vstupné 130 Kč

Teroristka – Senior kino
st 11.9. | 14.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 60 Kč

*Národní třída
čt 26.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR/SRN, vstupné 130 Kč

*TO Kapitola 2
st 11.9. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Cesta do pravěku
– digitálně restaurováno
pá 27.9. | 19.30 hodin
Dobrodružný, Československo, 1955,
vstupné 80 Kč

Panství Downton
čt 12.9. | 19.30 hodin
Drama, VB, titulky, vstupné 120 Kč
Panství Downton
pá 13.9. | 19.30 hodin
Drama, VB, titulky, vstupné 120 Kč
9 / 2019

Psí kusy
ne 29.9. | 17.00 hodin
Animovaný, Kanada, dabing,
vstupné 120 Kč

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova
1400, Ústí nad Orlicí. Rezervační a prodejní systém on-line na www.klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad
Orlicí, tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

PROGRAMOVÁ NABÍDKA – ZÁŘÍ
Výstava výtvarného umění
do 8.9. | Kulturní dům
21. ročník tradiční výstavy děl autorů tvořících nejrůznějšími technikami.
Vstupné dobrovolné
Manželské vraždění
po 16.9. |19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadlo Na Jezerce Praha uvede komorní
tragikomedii Erica-Emanuela Schmitta.
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny divadla.
Vstupné 460 Kč
Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – Splněný sen
st 18.9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pořad sestavený z množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze
všech šesti kontinentů planety.
Vstupné 170 Kč
Pocta Petru Poslušnému
čt 19.9. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
M. Keller – violoncello, H. Fosterová –
klavír, J. Kulhan – violoncello, J. Keller –
violoncello. Koncert k 80. výročí založení
ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí.
Koncertní předplatné, zbývající vstupenky
v předprodeji a hodinu před začátkem
představení u pokladny. Vstupné 110 Kč
Princezna ze mlejna
so 21.9. | 15.00hodin | Roškotovo divadlo
Muzikálová pohádka na motivy oblíbené
filmové pohádky. Vstupné 70 Kč

www.ustinadorlici.cz
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Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Kultura

Městská knihovna

Sbírka pro Světlušku
9.-13.9. | Městská knihovna
Beseda o pěstounské péči
12.9. | 16.00 hodin
Beseda se uskuteční v hudebním oddělení knihovny

[ 14 ]

VÝSTAVA
2.-27.9. | Steklík & pivo
Výstava ústeckého rodáka – kreslíře Jana
Steklíka – ze sbírky pivních tácků a děl na
téma PIVO. Otevřeno v půjčovních hodinách knihovny.

Městské muzeum

A/ probíhající výstavy
200 let poštovní schránky
20. června 2019 až 22. září 2019
Více než 200 let starou historii poštovních schránek v českých zemích připomíná výstava, kterou připravilo Poštovní
muzeum v Praze. Hernychova vila je
teprve druhým místem, kde je možné
tematickou výstavu navštívit.
Cyklus secese: Secesní odívání
20. června 2019 až 22. září 2019
Druhá výstava věnovaná secesi se zaměřila na textil. V muzeu můžete vidět
řadu secesních oděvů a některé z nich si
můžete i vyzkoušet.
B/ další akce pro veřejnost
Na kole za hrady a tvrzemi
14.9. | 13.00 hodin
Cyklistická výprava za opevněnými panskými sídly (Od hradu k tvrzi). Hlavním
9 / 2019

Pozvánka klubcentra na kurzy jógy
Pondělí – jóga pro ženy středního a vyššího věku s Blankou Tomáškovou (Kulturní
dům)
Úterý – relaxační cvičení s prvky jógy, cvičí
se v klidném tempu s přihlédnutím na
zdravotní omezení. Předcvičuje Monika
Zastoupilová. (Kulturní dům)
Středa – cvičení pro všechny věkové kategorie s Miluší Spíchalovou, vhodné i pro
začátečníky. Jóga zaměřená na protahování, zpevnění postavy, proti bolestem
zad, dechová a relaxační cvičení. (Kulturní dům)

Středa - jóga pro ženy středního a vyššího
věku s Blankou Tomáškovou (Taneční sál
ZUŠ)
Cvičení doporučujeme všem, kteří potřebují psychickou hygienu, zklidnění, relaxaci, ale i protažení a posílení těla.
Začínáme od pondělí 16. 9. 2019.
Výše kurzovného za jedno pololetí činí
650 Kč (Kulturní dům), 710 Kč (Taneční
sál ZUŠ).
Bližší informace: Tomáš Fiedler, tel.: 736
413 530, nebo mail fiedler@klubcentrum.cz

Oslava svátku svatého Václava
Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí
vás srdečně zve na oslavu svátku svatého
Václava.
Slavnostní bohoslužba bude sloužena
v předvečer svátku sv. Václava v pátek
27.září 2019 v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Po bohoslužbě půjdeme průvodem k soše
sv. Václava na Podměstí, kde proběhne
modlitba za národ.

cílem je hradní zřícenina v Brandýse nad
Orlicí, ke které dojedeme po cyklostezce
z Ústí nad Orlicí. Sraz u Hernychovy vily.

Program Malé scény – září 2019

Sochařské dílny s Petrou Zeidlerovou
21.9. | 10.00-17.00 hodin | přestávka na
oběd
Poslední sochařské dílny v roce 2019.
Všichni, kteří již dílny Petry Zeidlerové
navštívili a rozpracovali nějaký výrobek,
jej mohou dokončit. Zváni jsou samozřejmě i ti ostatní! Materiál zajištěn,
vstupné 30,- Kč.
Muzejní kafe s promítáním filmů 16 mm
na historické promítačce
25.9. | 17.00 hodin
Muzejní kafe tentokrát o filmové technice. Minivýstava 16 mm historických
projekčních zařízení s minutovými projekcemi dokumentárních i hraných filmů.
První muzejní kroužek v novém školním
roce
25.9. | 15.30-17.00 hodin
Muzejní kroužek bude dále probíhat
každou středu v čase 15.30 až 17.00
hodin. Přihlášky a peníze lze odevzdat
na pokladně muzea, nebo muzejní pedagožce Mgr. Daně Morávkové.

Všichni jste srdečně zváni.
Vladislav Brokeš, děkan

ABECEDA
Výstava fotografií. Jiří Kočí a Jiří Láslo. Vernisáž výstavy se uskuteční 1. září v 18.00
hodin. Výstava potrvá do 30. září.
Devadesátky – Přehlídka Vary ve vašem
kině
11.9. | 17.00 a 19.30 hodin
USA/2018/85 min./Režie: Jonah Hill. Když
třináctiletý Stevie narazí na skupinku starších skejťáků, ihned zatouží být jedním
z nich. Iniciační příběh o bezstarostnosti
i rizikách dospívání je režijním debutem
herce Jonaha Hilla. Vstupné 80 Kč/60 členové FK
Jedu s dobou 65+
13.9. | 14.00 hodin
Vzdělávací program je určen široké aktivní
motoristické veřejnosti seniorského věku
– přesněji 65 a více let a to nejen pro ty,
kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale
i pro seniory s celoživotními řidičskými
pokračování na str. 15
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Jazz Jam
14.9. | 20.00 hodin
Tradiční hudební podvečery v Baru Malá
scéna. Rezervace míst na tel. čísle 733
617 721.
Matyáš Bernard Braun, hvězda českého
baroka
17.9. | 18.00 hodin
Přednáška z nového cyklu Umění, láska na
celý život. Přednášející Mgr. et Mgr. Jitka
Kuběnková. Vstupné 50 Kč/studenti 30
Kč/důchodci 40 Kč/permanentka 300 Kč

Diego Maradona – Přehlídka Vary ve
vašem kině
18.9. | 17.00 a 19.30 hodin
Velká Británie/2019/130 min. /Režie: Asif
Kapadia. Celý život Diega Maradony, výstižně smrsknutý do dramatických sedmi
let strávených v Neapoli. Vstupné 80
Kč/60 členové FK
Bílý bílý den – Přehlídka Vary ve vašem
kině
25.9. |17.00 a 19.30 hodin
Island/2019/109 min./Režie: Hlynur Pálmason. Bývalý policista Ingimundur při
procházení manželčiny pozůstalosti zapochybuje, zda o své zesnulé lásce věděl
opravdu vše. Vstupné 80 Kč/60 členové FK

Karel Štancl: Zpívali jsme o život
26.9. | 19.00 hodin
Večer ke 100. výročí narození ústeckého
rodáka Karla Štancla. Autorské písně, dramatická četba, videodokument z 90. let.
Účinkují Jiří Zajíček, Petra Przywarová,
Zdeněk Černý, Linda Gregarová, František A. Bečka, Mirek Němec. Technická
spolupráce Bohumír Džubej. Vstupné
dobrovolné.
Více na www.msuo.cz / změna programu
vyhrazena

Nový cyklus přednášek v Malé scéně

Galerie pod radnicí

Umění, láska na celý život je název cyklu
přednášek, které budou probíhat po celý
rok na Malé scéně, vždy jednou za měsíc
v úterý od 18.00 hodin.
17. září: Matyáš Bernard Braun, hvězda
českého baroka – Mgr. et Mgr. Jitka
Kuběnková
15. října: Josef Sudek (fotograf) – Mgr. et
MgrA. Martina Novozámská
12. listopadu: Design umění na dotek
(české ikony) – Mgr. Marie Uhlířová
17. prosince: Vánoční host
14. ledna: Mistři německého renesančního malířství – Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí na výstavu NASLEPO, jejíž vernisáž se
uskuteční v pátek 6. září v 18.00 hodin.
Výstava bude veřejnosti přístupná do
27. září.

18. února: Nedoceněná éra české architektury – Mgr. Marie Uhlířová
17. března: Jan van Eyck, zajímavý zjev
gotického umění – Mgr. et Mgr. Jitka
Kuběnková
14. dubna: Manga: Komiks země vycházejícího slunce – Vojtěch Petržílek
12. května: Fotografující umělci – Mgr. et
MgrA. Martina Novozámská
9. června: Malé velké cestování – Mgr. et
Mgr. Jitka Kuběnková
Vstupné 50 Kč, důchodci 40 Kč, studenti
30 Kč a permanentka 300 Kč

Zpívali jsme o život
Ve čtvrtek 26. 9. v 19.00 hodin se v Malé
scéně uskuteční vzpomínkový pořad „Zpívali jsme o život“, který připomene nedožitých 100 let rodáka z Ústí nad Orlicí pana
Karla Štancla.
Ve večeru Zpívali jsme o život se ústeckému publiku ve skladbách a textech
Karla Štancla představí Jiří Zajíček - umělecký přednes, Petra Przywarová - zpěv
a klavír, Zdeněk Černý - klarinet, saxofon,
František A. Bečka - kontrabas, Linda Gregarová - bicí a Mirek Němec jako moderátor, režisér večera a hráč na druhý klavír.
Technická spolupráce Bohumír Džubej.
V druhé části večera budou promítnuty
videoukázky z některých kulturních akcí
90. let minulého století, kterých se Karel
Štancl účastnil.
9 / 2019

Scénář večera částečně vychází z knihy
„Zpívali jsme o život“ ve které Karel Štancl
popisuje, jak byl jako vysokoškolský student přímým účastníkem listopadových
událostí roku 1939 i svůj následný pobyt
v koncentračním táboře Sachsenhausen
(KLS). V nelidských podmínkách tohoto
tábora vedl pěvecký sbor Sing-Sing-Boys,
který dodával za ostnatým drátem radost
do života internovaným studentům
i ostatním vězňům.
Karel Štancl byl nejenom výborný zpěvák, kytarista a houslista (působil řadu
let v Kocianově komorním orchestru),
ale věnoval se i restaurátorské práci,
m. j. restauroval obrazy z Křížové cesty na
Andrlův chlum, několik let vedl městskou
kroniku Ústí nad Orlicí a patřil i mezi tzv.
oustecké betlémáře.		
mn

Galerie pod radnicí je otevřena
ÚT – PÁ 10.00-12.00, 14.00-17.00 hodin,
SO – NE 14.00-17.00 hodin

Putovní výstava Než přišla
svoboda
Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem připravila putovní výstavu s názvem
Než přišla svoboda, která ukáže občanům v 16 městech kraje situaci v různých
oblastech života před rokem 1989.
Na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí si
výstavu budete moci prohlédnout od 17.
září do 2. října.
Na dvaceti venkovních panelech přiblíží
charakteristické rysy společnosti v období
1968 – 1989. Představena budou různá
témata, např. doprava, rozmístění sovětských vojsk, životní prostředí, zemědělství, fenomén panelových sídlišť, oslavy
povinných výročí či místní underground.
Zajímavé informace, které se na výstavní
panely nevešly, vyjdou ve speciálních
novinách s názvem Normalizační listy,
které budou k dispozici na informačních
centrech.

www.ustinadorlici.cz
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zkušenostmi. Finanční podporu projekt
získal z fondu zábrany škod a díky tomu
je pro účastníky zcela zdarma.

Kultura

Ústecká staročeská pouť poprvé
na Kociánce
Letošní 94. Ústecká staročeská pouť se
konala o víkendu 17. a 18. srpna poprvé
na Kociánce a poprvé s novými atrakcemi.
Pro návštěvníky byl připraven např. autodrom, obří skluzavka, vodní atrakce, létající labutě a řada dalších atrakcí. Na prostranství před Kulturním domem si děti
mohly vyzkoušet dobové pouťové atrakce
– střelnice, houpačky nebo kolotoč.
V zahradě Hernychovy vily se návštěvníci
mohli seznámit s ukázkami starých řemesel a v amfiteátru na Kociánce byl pro děti
připraven zábavný program. Neodmyslitelnou součástí Ústecké staročeské pouti
byly i stánky s rozličným pouťovým zbožím a bohatým občerstvením.
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Text a foto: L. Prokeš
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Sport

Kurz reálné sebeobrany Jiu-Jitsu
začíná v září

Evropský pohár v závodech
minikár

Jiu-jitsu je jedno z nejstarších japonských bojových umění sebeobrany (kopy,
údery, hody, páky a porazy k odvrácení
útočníka). Je obranou proti neozbrojenému i ozbrojenému protivníkovi, případně protivníkům v různých krizových
situacích.
Tato sebeobrana je vhodná nejen pro
muže, ale i pro ženy! Trénujeme sebeobranu tak, aby byla co nejvíce účinná
a použitelná v reálné situaci „na ulici“.
Cvičit se dá téměř v každém věku, fyzická
síla a zdatnost není v žádném případě
podmínkou!

V sobotu 21. a v neděli 22. září 2019
pořádá autoklub Ústecká 21 ve spolupráci
s městem Ústí nad Orlicí třetí kolo Evropského poháru v závodu minikár, v neděli
se pojede o body do celkového umístění
v Poháru České republiky.
Závody se uskuteční po oba dva dny
od 9.00 do 15.00 hodin na Andrlově
chlumu. V sobotu po ukončení závodu
proběhne slavnostní vyhlášení celkových výsledků v Evropském poháru pro
rok 2019.
Přijďte se podívat na jezdecké umění
talentovaných mladých jezdců a dospělých závodníků.

Přihlásit se můžete na
jitsu-usti@centrum.cz, více info na
www.jitsu-usti.webnode.cz

Sportovní gymnastika
Klub SG pořádá nábor šikovných holčiček
do přípravky ve věku 5 - 6 let.
Termín: 11. 9., 18. 9. a 25. 9. od 16.00
do 17.00 hod. v tělocvičně Na Štěpnici.
Vezměte prosím s sebou vhodné oblečení (tričko a kraťásky nebo krátké legíny)
a neklouzavou cvičební obuv do tělocvičny na hodinový cvičební program.
Počet míst omezen.
INFO: www.sport-gym.estranky.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tým trenérek

Srdečně zve ústecký autoklub
a město Ústí nad Orlicí

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda,
tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod
Popradem).
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga,
zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga
pro maminky po porodu, ranní nádech,
jóga v závěsných sítích, párová akrobacie.

úterý a pátek 9:00 pilates, středa 8:00
kruháč

Dopolední cvičení - pondělí 8:30 powerjóga, 10:00 - pro maminky s dětmi,

Lekce s Tomášem Strnadem, seminář
s Barborou HU. Dále hormonální jóga,

Ranní nádech pro seniory od 13.9. 8.15
s Danou Holubářovou.
Nové kurzy opět od září: zdravá záda,
akrobacie pro děti, parkour. Víkendové
lekce různého zaměření.

akrojóga, zdravá chodidla, port de bras,
corejóga, dancejóga.
Sledujte náš web www.studiobart, či pište
na info@studiobart.cz, rádi Vás budeme
o novinkách informovat.
Více info na www.studiobart.cz,
Markéta Skalická 602 245 393,
Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí,
Studiobart

Z činnosti JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí
V letošním roce spolu poprvé členové
klubu strávili i část prázdnin. Druhý červencový týden proběhlo letní soustředění
na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí. Tři
desítky modelářů se vydaly vlakem na
výlet do vojenského muzea v Praze – Kbelích, navštívily 24. základnu dopravního
letectva v Praze a firmu Orličan v Kerharticích. Členové ústeckého Aeroklubu
pro děti připravili ukázky letu větroňů
včetně krátkého letu starších dětí těmito
kluzáky, děti se seznámily s možností
výcviku pilotů. Za letištní budovou jsme
si postavili malou dílničku v altánu a věnovali jsme se i stavbě modelů letadel. Závěr
soustředění patřil soutěži s nově postavenými házedly a vystřelovadly a nechyběl
ani táborák, na který za námi přišli rodiče
9 / 2019

a prohlédli si naše zázemí na letišti a nové
modely letadel, které jsme na soustředění
postavili.
Naše poděkování patří Svazu modelářů ČR
a Městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu tohoto soustředění a Aeroklubu Ústí
nad Orlicí za pronájem budovy a ukázky
letů.
Klub již nyní připravuje další soutěže, které
se uskuteční na letišti Aeroklubu. V neděli
15. září 2019 se bude konat PODZIMNÍ
ÚSTECKOORLICKÁ v kategoriích modelů
V, H, P 30, A 3, F1H, F1G a F1A, v neděli
22. září 2019 soutěž radiem řízených větroňů PODZIMNÍ ÚSTECKOORLICKÁ RCVS.
Poslední letošní soutěží bude 12. října
2019 ÚSTECKOORLICKÁ RC VOSA a RCHS.

V sobotu 21. září 2019 se vydá 15 členů
klubu na letiště do Starého Města
u Moravské Třebové, kde se uskuteční
Mistrovství ČR mládeže v leteckém modelářství. Účast na této soutěži si děti zajistily splněním limitu, stanoveného SMČR.
Více o činnosti našeho klubu na
www.lmk-juniorklub-uo.cz.
Za JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí
Soňa Kubová

www.ustinadorlici.cz
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Pozvánka na cvičení
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Sport

Nábor dětí do TJ Sokol Hylváty

Vítek Rössler Mistrem Evropy v leteckém modelářství

TJ Sokol Hylváty zve zájemce z řad dětí
na pohybovou průpravu a základy gymnastiky. Cvičení se koná pravidelně každé
úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin
v tělocvičně U Tří mostů.
S sebou si vezměte oblečení na cvičení
(tričko, legíny, tepláky), obuv vhodnou do
tělocvičny + pití. Cena za kalendářní rok
je 350 Kč. Nábor do oddílu bude probíhat
od 3. září v době tréninků.
Cvičení je vhodné pro děvčata a chlapce
ve věku od 5 let. Děti se zde seznámí
s různým tělocvičným nářadím, se základy
sportovní gymnastiky, která je základem
pro kterýkoliv sport.
KONTAKT: Zdenka Urbanová, tel.: 606
646 420, urbanova.zdenka@gmail.com

Na přelomu července a srpna se konalo
juniorské Mistrovství Evropy v Makedonii.
V české reprezentaci byl ve dvou kategoriích nominován ústecko-orlický modelář
Vítek Rössler, člen choceňského leteckomodelářského klubu, student SPŠ elektrotechnické v Pardubicích.
V kategorii větroňů F1A obsadil 11. místo
individuálně a ve družstvech společně
s Janem Kulichem a Tomášem Tauerem
celkové 4. místo. Obrovský úspěch pak
zaznamenal v kategorii modelů poháněných gumovým svazkem F1B. V závěrečném dramatickém rozletu proti německému favoritovi Sebastienu Jëckelovi
nejdříve přetrhl tři svazky gumy, aby ho
pak v posledním rozletu porazil o více než

Memoriál Zdeňka Veselého

K podzimní rozhledně po
čtyřiadvacáté

SDH Černovír Vás srdečně zve na XXIV.
ročník ZPV Memoriál Zdeňka Veselého,
který se uskuteční v sobotu 21. září od
9.00 hodin na hřišti Pod lesem v Černovíru.
Během závodu bude probíhat přebor jednotlivců na 60 metrů překážek zařazený
do Ligy OSH Ústí nad Orlicí.
Pro příchozí bude připraven skákací hrad,
ukázky práce IZS, bohaté občerstvení.
Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí.

MT víceboje 2019
V Moravské Třebové se v sobotu 21. září
na atletickém stadionu při II. ZŠ uskuteční 17. ročník atletického mítinku pro
všechny věkové kategorie – Chas Moravskotřebovské Víceboje 2019, největší v ČR
co do počtu závodníků a kategorií.
Chcete si hodit oštěpem s Bárou Špotákovou? Zaběhnout s Pavlem Maslákem
nebo Zuzkou Hejnovou?
Registrace do 19.9. na
www.mtviceboje.cz (později ani na místě
to již nebude možné). Nebo prostě jen
přijďte podpořit své favority a užít si skvělou atmosféru velkého závodu.
Těší se na vás tým
organizátorů MT vícebojů
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Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 15. září 24. ročník podzimní cykloakce „K rozhledně Andrlův
chlum“.
Start je od 8.00 do 10.00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech
tras je u rozhledny na Andrlově chlumu
do 20 hodin.
Nejkratší osmikilometrová trasa je
vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda.
K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji
trasu doloží několika razítky. Nejdelší
trasa 175 kilometrů je určena zkušeným
cykloturistům, ostatní cyklotrasy 45 – 60
– 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny.
Každý účastník obdrží vkusně řešený
diplom. Pozor – mládež do 15 let se
může akce zúčastnit pouze v doprovodu
dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000
o pozemních komunikacích! Pořadatelé
děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu
Akce je pořádána u příležitosti vstupu
Klubu českých turistů v Ústí nad Orlicí
v roce 2019 do Síně slávy české turistiky.
Zdrávi došli i dojeli.
MR

minutu. Stal se tak ve svých 18 letech Mistrem Evropy, ve družstvech pak s Patrikem Švorcem a Petrem Drobiszem získali
bronzovou medaili.
V současné chvíli se připravuje v kategorii
větroňů na svou druhou seniorskou účast
na Mistrovství světa, které se koná v říjnu
nedaleko Los Angeles.
Všechny své úspěchy dosáhl za vydatné
pomoci rodiny, ale také díky příspěvku
Pardubického kraje a města Ústí nad
Orlicí.
Daniel Rössler

První Ústecký RIETER víkend byl
úspěšný
Ve dnech od 16. do 18. srpna 2019 se
v Ústí nad Orlicí uskutečnil první ročník
sportovně-společenské akce s názvem
Ústecký RIETER víkend.
Téměř pětadvacet let se hrály v Ústí nad
Orlicí kvalitní české a mezinárodní tenisové turnaje, na kterých startovali hráči
a hráčky, kteří to o pár let později dotáhli
do světové špičky. V loňském roce tradice
skončila. Tenis nyní střídá v Ústí nad Orlicí
královna sportu, atletika. Byl to Vladimír
Vaněk, v minulosti úspěšný atlet, kdo přišel s novým nápadem.
Hlavní součástí programu byl atletický
mítink RIETER, na kterém startovali atleti
z celé České republiky, Ukrajiny a Indie.
Účastnila se zde řada předních českých
atletů a atletek. Například čtvrtkař Pavel
Maslák, který běžel závod na 300 metrů.
Nechyběla také Zuzana Hejnová, která
běžela závod na 300 metrů překážek.
Fanoušků atletiky se dále představil
výborný koulař Tomáš Staněk nebo oštěpařka Nikola Ogrodníková.
Disciplíny: Muži: 100 m, 200, 300 m, 800
m, 1 500, skok daleký, vrh koulí, hod oštěpem. Ženy: 100 m, 100 m př., 400 m, 800
m, 1 500 m, skok daleký, skok do výšky,
hod oštěpem.
Ústecký Rieter víkend pokračoval v neděli
18. srpna, kdy se uskutečnil atraktivní fotbalový zápas pro širokou veřejnost, sponzory, obchodní partnery a zaměstnance
společnosti Rieter CZ. Od 16 hodin změřily síly XI. Rieter a stará garda SK Slavia
Praha, zápas skončil vítězstvím SK Slavia
Praha 4:1.
www.ustinadorlici.cz

Inzerce
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Informace, přihlašování a termíny
cvičení budou dostupné koncem
srpna na telefonu 465 710 444.

www.ustinadorlici.cz

Inzerce

Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA proti Roškotovu divadlu
nabízí ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ lakem CND SHELLAC LUXE. SALON
S DLOUHOLETOU TRADICÍ. Kontakt: 732 81 99 77, Romana Šimková,
www.tyrkys-salon.cz, fb: tyrkys salon

[ 20 ]

• PŘIJMU KOSMETIČKU na živnostenský list do zavedeného salonu v Č.T.
Klientela částečně zajištěna. Více info: 605 940 684

Volné pozice
Programátor
a obsluha CNC
?

Baví Vás programování a práce na CNC strojích, ale pracujete jen
jako obsluha bez další perspektivy a osobního růstu?
Myslíte si, že máte na víc? Pak u nás najdete...

* možnost seberealizace v oblasti programování a práce na CNC
* práci na nejmodernějším 5ti osém CNC stroji české výroby
* možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu
* jednosměnný provoz pouze v pracovní dny
* výborné mzdové ohodnocení

Další volné pozice

Truhlář
+420 731 504 447 |

Řidič skupiny C
s profesním průkazem

Skočte do toho s námi!

Pracovník
kompletace
| skorpik@usspa.cz

www.usspa.cz
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Inzerce
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ŠPIČKOVÁ PÉČE I PRO VÁS.

1000 Kč

200 Kč

1000 Kč

SLEVY

na prevenci
v těhotenství

na vitamíny
pro těhotné

na věci
pro miminko

v BeneFit
Klubu

HRADEC KRÁLOVÉ
(pobočka) Malé náměstí 13

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
(jednatelství) 17. listopadu 92
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Sport
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz

Provozní doba
Září 2019
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Datum
2. 9.
3. 9.
4. 9.
5. 9.
6. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

Ranní plavání
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

Plavání pro veřejnost
14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
15:00 – 21:00
14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
14:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
15:00 – 21:00
14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
14:30 – 18:00
10:00 – 21:00
8:00 – 20:00
14:30 – 21:00
14:30 – 19:00
15:00 – 21:00
14:30 – 21:00
14:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
14:30 – 21:00
14:30 – 19:00
15:00 – 21:00
14:30 – 21:00
14:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475
Relaxační centrum bude v prvním týdnu a každé PO, PÁ, SO a NE otevřeno v provozní době pro veřejnost. Út od 17:00 hod. (kromě Út 10.9. od 19:00), St od 17:00 hod. Čt od 16:00 hod. (
kromě Čt 12.9. od 19:00).
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Od 17. 9. 2019 bude každé Út 16:00 – 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha a 18:00 – 19:00 h.
vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro plavecký kurz DELFÍN.
Od 19. 9. 2019 bude každý Čt 15:00 – 17:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha a 17:00 – 19:00 h.
vyhrazeny 2 plavecké dráhy pro plavecký kurz DELFÍN.
Každé PO, ÚT, ČT do 12. 9. 19 – omezena provozní doba pro veřejnost z důvodu pronájmu Krytého
plaveckého bazénu - Plaveckým oddílem Lokomotiva Česká Třebová vždy v časech 17:00 – 19:00
Aquaaerobik každé Út 20:00 – 21:00 začínáme 17. 9. 2019

Orel jednota Ústí nad Orlicí

Zájezd na pouť do Králík
V sobotu 15. června pořádala naše jednota zájezd na 4. orelskou župní pouť do Králík na Horu Matky Boží. Ráno v 7:30
se 7 odvážlivců sešlo před kostelem a společně pod vedením
místostarosty orelské jednoty p. Jiřího Suchomela vyrazili
na kolech. Druhá skupina, která měla 41 účastníků, se sešla
v 9:30 a vyrazila na cestu autobusem. Cesta probíhala bez
problému, a jelikož cyklisté nasadili svižné tempo, potkali
jsme je až v Králíkách. Po příjezdu ke klášteru jsme se všichni
vyfotili a přemístili do kostela, kde se slavila mše svatá.
Po obědě nás navštívil kouzelník, který svým vystoupením
pobavil a zaujal nejen malé diváky. Následovaly zábavné soutěže pro děti na klášterní zahradě. Bylo připraveno celkem
16 stanovišť. Starší účastníci využili krásného počasí a prošli
se po okolí.
Po celé odpoledne byly zdarma pro účastníky pouti otevřeny
ambity a památník internace. Celé odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů. Tato pouť se nesla v přátelském duchu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na její přípravě. Příští rok
bychom se této pouti opět rádi zúčastnili. Všichni jste již nyní
srdečně zváni na 5. ročník. Akce se konala za podpory města
Ústí nad Orlicí.
Naše internetové stránky: www.oreluo.webnode.cz
Orel jednota
Ústí nad Orlicí

Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00, (KROMĚ 11.9.2019 – PLAVÁNÍ ZRUŠENO)
účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy: Plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633
Centrum RIO

Trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE 9:00 – 20:00 hod.
Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit
rezervaci od 8:00 do 14:00 h.
pondělí – pátek v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
sobota – neděle pouze na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/
NEBO https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Hřiště pro všechny,
V Lukách 1362 (zadní část
aquaparku)
tel.: (+420) 777 773 355,
www.bazenusti.cz

Sauna (provozní doba)
OTEVŘENÍ SAUNY PRO SEZÓNU 2019/2020 JE PŘEDPOKLÁDÁNO
NA DATUM 16. 9. 2019.
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
www.bazenusti.cz, nebo volejte na tel.: 774 673 365.
Děkujeme za pochopení.
Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365
Zimní stadion (Zimní provoz – provozní doba)
LETNÍ PROVOZ
Možnost pronájmu bloků na umělém povrchu.
více informací na tel.: 734 353 473

V Lukách 135
Ústí nad Orlicí
tel.: (+420) 774 673 365
www.bazenusti.cz

Zimní stadion,
Q. Kociana, Ústí n. O.,
tel.: (+420) 608 553 305,
www.bazenusti.cz
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Skatepark (provozní doba)
Pondělí - Pátek
Sobota – Neděle

15:00 – 20:00
13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte
na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 728 886 598
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Skatepark,
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598,
www.bazenusti.cz

www.ustinadorlici.cz

