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Příprava podkladů pro revitalizaci Perly pokračuje
Vážení spoluobčané, v červnu byl na setkání
s veřejností na Malé scéně a následně na zastu
pitelstvu města předložen a diskutován rozpra
covaný regulační plán Revitalizace území Perla
01. Zároveň byl představen návrh „Vize Perla
2020 – celodenní živé centrum všech gene
rací“, který v daném území definuje veřejné,
tedy městské investice a je přípravou podkladů
pro zpracování žádostí o dotace v rámci pro
gramu EU IROP v následujících letech.
Předložený návrh veřejných investic je stá
vajícím výsledkem anketních šetření, diskusí,
workshopů a koncepcí města z minulých
let a obsahuje několik projektů. Jedná se
o výstavbu nového Domu dětí a mládeže,
prostor by zde mohla najít Střední škola umě
leckoprůmyslová se svými ateliéry, startovacími
dílnami pro absolventy a otevřenými techno
logiemi pro veřejnost. Hodně ambiciózním
projektem je zřízení IQ centra, které může být
prvním v Pardubickém kraji a mělo by současně
představovat prostor pro spolupráci podnika
telů a komunikaci s veřejností. Součástí vize
je také Textilmánie, tedy interaktivní muzeum
textilu, které staví na historické tradici místa.
Multifunkční sál v budově staré kotelny umožní
vzdělávací a společenské aktivity a měl by
být i důstojným a moderním prostředím pro

zasedání zastupitelstva města. Navržená vize
předpokládá umístění těchto činností v jádru
Perly a jejich vzájemnou propojenost a koor
dinaci. Svým způsobem se jedná o regionální
centrum vzdělávání a rozvoje. Je logické
a zároveň nezbytné, že pro vlastní realizaci
předpokládáme získání dotací z prostředků
Evropské unie.
Možné privátní investice podnikatelů a develo
perů budou definovány samotným regulačním
plánem. Stávající rozpracovaný regulační plán
řeší zejména dopravní napojení areálu Perly na
okolní komunikace a v rámci hlukové studie se
detailně zaměřuje na intenzitu dopravy a její
kapacitu. Předložený návrh předpokládá vyu
žití administrativní budovy pro obchod a služby
a umožňuje zachování stávající jídelny. Další
prostory pro rozvoj podnikání jsou situovány
ve východní a severní části zóny. Zde jsou
v rámci regulačního plánu navrhovány plochy
pro bydlení v bytových domech a tolik chybějící
parkoviště s dostatečnou kapacitou. Součástí
návrhu je samozřejmě i řešení veřejných ploch
a veřejné zeleně.

zástavby. V současné době je dokončen návrh,
který bude projednáván s dotčenými orgány
státní správy a zároveň předložen veřejnosti
k možnému uplatnění připomínek. Zpraco
vatel je povinen všechny připomínky řádně
vypořádat a případně návrh regulačního plánu
upravit. Dalším krokem na cestě ke schválení
je veřejné projednání. Teprve po jeho ukončení
bude zastupitelstvu města předložen návrh na
vydání regulačního plánu. Díky zákonným lhů
tám, které jsou stanoveny pro jednotlivé úkony
projednávání, předpokládáme veřejné projedná
vání regulačního plánu v lednu a schvalování na
jaře příštího roku.

Regulační plán ve své podstatě určuje komu
nikační prostupnost území, funkční využití
jednotlivých ploch a prostorové uspořádání

Vážení spoluobčané, dovolte mi zároveň touto
cestou oslovit podnikatele nebo jiné zájemce
o umístění svých provozoven a aktivit v Perle.
V červenci byla na webových stránkách města
zveřejněna výzva – Žádost o umístění v Perle,
kterou nyní najdete také v tištěné podobě
v Ústeckých listech. Zájemci tedy mohou
tento jednoduchý formulář vyplnit a odeslat
na radnici. Požadavky budou vyhodnoceny
a budou podkladem pro případné zapracování
do regulačního plánu a pro následné jednání
se zájemci.
Petr Hájek
starosta města

Kultura

Sociální/zdravotní

Sport

Nové výstavy v muzeu

Integrační den a Mezinárodní den seniorů

Závody minikár

10. září v 17.00 hod. budou zahájeny nové
výstavy, a to Zábavná geologie železných
hor a O trampech. První z nich mapuje oblast,
která je z geologického pohledu obsáhlou uni
kátní skládankou. Druhou výstavu zapůjčilo
Trampské muzeum v Horním Jelení a sezna
muje se stoletím trampingu na našem území
a s jeho specifickým názvoslovím.

24. 9. se na Mírovém náměstí uskuteční Inte
grační setkání osob se zdravotním postiže
ním, kde se budou prezentovat poskytovatelé
různých sociálních služeb, soutěže pro děti
a veřejnost. Na zahradě ČČK se bude konat
Mezinárodní den seniorů (soutěž ve vaření
kotlíkového guláše, táborák, …)

Dne 5. a 6. září 2015 pořádá autoklub Ústecká
21 ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí mis
trovství České republiky (sobota) a 6. kolo
poháru ČR (neděle) v závodu minikár.
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Autobusová doprava v Ústí nad Orlicí
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Se změnou autobusových jízdních řádů
k 14. 6. 2015 došlo k redukci spojů na území
města Ústí nad Orlicí, a to na základě rozhodnutí
Pardubického kraje, který autobusovou dopravu
plánuje, zajišťuje a financuje. V minulých letech
požadoval Pardubický kraj po městě Ústí nad
Orlicí spoluúčast na financování dopravní obsluž
nosti na území města ve výši okolo 150.000 Kč.
V letošním roce byla tato částka zvýšena na
630.000 Kč s tím, že pokud město tuto částku
neodsouhlasí, dojde k úplnému zrušení spojů,
které zajišťují dopravní obslužnost občanů Ústí
nad Orlicí v katastru města. Město tuto částku
odmítlo akceptovat a na základě vyjednávání
s Pardubickým krajem dospělo k vzájemnému
kompromisu. Tím je zajištění dopravní obsluž
nosti spoji, které jsou občany města v ekono
micky přijatelné míře využívány.
		Celkem se týkala redukce 22 spojů z pův
odních 49 spojů. Největších počet spojů byl zru
šen na trase Ústí nad Orlicí, autobusové nádraží
– Ústí nad Orlicí, železniční stanice. Zrušené

spoje byly využívány skutečně v minimální míře,
např. některým spojem jelo méně než pět cestu
jících za jeden den. Následná kritika občanů se
nejvíce týkala zrušení vybraných spojů obsluhu
jících sídliště Dukla a dále obce Dolní Houžovec
a Horní Houžovec.
		V červenci proběhlo jednání s oddělením
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Par
dubického kraje, kde byl přednesen požada
vek, aby od nového jízdního řádu platného od
1. 9. 2015 byly zapracovány změny, týkající se
přidání dvou spojů na zmiňovaných trasách. Tyto
změny jsou přislíbeny zapracovat do nového jízd
ního řádu platného od září letošního roku. Dále
byly konzultovány změny jízdních řádů od 13.
12. 2015. Tyto změny je nutné uplatnit u Pardu
bického kraje do konce měsíce září roku 2015.
V srpnu proběhlo jednání vedení města Ústí nad
Orlicí se zástupci osadních výborů, kde byly tyto
nové jízdní řády připomínkovány.
		Zároveň s touto informací chci ubezpečit
občany, že vedení města vnímá dopravní obsluž

nost jako důležitou a nezbytnou součást kvality
života ve městě. Z tohoto důvodu se rada města
zabývá otázkou vlastní městské autobusové
dopravy. Tuto dopravu by plánovalo a zajišťovalo
samotné město, a tudíž by mohlo lépe a opera
tivněji zabezpečovat požadavky občanů a tedy
i dopravní obslužnost jednotlivých částí města
Ústí nad Orlicí. V současné době je uzavřena
smlouva o dílo, jehož výsledkem bude dopravní
studie „Návrh obsluhy města Ústí nad Orlicí auto
busovou dopravou“. Tato studie bude mimo jiné
obsahovat i provedení průzkumu u veřejnosti –
občanů města Ústí nad Orlicí. Výsledek této stu
die se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2016.
Rovněž proběhlo jednání mezi zástupci města
Ústí nad Orlicí a zástupci Dopravní fakulty Uni
verzity Pardubice, jehož výsledkem je budoucí
spolupráce fakulty při návrhu řešení dopravní
obsluhy našeho města.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend

tizovat jednu z ústeckých uliček. Šlo konkrétně
o spojnici mezi ulicí Třebovskou a komunikací
lemující řeku Třebovku. Tuto uličku používají
mimo jiných osob i některé děti coby nejkratší
a nejbezpečnější cestu do základní školy.
Nesouhlas s prodejem navíc vyjádřily také tři ze
čtyř oslovených institucí a to konkrétně odbory
stavební, rozvoje města a životního prostředí
městského úřadu. I přes to vše vedení města
doporučovalo prodej do soukromých rukou.
Pokud by většina zastupitelů navrhovanou
privatizaci odsouhlasila, byla by ulička defini
tivně zlikvidována a připojena k soukromému

pozemku. Jedna komunikační trasa pro občany
města by tak přestala navždy existovat.
		Stal se ale malý zázrak. Našlo se totiž dost
osvícených zastupitelů, kteří nakonec zabrá
nili vedení města v této privatizaci. Ke šťast
nému konci tohoto příběhu tak zbývá pouze
jediné. Aby městské vedení, tak trochu sobě
navzdory, o „nechtěnou uličku“ začalo v zájmu
občanů řádně pečovat. Kopřivy, hluboké výmoly
a nezpevněný povrch dovolují totiž nyní prů
chod jen těm nejotrlejším.
Jaroslav Řeháček ml.
zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz

Prodáme uličku?
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. zve
řejňujeme příspěvek člena Zastupitelstva města
Ústí nad Orlicí pana Ing. Bc. Jaroslava Řeháčka ml.

Mělo by vedení našeho města rozprodávat
funkční uličky v Ústí nad Orlicí soukromým oso
bám a nevratně tak osekávat veřejný prostor
používaný občany města? Pevně věřím, že
nikoliv.
		Byl jsem proto velice překvapen, že širší
vedení města (městská rada) tvořené zástupci
ODS, KDU - ČSL, SNK Oušťáci a přeběhlíků,
doporučovalo městskému zastupitelstvu priva

Pozvánka na seminář
MAS Orlicko

Seminář na téma „Postavení NNO v právních vztazích“.
Kdy a kde: 29. 9. 2015 v 16 hodin v Dlouhé
Třebové (Obecní úřad).
Více informací na webu MAS ORLICKO
http://www.mas.orlicko.cz/index
php?IdS=1&IdMsg=055caef51e8cd8
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Městský zpravodaj v novém
Otevíráte stránky zářijového zpravodaje města
Ústí nad Orlicí, který se vám představuje v novém
redesignu. Ten byl navržen v souladu s novým
vizuálním stylem města a zpravodaj tak násle
duje již dříve vydané nové turistické propagační
letáky a knihu o městě.
		Změněna byla grafika, barevnost, sazba
textu, styl písma a použité ikony, které oddělují
jednotlivé rubriky zpravodaje. Tyto změny tvoří
celkovou novou tvář městského zpravodaje a čte
nářům přináší přehlednost informací a čitelnost

textu. Nová sazba umožní některé texty doplnit
fotografiemi nebo obrázky.
		Věříme, že si nová tvář městského zpravodaje
získá vaši přízeň a bude nadále vyhledávaných
zdrojem informací ze života města Ústí nad Orlicí
a že případné počáteční rozpaky budou překo
nány dobrým výsledkem realizace nového moder
ního designu městského zpravodaje a vaší přízní.
Bc. Kroulíková Zdenka
vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace
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Pozvánka na Den Regionu
Orlicko – Třebovsko

Úřad práce ČR nabízí pro osoby se zdravotním postižením možnost
pracovní rehabilitace

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
zve všechny své příznivce a cyklisty v pátek
11. září 2015 na tradiční cyklojízdu starostů
členských obcí a měst. Akce startuje v Ústí nad
Orlicí ve 13.00 hodin v areálu bývalé Perly,
sraz účastníků je u vstupu z Lochmanovy ulice
(naproti budově České pošty). V úvodu bude
představen v současné době největší projekt
města - revitalizace Perly, zpracování Regulač
ního plánu a záměr vzdělávacího centra Laby
rint člověka. Poté cyklisté vyjedou přes Přívrat
do Svinné, kde je zastávka v 15 hodin u nové
podhledny (u hřbitova). Cyklojízda bude ukon
čena v 17 hodin ve Voděradech na hřišti. V cíli
je pro účastníky připraven atraktivní program:
kapela PPS, divadelní představení ochotníků ze
Sloupnice a občerstvení. Pojeďte s námi a při
pojte se k propagační jízdě regionem!

Pracovní rehabilitace představuje komplexní
systém aktivit, jehož cílem je usnadnit návrat
osob se zdravotním postižením na trh práce.
Zahrnuje zejména poradenskou činnost zamě
řenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo
jiné výdělečné činnosti, teoretickou a prak
tickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení
a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytvá
ření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání
nebo jiné výdělečné činnosti. Klade si za cíl, na
základě vytvořených postupů a s důrazem na
individuální přístup ke zdravotně postiženým,
zvýšit šance jejich uplatnění na trhu práce.
Pracovní rehabilitaci je třeba chápat jako
dlouhodobý proces, který vychází z:
- individuálního přístupu k osobám se zdravot
ním postižením
- individuálního plánování procesu pracovní
rehabilitace
- multidisciplinárního přístupu během celého
procesu pracovní rehabilitace (tj. zapojení

Končí druhý největší projekt v Pardubickém kraji
Projekt „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ je
podle finančního objemu druhým největším
projektem v Pardubickém kraji podpořeným
z prostředků Evropské unie v rámci Operačního
programu ŽP. Předpokládané náklady celého
projektu činí cca 687 mil. Kč bez DPH, přičemž
městská společnost TEPVOS, spol. s r.o. obdržela
na projekt dotaci dosahující 495 mil. Kč. Cílem
projektu bylo vytvořit předpoklad pro připojení
dalších 2900 obyvatel na kanalizační síť zakon
čenou čistírnou odpadních vod, tzn. vybudovat
26,527 km nových kanalizačních sítí s 25 čerpa
cími stanicemi, zrekonstruovat cca 5,85 km stá
vajících kanalizačních sítí a intenzifikovat čistírnu
odpadních vod v Ústí nad Orlicí za účelem snížení
množství vypouštěného znečištění u vybraných
ukazatelů. Všechny tyto závazné parametry byly
realizací splněny.
		Začátky nebyly jednoduché. Již v roce 2005
byla zahájena příprava projektu „Zlepšení kva
lity vod v povodí řeky Třebovky“
, jehož účastníky
byla městská společnost TEPVOS, spol. s r. o.,
Vodárenské společnost Č. Třebová, s.r.o. a obec
Dl. Třebová, která z důvodu velké finanční nároč
nosti v říjnu 2006 z projektu odstoupila. V roce
2008 došlo k rozdělení projektu na dva samo
statné projekty Ústí n.O. a Č. Třebová a projekt
získal nový název „Ústí nad Orlicí – kanalizace
a ČOV“. Rok 2009 byl rokem zpracování a podání
žádosti o finanční podporu z OPŽP, v rámci které
09 / 2015

bylo nově řešeno připojení kanalizace v obci Lib
chavy na čistírnu odpadních vod a vybudování
nové kanalizační sítě v obci Dlouhá Třebová.
Následovala projektová příprava a zajištění
potřebných povolení. Výběrové řízení na zhotovi
tele stavebních prací probíhalo téměř rok a vítězně z něj v lednu 2012 vyšlo Sdružení pro
Ústí n. O. – kanalizace a ČOV sestávající se
z firem SMP CZ, a.s., Praha, VCES a.s., Praha,
HOCHTIEF CZ a. s., Praha a A. B. V. spol. s r. o.,
Ústí nad Orlicí. Dne 14. 5. 2012 bylo předáno sta
veniště zhotoviteli a dne 6. 6. 2012 byla zahájena
vlastní realizace. Ke dni 31. 5. 2015 byly veškeré
stavební práce ukončeny a stavba převzata.
Slavnostní ukončení projektu se uskutečnilo dne
14. 7. 2015
		Velký zásah do života všech obyvatel v Ústí
nad Orlicí a okolí mimo jiné přinese snížení míry
znečišťování půdy a podzemních vod vyloučením
septiků a jímek a umožněním přímého připojení
jednotlivých nemovitostí na nově vybudovaný
systém odvádění a čištění odpadních vod. Inten
zifikovaná ČOV dále zajistí snížení vypouštěného
znečištění (zejména dusíku a fosforu) do vodního
toku tak, aby byly splněny požadavky příslušné
legislativy ČR a EU v oblasti životního prostředí.
Věříme, že současná i budoucí generace odve
denou práci ocení zejména v kvalitě životního
prostředí.
M. Vojvodíková

Bc. Jaroslava Rollerová
tel.: 950 172 441,
e-mail: jaroslava.rollerova@uo.mpsv.cz

Vlak československých legií
v pardubicích
Československá obec legionářská Jednota Ústí
nad Orlicí chce touto cestou v rámci projektu
„Legiovlak“ pozvat všechny zájemce o novo
dobou československou historii a především
mládež k návštěvě Pardubic, kde si budou moci
na hlavním nádraží na prodlouženém nástupišti
1B ve dnech od 28. srpna do 13. září 2015 pro
hlédnout repliku legionářského vlaku ruských
legií. Ve všední dny od 8 hodin do 18 hodin,
o víkendech od 9 hodin do 19 hodin.
		Věrná replika legionářského vlaku z let
1918–1920 čítá 10 vagonů. Pro nejlepší přiblí
žení jeho podoby, životních podmínek čs. legi
onářů na Transsibiřské magistrále a bojové
činnosti byly vybrány nejčastěji používané
vagony. Vlak má vůz polní pošty, těplušku, plu
kovní prodejnu, vůz ubytovací, zdravotní, štábní,
obrněný a dva vozy plošinové. Na letní prezen
taci v Praze bude připojen vagon krejčovský.
Ve všech vozech čeká na návštěvníky přesná
rekonstrukce vnitřního vybavení, průvodci
v dobových legionářských stejnokrojích, origi
nální exponáty, ukázky zbraní a stovky fotogra
fií mapující historii čs. legií. Jízdu Legiovlaku
podpořil svou záštitou hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický. Vstup je zdarma, a to
i díky podpoře Ministerstva obrany ČR a dalších
partnerů. Pro více informací je možné navští
vit internetové stránky www.legiovlak.cz nebo
Legie 100. Školy mohou nahlašovat exkurze
svých tříd na adrese skoly@legiovlak.cz, nebo
na telefonu 734 315 609.
Vladimír Pohorský
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí
www.ustinadorlici.cz
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Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve
Petr Hájek, předseda svazku obcí
a PhDr. Jana Staňková

odborníků z různých relevantních oblastí
v období plánování i realizace)
- zjištění a stanovení pracovního potenciálu
osob se zdravotním postižením (tj. důraz na
tzv. pozitivní pracovní rekomandaci – tedy to,
co je v rámci svého aktuálního zdravotního
stavu člověk schopen vykonávat).
Pracovní rehabilitace je vymezena legislativně,
tj. je zahájena v okamžiku podání Žádosti o PR,
kterou podává oprávněná osoba na místně pří
slušném ÚP ČR.
Informace ohledně pracovní rehabilitace
můžete získat telefonicky, emailem nebo
osobně na kontaktu:

Poděkování a pozvání

Ocenění žáků ZŠ Bratří Čapků

Rádi bychom poděkovali zřizovateli městu
Ústí nad Orlicí, panu starostovi Petru Hájkovi
a vedoucímu odboru školství panu Lubošovi
Mikyskovi za příspěvek na zabezpečení mateř
ské školy a také firmě ISS Computers, s. r. o.
za pěknou spolupráci. I tento školní rok zveme
všechny rodiče zapsaných i nezapsaných dětí
do mateřské školy na pravidelnou akci „Pojďte
si pohrát se svými dětmi do mateřské školky“ ,
která se bude konat každé první úterý v měsíci
od 15.00 do 16.00 hodin. V tomto čase je Vám
školka plně k dispozici. Od tohoto školního
roku máme nově udělaný enviromentální kou
tek s mikroskopy, encyklopediemi, bylinkami
z vlastní zahrádky a herbářem.
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás :)

[4]

Kolektiv MŠ

ZŠ Třebovská

Žáci naší školy tento rok opět sbírali starý
papír, plasty, baterie, pomerančovou i citrono
vou kůru. Kůry jsme nasušili více než 100 kg
a 132 kg baterií byla taky pěkná hromada. No
a papíru? Toho jsme nanosili neuvěřitelných
8 tun. Jsme rády, že se z naší školy zapojilo
do sběru tak velké množství dětí a tím jsme
společně alespoň trochu přispěli k ochraně
životního prostředí.
Karolína Kolářová
a Karolína Kovářová, 5.třída

ZŠ Třebovská
Ve čtvrtek 11. června slavilo Gymnázium Ústí
nad Orlicí další velký úspěch. Při vyhodnoco
vání literárně historické soutěže Lidice21, jíž
se zúčastnilo přesně 3041 žáků ze 136 čes
kých i slovenských škol, totiž ústečtí studenti
obsadili opět přední příčky. Luboš Felgr ze
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V úterý 23. 6. 2015 Petr Hájek, starosta města
Ústí nad Orlicí, předal ceny Comenia vybraným
žákům ústeckých základních škol. Mezi oceně
nými byli i žáci a žákyně ZŠ Bratří Čapků: Klára
Hrnčířová a Tereza Dokoupilová za výborné
školní úspěchy a reprezentaci školy, Pavel Junek
za výborné školní úspěchy a výraznou pomoc
při propagaci školy. Dále bylo oceněno družstvo
dívek ve složení Iva Skalická, Kamila Vaňousová,
Kateřina Hrdinová, Marta Pirklová a Nela Bera
nová za vynikající sportovní úspěch v republiko
vém finále atletického čtyřboje v Opavě, kde se
umístily na pěkném 4. místě hned za školami se
sportovním zaměřením. Významnou událostí
bylo také předávání certifikátů žákům, kteří
úspěšně složili mezinárodní Cambridge zkoušky
úrovně KET a PET. Tento projekt, který vedl auto
rizovaný partner Evropského centra jazykových
zkoušek Mgr. Milan Pošepný, probíhal ve spo
lupráci se ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Komenského
z Ústí nad Orlicí a byl doplněn o studenty gymná
zií a středních škol. Z naší školy osvědčení získali
Gabriela Čtrnáctová, Veronika Fajtová, Kateřina
Kunová, Milan Pošepný a Matouš Zachař.
		Všem oceněným gratulujeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů.
Petra Mihulková

Zápis dětí do MŠ
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
vyhlašuje 2. kolo zápisu do MŠ na šk. r. 2015/2016,
které se uskuteční ve čtvrtek 10.9. od 9.00 do
16.00 hod. v mateřské škole. Žádáme rodiče,
kteří mají zájem o umístění dítěte v MŠ, aby při
šli k zápisu. S Sebou: rodný list dítěte, občanský
průkaz a žádost (přihlášku) k zápisu. Informace
o zápisu poskytne ředitelka MŠ na tel.: 736 503 579

3. A celou soutěž ve své kategorii vyhrál (druhá
kat.) a Petr Janota ze 7. B se umístil na třetím
místě. Za první kategorii se Natália Kudrnová
ze 3. B dostala na čtvrtou příčku a Markéta
Divišová také ze 3. B získala cenu ředitele za
nejlepší literární práci.
Studenti museli prokázat jednak vědomosti,
jednak svůj literární talent, protože se soutě
žilo ve 2 kolech. V tom prvním museli žáci vypl
nit elektronický test s otázkami s tematikou

Červen v MŠ Na Výsluní
Poslední předprázdninový měsíc jsme zahájili
v pondělí 1.6. Týdnem dětské radosti. Z Brna
k nám zavítala paní Hradecká se svojí Muzikote
rapií. Děti pracovaly ve skupinách, ty mladší byly
zaujaty pohádkou a ty starší měly možnost si
navíc vyzkoušet i hru na tradiční i méně tradiční
indiánské nástroje.
		V úterý 2. 6. jsme si zase užili zvířátek ze
stanice v Horní Čermné. Středa 3. 6. byla ve
sportovně-kulturním duchu. Dopoledne se děti
zúčastnily sportovních her mateřských škol, kde
vybojovaly krásné 3. místo. Odpoledne se potom
prezentoval na ústeckém náměstí v rámci akce
Týden dobré pohody pěvecký sbor Větrníček.
Ve čtvrtek 4.6. přišlo na řadu fotografování
a jako překvapení se objevila paní zmrzlinářka
(děti tvrdily, že to byla převlečená paní učitelka,
ale já si nejsem jistá) se třemi druhy zmrzliny.
Týden dětské radosti jsme zakončili v pátek
5. 6. na naší zahradě, kde byly připraveny zají
mavé soutěže se sladkými odměnami. 19. 6.
jsme navštívili v Malé scéně „Ústecký video
salon“ , kde byly dětem promítány kreslené
pohádky českých autorů.
		Ve středu 24. 6. pořádala MŠ Lentilka tra
diční fotbalový turnaj, kde malí fotbalisté vybo
jovali 3. místo. Čtvrtek 25. 6. byl ve znamení
loučení. Děti měli možnost soutěžit se svými
rodiči, následovalo občerstvení, písnička pro
rodiče a předání upomínky na naši školu.
		V pátek 26. 6. se opět závodilo v krytém
bazénu. Pro děti, které absolvovaly předplavecký
kurz, pořádala Plavecká škola „Hrátky žabky
Katky“.Tentokrát se nám velmi dařilo a v silné
konkurenci si děti vybojovaly 1. místo.
		Poslední akce v měsíci se opět týkala malých
zpěváčků z Větrníčku, kteří v pondělí 29. 6. potě
šili svými pohádkovými písničkami babičky
a dědečky v Domově pro seniory.
No, a to už je opravdu všechno. Školní rok byl
velice bohatý na krásné zážitky a my věříme, že
alespoň některé z nich se uchovají v srdíčku dětí.
Děti a učitelky MŠ Na Výsluní

Lidic a napsat slohovou práci na téma Příběh
obyčejného člověka (první kategorie) a Probu
dím se do války (druhá kategorie). Do druhého
kola postoupilo z celkového množství dohro
mady 42 účastníků, kteří dále vyplňovali další
test, tentokrát už bez literární práce.
M. Kovářová

www.ustinadorlici.cz

K ústeckému kulturnímu létu kromě jiných
pořadů již tradičně patří rozsáhlá výstava výtvar
ného umění, kterou pořádá zdejší Klubcentrum
v prostorách velkého sálu Kulturního domu.
Letošní již XVII. ročník odstartoval vernisáží ve
středu 5. srpna, bezmála pět desítek vystavují
cích bude prezentovat svá díla až do 6. září.
Motýlí motivy
Slavnostní zahájení obohatila rovněž módní
přehlídka ateliéru Jany Zamazalové z Leto
hradu, s níž spolupracuje také studentka
ústecké uměleckoprůmyslové školy Adéla
Faltusová. Od září studentka druhého roč
níku si vybrala obor Oděvní design, který má
v ústecké uměleckoprůmyslové škole nejdelší
tradici a je spojen se stovky let trvající tex
tilní produkcí ve městě. V šestnácti letech si
pro svoji první kolekci zvolila motýlí motivy
a početnému publiku představila hned něko
lik oděvů. Povzbuzením pro mladou návrhářku
může být skutečnost, že prezentace její první
kolekce u ústecké veřejnosti zabodovala.
Mgr. Jan Pokorný

Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí s podporou sponzorů zve na
tradiční Ústecký autosalon a Ekomobilita 2015

Zveme nejen příznivce motorových vozidel
na 17. ročník Ústeckého autosalonu, který
se bude konat v sobotu 26.9. 2015 od
9 do 17 hodin v areálu dílen Střední školy
automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech.
K vidění budou nové vozy všech významných
prodejců automobilů nejen pardubického
kraje (přes 50 vozidel téměř 20 vystavovatelů),
motocykly, autobusy a nákladní vozy, traktory,
zvedací a stavební technika.
Zájemce o historii potěší výstava historických
automobilů a motocyklů (letos zaměřená na
vozidla „první republiky“).
		V expozici EKOMOBILITA bude možné
shlédnout jak firemní elektromobily, tak
hobby stroje. Nebude samozřejmě chybět
ani výstava závodních motocyklů (historických
i současných).
		Součástí akce bude motoshow skupiny
Crazyday – Globus smrti, prezentace offroad

a trial školy Romana Korbera. Vystoupí také
freestylebiková skupina Bikepark Litomyšl
Crew.
Problematiku bezpečnosti silničního provozu
přiblíží BESIPteam, Policie ČR, složky IZS
a Český červený kříž. Akce se zúčastní sou
kromí majitelé a složky Armády ČR s vojen
skou technikou.
		Prezentovat se budou tradičně také
modelářské kluby. Bude možno shlédnout
novinky v diagnostické technice, svařování,
lakování, nebo nářadí a vybavení nejen pro
autoservisy.
		Připraveny budou i atrakce a soutěže
pro děti i dospělé včetně dětského skákacího
hradu. Během dne proběhnou módní přehlídky
pracovního a volnočasového oblečení. Den
zpestří i vystoupení hudební skupiny QUISP.
Součástí akce je i Den otevřených dveří v are
álu teoretické výuky na Dukle, kde bude možné
zhlédnout moderní výukové prostory, areál
autoškoly i tělocvičnu s horolezeckou stěnou.
Ing. Karel Beran

Oznámení
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Tradiční výstavu osvěžila
přehlídka mladé studentky

Zprávičky ze stacionáře
novali v červenci 2014 na České letní speciální
olympiádě v Brně. Ze světových her si sportovci
přivezli mnoho zážitků a suvenýrů. Děkujeme
těm, kteří přispěli ke zdárnému odletu spor
tovců do USA. Velké poděkování patří BUS
dopravě p. Zářeckého.
Slavnostní přijetí sportovců od starosty
města proběhne 24.9.2015 v programu
Integračního dne na náměstí v 15:30 hod.
1.8.2015 se konal další ročník „Rockování
v Cakli“ a část výtěžku byla věnována našemu
Stacionáři. Děkujeme p. Milanu Fišerovi a jeho
kamarádům za tuto krásnou akci. Slavnostní
předání proběhne 24.9.2015 v 16 hod. na
náměstí
Naši uživatelé se budou 24.9. prezentovat kul
turním vystoupením na dalším ročníku Integrač
ního dne na ústeckém náměstí.
Vedoucí přímé péče
H. Zastoupilová
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O prázdninách se 2 sportovci z našeho sportov
ního klubu Človíček – M. Bartošová a F. Heinige
– zúčastnili Světových her speciálních olympiád
v Los Angeles. Naši republiku skvěle reprezen
tovali v atletických disciplínách a přivezli si oba
krásná umístění.
Marie Bartošová – 3. místo za skok do dálky,
3. místo za běh na 100 m a 4. místo za smíše
nou štafetu 4x100 m.
Filip Heinige – 1. místo ve skoku do dálky a 4.
místo za běh na 100 m.
Tyto hry proběhly od 22.7. do 3.8. a zúčastnilo
se jich 6 500 sportovců z celého světa. Naše
česká výprava měla 67 sportovců (v atletice 6
sportovců). Na tyto hry se naši sportovci nomi

Integrační setkání osob se zdravotním postižením a veřejnosti na náměstí

IV. ročník
Kdy: 24. září 2015
Čas: 10–16.00 hodin
Místo konání: Mírové náměstí
Pořádá: Pracovní skupina pro osoby se zdravot
ním postižením - Komunitní plánování Města
Ústí nad Orlicí
...aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S POSTIŽENÍM...
Přijďte mezi nás! Již počtvrté 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 sou
těže pro děti a veřejnost a další zájemce.
Program bude doplněn o kulturní vystoupení
uživatelů se zdravotním handicapem. V odpo
ledních hodinách bude i ukázka canisterapie
s pejskem. Propagováno bude i Komunitní
plánování sociálních služeb ve městě.
Akce bude po celý den moderovaná pořadate
lem. Srdečně vás zveme! Akci finančně podpo
řilo město Ústí nad Orlicí.

V programu Integračního dne na náměstí
proběhne v 15.30 hod. slavnostní přijetí
sportovců ze Stacionáře starostou města.
Marie Bartošová a Filip Heinige reprezentovali orlickoústecký Stacionář na Speciální
olympiádě v americkém Los Angeles a přivezli dvě bronzové a jednu zlatou medaili.
Za skupinu KPSS pro osoby
se zdravotním postižením
Iva Sedláčková
koordinátorka pracovní skupiny

Senior klub při Centru sociální péče města Ústí nad Orlicí

17. září – čtvrtek – odpolední VÝLET NA
MARIÁNSKOU HORU A ZÁMEČEK V LANŠKROUNĚ
Přihlášky se přijímají na Sladkovně v úterý 1.9.,
8.9. a 15.9. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen SK
09 / 2015

hradí 55,- Kč, nečlen 70,- Kč. V ceně zájezdu
je doprava, prohlídka kostela na Mariánské
hoře, rozhledna, prohlídka „Zámečku“ v Lan
škrouně (Rudoltice). U zámečku je možné
zakoupit občerstvení (kavárna). Návrat kolem
18.00 hodin. Akci zajišťuje p. Šamšulová tel.
722 475 129, p. Šlegrová tel. 722 475 131.
ODJEZDY AUTOBUSU: Hylváty ČSAO 13.00
hodin, Dukla prodejna 13.10 hodin, Babyka
13.15 hodin, Autobusové nádr. 13.20 hodin,
Tvardkova 13.25 hodin, Penzion 13.30 hodin

24. září 2015 – čtvrtek – MEZINÁRODNÍ
DEN SENIORŮ
Senior klub společně s Komisí Rady města pro
práci se seniory a Českým červeným křížem
pořádají oslavu „Mezinárodního dne seniorů“
na zahradě ČČK za účasti seniorů z Bystřice
Kladské a Popradu. Na programu jsou zna
lostní soutěže, sportovní soutěže, soutěž ve

pokračování na str. 7…
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vaření kotlíkového guláše s ochutnávkou guláše
zdarma. Navečer táborák s opékáním buřtů.
Členové Senior klubu a veřejnost jsou zváni
od 12.30 hodin. Kdo chce sledovat vaření,
může přijít i dříve. Možnost zakoupení kávy,
piva, limonád.
Připravujeme:
HOKOVCE – 15.11. až 21.11. 2015
SK již počtvrté zprostředkovává léčebný pobyt
ve Slovenských lázních v hotelu Park Hotel.
Hokovce v termínu 15. 11. až 21. 11. 2015.
Cena 4 750,- Kč. Pobyt je možný pro všechny
obyvatele a neobyvatele města.
Pobyt začíná společnou dopravou, kdy auto
bus odjíždí v sobotu dne 14. 11. 2015
v 17.30 hodin od CSP – bývalý Penzion,
Na Pláni 1343. Příjezd v pozdních odpoled
ních hodinách v sobotu dne 21. 11. 2015.
Příplatek za jednolůžkový pokoj. Pobytová taxa

se hradí na místě. V době pobytu jsou nabízeny
výlety.
Přihlášky se přijímají ve Sladkovně dne
22. 9. a 29. 9. od 10.00 do 12.00 hodin,
kdy se vyplní přihláška a zaplatí záloha
1 000,- Kč na osobu. Při přihlášení obdrží
každý podrobné propozice.
Doplatek bude vybírán na společné schůzce ve
Sladkovně dne 20. 10. 2015 od 14.45 hodin.
Pořadí přihlášených zároveň tvoří zasedací
pořádek v autobusu. Záloha i doplatek jsou
nevratné – každý si musí sehnat odpovídající
náhradu. Členové SK dostanou příspěvek 100,Kč po skončení akce.
Akci zajišťuje JUDr. Zdeněk Ešpandr, tel.
734398 390, Ešpandrová Jana
5. 10. – pondělí - HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
SKUPINY „VESELÁ TROJKA“
Senior klub zve své členy na hudební vystou
pení skupiny „Veselá Trojka“ dne 5. 10. ve 13.00
hodin v Kulturním domě Ústí n.O.(Poprad).

CSP města Ústí nad Orlicí – „Penzion“
Od července roku 2015 probíhá aktualizace
pořadníků v Centru sociální péče města Ústí
nad Orlicí – v Pečovatelské službě, Na Pláni
1343 a z důvodu naplnění evidence uchazečů
o umístění nabízíme následující sociální služby
pro potřebné.
Můžeme pomoci s těmito činnostmi:
Pomoc při zvládání běžných úkonů – pomoc při
podávání jídla a pití, oblékání, přesun na lůžko nebo
vozík, pomoc při samostatném pohybu, pomoc při
prostorové orientaci, kde orientace spočívá v den
ních kontrolách klienta, jestli klient něco nepotře
buje nebo kdy je kontrola spojená s podáním léků.
Pomoc při osobní hygieně – pomůžeme Vám
s celodenní hygienou, hygienou na lůžku, pomů

Český červený kříž

Senior doprava ČČK: je určena seniorům
osobám zdravotně oslabeným a rodičům
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup,
kadeřnici,...

žeme ze základní péčí o vlasy a nehty, zajistíme
pomoc při použití wc. Můžete využít bezbariéro
vou koupelnu v našem zařízení, která je vybavena
zvedacím zařízením, které umožňuje snazší mani
pulaci s klientem.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy – přineseme Vám oběd přímo do bytu nebo
si můžete pro oběd přijít přímo do jídelny a oběd si
sníst, a nebo si můžete oběd odnést z jídelny do
bytu. Můžeme Vám nachystat jídlo přímo na talíř,
připravujeme snídaně, svačiny, večeře a pomoc při
podání jídla a pití.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti – jsme
schopni zajistit úklid domácnosti (vytírání, lux,
prach), můžeme Vám vyprat a vyžehlit (vyman

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 pra
covní den od 7.00 do 15.30 hodin.
NOVĚ PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA
V PONDĚLÍ A VE STŘEDU DO 18.00 HODIN
(v době letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopec
kého 840 nebo na Informačním centru města
Senior doprava ČČK je provozována za pod
pory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického
kraje.

Vstupné 50 Kč. Členové Senior klubu obdrží
příspěvek 20,- Kč. Přihlášky se přijímají dne
22. 9. a 29. 9. 2015 ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hodin. Akci zajišťuje JUDr. Mojmír Králík
tel.: 731031186, Ešpandrová Jana
Upozornění:
Příspěvek na dopravu 100,- Kč pro účastníky
pobytu v Krkonoších (Modrokamenná bouda,
Jindřichův dům) se vyplácí dne 8. 9. a 15. 9. ve
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin
Při odhlášení ze zájezdu je nutné si zajistit za
sebe náhradníka, jinak se poplatek nevrací.
KONTAKT NA SK:
p. Šamšulová tel.: 722475129, p. Hošek
734188853, p. Tomanová 731601548, JUDr.
Králík 731031186, p. Šlegrová 722475131,
JUDr. Ešpandr 731398390
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu
JUDr. Zdeněk Ešpandr

dlovat) ložní i osobní prádlo, donést velký i malý
nákup, zajistit pochůzky – vyzvednout recept
u lékaře, vyzvednou léky v lékárně, vyjednat Vaše
záležitosti na úřadě.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím – doprovázení k lékaři, na úřady, na
nákupy prostřednictvím Senior dopravy nebo po
domluvě i autem Pečovatelské služby.
V budově je k dispozici 64 bytů pro jednotlivce
a 30 bytů pro dvojice, pro více informací kontaktujte sociální pracovnici. Žádost pro umístění + souhlas s poskytnutím osobních údajů si
můžete vyzvednout v budově Na Pláni 1343.
KONTAKT:
Pečovatelská služba, Na Pláni 1343, Ústí n.O.,
562 06, tel.: 736 503 571, 736 503 570,
e-mail: csp-uo@seznam.cz,
ps.ustinadorlici@seznam.cz

Centrum pro život: vzdělávací, relaxační a vol
nočasové centrum pro seniory a nejen pro ně,
akce jsou určeny široké veřejnosti

Díváme se kolem sebe (výstava)
1.–30. 9. | 8–15.30 hod | Kociánka
Výstava fotografií dětí z fotografického
kroužku Základní školy Třebovská Ústí nad
Orlicí, od 8.00 do 15.30 hodin (v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK), budova OS ČČK
ÚO, Kopeckého 840, vstupné zdarma

pokračování na str. 8…
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…pokračování ze str. 6

…pokračování ze str. 7

Kavárnička v domově důchodců

Den otevřených dvěří v DPS Sv. Kryštof

otevřeno každý den kromě pondělí od 13,00
do 16,00 hodin

U příležitosti Dne charity Vás srdečně zveme
11. září do Domu pokojného stáří sv. Kryštofa
v Ústí n.O. – Kerharticích na
Den otevřených dveří.

Světový den první pomoci
10. 9. | 9–13.00 hod | Kociánka v Ústí n. O.
ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného systému ČR

Výlet Polsko–Kudowa zdroj

Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků
Nová provozovna v nákupním centru NOVÁ
LOUŽE
Provozní doba:
Pondělí - pátek od 8.00 do 11.00 a od 14.00
do 18.00 hodin
Sobota od 8.00 do 11.00 hodin

Přihlásit se můžete na tel. 724 985 511 nebo každý
pátek od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK, kde se provádí
úhradu za výlet, odjezd v 8.00 hodin z autobusového
nádraží Ústí n.O., cena: 110,- Kč člen ČK, 140,- Kč
ostatní

Úklidové služby, drobné opravy - služby
„Hodinového manžela“
Bližší informace a objednání o úklidové služby
na tel.: 773 001 088

Odpolední vycházka
10. 9. | 14.00 hod
po okolí Ústí nad Orlicí společně s paní Zdenou Urbanovou, čas srazu: 14.00 hodin u budovy OS ČČK ÚO,
Kopeckého 840

Program:
13.30 hod. – začátek
od 14.00 hod. – možnost prohlídky bytů
a zázemí DPS, komentovaná procházka bylin
kovou zahrádkou, prezentace činnosti DPS
a Oblastní charity
od 14.30 hod. – Šedousbend – k poslechu hraje
kerhartická skupina
Více na tel.: 731 402 341,
e-mail:dps.ustino@seznam.cz,
www.uo.charita.cz

Šikovné ručičky – drátkování
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17. 9. | 15.00 hod
výroba výrobků drátkováním, budova OS ČČK ÚO,
Kopeckého 840, vstupné: 30,- Kč

Cyklovýlet
18. 9. | 9.00 hod
po okolí Ústí nad Orlicí s panem Ivo Preclíkem,
čas srazu: 9.00 hodin u budovy OS ČČK ÚO,
Kopeckého 840

Zelňákové posezení

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Ústí n. O.
Pozvánka na poznávací zájezd: středa 16.
září - SLAVKOV U BRNA - zámek, zámecká
zahrada a Mohyla míru – Památník vítězné
Napoleonovy bitvy 2. 12. 1805 u obce Prace.
Odjezd ze zastávky Tvardkova v 7 hod. (ČSAO
Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod., Družba
v 6.55 hod., Tvardkova v 7 hod., nádraží ČSAD
v 7.05 hod.)

Cena 300 Kč člen SPCCH, 340 Kč nečlen. Při
hlášky a platba v Klubu důchodců – Sladkovně
nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO
SPCCH!
Pozor! Úřední hodiny pro SPCCH každý 1.
a 2. čtvrtek v měsíci od 10 hod. do 11.30
hod.

18. 9. | 13.00 hod
Ochutnali jste někdy ZELŇÁKY, pokud ne máte možnost. Přijďte na Zelňákové posezení, příjemné posezení, zábava, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840

Den seniorů – sportovně
24. 9. | 13.00 hod
- soutěže, hry, zábava, příjemné posezení, zahrada
- budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, (v případě
špatného počasí se akce uskuteční v budově OS ČČK)

Výlet svatohubertské slavnosti
3. 10. |
Zámek KUKS. Přihlásit se můžete na tel. 724 985
511 nebo každý pátek od 8.00 do 15.30 hodin na
ČČK, kde se provádí úhradu za výlet, odjezd v 9.00
hodin předpokládaný návrat do ÚO okolo 20.00
hodiny. Místo odjezdu: autobusové nádraží Ústí nad
Orlicí, cena: 110,- Kč člen ČK/děti, 150,- Kč ostatní,
cena obsahuje dopravu

Pravidelné akce:
KAVÁRNIČKA - CENTRUM SETKÁVÁNÍ: každý
pátek od 8.00 do 15.30 hodin - přijďte si popo
vídat se svými přáteli do Společenského centra
ČČK (společenské hry, výtvarné činnosti). Každý
pátek od 9.00 do 13.00 společné čtení z časopisů
ZDRAVÍ A PANÍ DOMU
09 / 2015

Cvičení v Orlickoústecké nemocnici
Rehabilitační oddělení Nemocnice Pardubic
kého kraje, a.s., Orlickústecké nemocnice, ozna
muje, že bude od školního roku 2015/16 ote
vírat cvičební skupiny pro děti a dospělé. Cena
jedné běžné lekce bude 70 Kč, cena lekce dle
metodiky p. Smíška (pouze pro dospělé) bude
100 Kč. I. běh (10 lekcí - 700 resp. 1000 Kč)
bude začínat koncem září - začátkem října.
Dle zájmu budeme pokračovat II. a případně
III. během. Tělocvična je kapacitně omezena
osmi místy (Smíšek 5 míst).
Podrobnější informace na tel.: 465 710 444.
Předpokládaný rozpis cvičebních hodin (drobné
změny vyhrazeny):
pondělí: 14 - 15 hod. - děti 7-11 let
středa: 12.30 – 13.30 hod. - dospělí (Smíšek),
14.30 – 15.30 hod. - dospělí
čtvrtek: 14 – 15 hod. - děti 12-16 let, 15 – 16
hod. - dospělí, 16 – 18 hod. - cvičení pro těhotné
(informace gynekologie)
prim. MUDr. R. Dědková, rehabilitační odd.

Linka důvěry děkuje a informuje

Jménem obecně prospěšné společnosti KON
TAKT Ústí nad Orlicí, které zřizuje krajskou
Linku důvěry, bychom chtěli poděkovat městu
Ústí nad Orlicí za finanční podporu, kterou nám
v letošním roce 2015 poskytlo, a které si velmi
vážíme.
Zároveň bychom chtěli informovat občany
města, že Linku důvěry Ústí nad Orlicí je možné
kontaktovat na telefonním čísle 465 52 42 52,
které funguje v nepřetržitém provozu, dále pro
střednictvím služby SKYPE pod uživatelským
jménem linka.duvery.uo, případně na e-mailu
napis@linkaduveryuo.cz. Bližší informace
o naší službě naleznete www.linkaduveryuo.cz.
Bc. Lucie Prudilová
Vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

www.ustinadorlici.cz

Město Ústí nad Orlicí
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Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžo
vec) můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
Úterý 1. 9.
8–15.30 hod.
9.30 hod.
(vernisáž) 18.00 hod.

|
|
|

Díváme se kolem sebe/výstava/do 30.9.
Kavárnička
Člověk a architektura/výstava/do 29.9.

|
|
|

ČČK ÚO
MC Medvídek
Malá scéna

| tel.: 464 649 590
| tel.: 605 774 569
| tel.: 608 752 608

|
|

Radčiny zpívánky s kytarou
Domácí péče/film ČR

|
|

MC Medvídek
Malá scéna

| tel.: 605 774 569
| tel.: 608 752 608

|

Závody minikár – Andrlův chlum

|

Autoklub ÚO

|
|

Závody minikár – Andrlův chlum
Mistr J. Hus/ přednáška

|
|

Autoklub ÚO
kostel Džbánov

|
|

U kláves s Blankou
Nenasytná Tiffany/film ČR

|
|

MC Medvídek
Malá scéna

| tel.: 605 774 569
| tel.: 608 752 608

|
|
|
|
|

Světový den první pomoci
Powerjóga pro jógamamky
Odpolední vycházka
Zábavná geologie Železných hor/vernisáž
O trampech/vernisáž

|
|
|
|
|

Kociánka
MC Medvídek
ČČK ÚO
Městské muzeum
Městské muzeum

|
|
|
|
|

tel.: 464 649 590
tel.: 602 245 393
tel.: 464 649 590
tel.: 465 523 653
tel.: 465 523 653

|
|
|
|

Memoriál Ing.B.Langa/basketbal/do13.9.
Dopoledne s babičkou Maruškou
Den Regionu Orlicko-Třebovsko
Den otevřených dveří – DPS sv.Kryštof

|
|
|
|

SH SŠUP
MC Medvídek
svazek obcí
Obl.charita ÚO

|
|
|
|

tel.: 604 631 561
tel.: 605 965 463
tel.: 603 569 884
tel.: 731 402 341

|
|

Za krásami Jeseníků a Rychlebských hor
Dozvuk Jednoho světa/přednáška

|
|

ST-AR Klub
Malá scéna

| tel.: 731 601 548
| tel.: 608 752 608

|

Tóny nad městy/koncert

|

ZUŠ J. Kociana

| tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|

Slavkov u Brna/zájezd
Výlet Polsko
Radčiny zpívánky s kytarou
Kdo s radostí vaří…/kurz
Schmitke/film ČR

|
|
|
|
|

SPCCH ÚO
ČČK ÚO
MC Medvídek
MC Medvídek
Malá scéna

|
|
|
|
|

tel.: 737 378 815
tel.: 464 649 590
tel.: 605 774 569
tel.: 605 774 569
tel.: 608 752 608

|
|
|
|
|
|

Farmářské trhy
Powerjóga pro jógamamky
Mariánská Hora,Lanškroun/výlet
Drátkování/dílna
Umprumka vystavuje/vernisáž
Fr. Černý & přátelé/koncert

|
|
|
|
|
|

Mírové náměstí
MC Medvídek
Senior klub
ČČK ÚO
Galerie pod radnicí
Kulturní dům ÚO

|
|
|
|
|
|

tel.: 603397 859
tel.: 602 245 393
tel.: 722 475 129
tel.: 464 649 590
tel.: 725 078 375
tel.: 465 521 047

|
|

Cyklovýlet
Zelňákové posezení

|
|

ČČK ÚO
ČČK ÚO

| tel.: 464 649 590
| tel.: 464 649 590

|
|

Procházka Teplickými skalami
Mohendžodáro/cvičení

|
|

ST-AR Klub
MC Medvídek

| tel.: 731 601 548
| tel.: 605 774 569

|
|
|

K rozhledně Andrlův chlum/cykloakce
Romanticko-duchovní koncert/Henriette
Večer s… M. Mackovou

|
|
|

KČT ÚO
kostel sv. Prokopa Dl. Třebová
Malá scéna

| tel.: 605 162 629
| tel.: 608 752 608

Středa 2. 9.
9–10.00 hod.
17.00 a 19.00 hod.

Sobota 5. 9.
9–15.00 hod.

Neděle 6. 9.
9–15.00 hod.
14.00 hod.

Středa 9. 9.
9–10.00 hod.
17.00 a 19.00 hod.
9–13.00 hod.
9.00 hod.
14.00 hod.
17.00 hod.
		

Pátek 11. 9.
		
9.00 hod.
13.00 hod.
13.30 hod.

Sobota 12. 9.
6.20 hod.
(sraz: nádr. ČD)
18.00 hod.

Úterý 15. 9.
19.30 hod.

Středa 16. 9.
		
8.00 hod.
9–10.00 hod.
16.00 hod.
17.00 a 19.00 hod.

Čtvrtek 17. 9.
		
9.00 hod.
(odjezd) 13.00 hod.
15.00 hod.
		
20.00 hod.

Pátek 18. 9.
9.00 hod.
13.00 hod.

Sobota 19. 9.
8.10 hod.
(sraz: nádr. ČD)
9.30–11.30 hod.

Neděle 20. 9.
(start) 8–10.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
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Čtvrtek 10. 9.

Úterý 22. 9.
18.00 hod.

|

Slavní romantičtí malíři 19. stol./přenáška

|

Malá scéna

| tel.: 608 752 608

|
|

U kláves s Blankou
Mallory/film ČR

|
|

MC Medvídek
Malá scéna

| tel.: 605 774 569
| tel.: 608 752 608

|
|
|
|

Powerjóga pro jógamamky
Integrační den/život s postižením
Den seniorů
Slow west/film VB

|
|
|
|

MC Medvídek
Mírové náměstí ÚO
zahrada ČČK ÚO
Malá scéna

| tel.: 602 245 393

|
|

Dopoledne s babičkou Maruškou
Doga, Konflikt (SVK)/koncert

|
|

MC Medvídek
Kulturní dům ÚO

| tel.: 605 965 463

|
|

Ústecký autosalon, Ekomobilita 2015
Memoriál Zd.Veselého/hasičská soutěž

|
|

SŠA-dílny Hylváty
Černovír, Pod lesem

| tel.: 468 002 645
| tel.: 724 289 016

|

Zahájení tanečních kurzů

|

Kulturní dům ÚO

| tel.: 465 521 047

|
|

Slavnostní bohoslužba- sv. Václav
Benefiční koncert

|
|

kostel Nanebevzetí P.Marie
kostel Nanebevzetí P. Marie

|
|

Ukážeme vám cestu
Seminář MAS Orlicko

|
|

terapeutická dílna CEDR
Obecní úřad Dl. Třebová

| tel.: 605 350 525

|
|

Kdo s radostí vaří…/kurz
Cesta vzhůru/film ČR

|
|

MC Medvídek
Malá scéna

| tel.: 605 774 569
| tel.: 608 752 608

Středa 23. 9.
9–10.00 hod.
17.00 a 19.00 hod.

Čtvrtek 24. 9.
9.00 hod.
10–16.00 hod.
12.30 hod.
19.00 hod.

| tel.: 464 649 590
| tel.: 608 752 608

Pátek 25. 9.
9.00 hod.
		

Sobota 26. 9.
9–17.00 hod.
		

Neděle 27. 9.
16.00 hod.

Pondělí 28. 9.
8.30 hod.
18.00 hod.

Úterý 29. 9.
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9–19.00 hod.
16.00 hod.

Středa 30. 9.
16.00 hod.
17.00 a 19.00 hod.

Andrlův chlum láká k procházkám

Koncerty v kulturním domě
v Ústí nad Orlicí

Několika novými a zrekonstruovanými turis
tickými zastaveními láká cesta na Andrlův
chlum u Ústí nad Orlicí. Celkem šest zastavení
se v letošním roce dočkalo nového mobiliáře
doplněného dřevěnými sochami. V Řehořově
dole naleznete nově vybudováno příjemné
posezení, na proti němuž byl umístěn maskot
městských lesu, trpaslík „Andrláček“. Záro
veň začala také rekonstrukce cesty vedoucí
k Poutníkově studánce.
		U křižovatky na Řetovou v místě zvaném
„U Loučení“ byla umístěna velká socha vio
loncellisty a o kousek dál novotou září Vicenova studánka, kde na každého poutníka
čeká osvěžení a posezení. Studánka poblíž
silnice je jedním z nejkouzelnějších míst
našich městských lesů. Vybudována byla za
války roku 1942 jako vzpomínka na nestora
ousteckých divadelníků Hynka Vicenu.
		Další zastavení „U Starého Oustí“ se
dočkalo nového posezení a v části nad kaplič
kami čeká na malé i velké krokodýl jménem
„Chňapík“.
Z městské části Kerhartice, po žluté turistické
značce, dojdete do míst pod Vlčím dolem, kde
stávala rasovna. Tuto lokalitu, která je uzna
ným lesním porostem a genetickou bankou

25. 9. | Doga, Konflik (SVK)

09 / 2015

hodnotného semenného materiálu míst
ních dřevin, zpestřuje vyřezaná socha sovy
„Kukuly“.
		Ze strany od městské části Hylváty, nad
kuželnou, bylo opraveno vymleté koryto
a odbagrováno přehrazení potoka od napla
venin z přívalových dešťů. Nová lávka zde
usnadňuje přístup do lesa.

6. 11. | Cocotte Minute, Imodium, Nil
4. 12. | Horkýže slíže / Promile
25. 9. | Zakázaný ovoce, Volant, Dědovy

		

blechy, Existence nové doby

5. 2. | Alice & Dan Bárta
Předprodej vstupenek v informačním centru
Ústí nad Orlicí, nebo na webu. Vstupenky zakoupené v předprodeji jsou slosovatelné. 
Více na www.rockisnotdead.cz

Turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, 532 24 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 514 271, 111
e.: ic@muuo.cz | www.ustinadorlici.cz
Nabízí předprodej vstupenek na kulturní před
stavení Klubcentra, prodej upomínkových
předmětů s motivy města. Zdarma zveřejnění
vámi pořádaných akcí
www.ustinadorlici.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.,
detašované pracoviště Ústí n. Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním posti
žením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mai
lovou poštu a nevíte jak na to? Naším cílem
je zapojit seniory a zdravotně postižené do
běžného života.

Poděkování

Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co
největší míře umožnit zdravotně posti
ženým občanům, dětem a seniorům žít
soběstačný a plnohodnotný život v jejich
přirozeném prostředí. Osobní asistenci
poskytujeme nepřetržitě, občanům od 1 roku.
Cena za službu je do 18 let: 60 Kč/h, od 18 hod.
a o víkendu 120 Kč/h, od 18 let: 70 Kč/h, od
18 hod. a o víkendu 130 Kč/h.
Odborné sociální poradenství
Jedná se například o pomoc v orientaci v sys
tému sociálního zabezpečení ČR a to zejména

Plavání pro zdravotně postižené a seniory
v krytém plaveckém bazénu, v Ústí nad Orlicí.
Plavání se uskuteční ve dnech: 7. 9., 21. 9., 12.
10., 26. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 7. 12. vždy
od 14 hod. do 16 hod. Vstupné činí 20 Kč,
doprovod neplatí.

Pozvánka CEDR Pardubice o.p.s.

Fotografický Salon 2015

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce a všem
pedagogům Zdravotnické školy v Ústí n.O.
za překrásný přístup a přípravu všech hodin
našeho vyučování a doplnění kvalifikace Pracovník v sociálních službách.
Všichni se k nám, studentům, chovali velice
hezky a za tak krátkou dobu do našich hlav
dokázali vlít tolik vědomostí, a připravit nás
k závěrečným zkouškám, jak nejlépe dovedli.
Jsem velice ráda, že jsem měla možnost tuto
školu navštěvovat. Byly to pro mne velice
krásné dny, plné nového a dobře připraveného
učiva. Poslouchat vyučující a sedět v lavicích
vašich učeben, bude pro můj život nezapomenutelné. Vaši školu doporučuji každému,
kdo chce pracovat ve zdravotnictví, nebo
v sociálních službách a není mu práce i péče
o nemocné a seniory lhostejná.
Péče o druhé není jednoduchá a nemůže ji
dělat každý. Musí být do ní vložená láska, cit
a v neposlední řadě úsměv, který nic nestojí,
ale je všelék!
Ještě jednou z celého srdce děkuji všem pracovníkům Zdravotnické školy v Ústí n.O.
Jana Šverclová

Výstava fotografií členů Klubu přátel umění,
Fotoklubu OKO a jejich hostů byla v Galerii
pod radnicí v Ústí nad Orlicí zahájena vernisáží
v pátek 3. července. Výstava, která trvala do
26. července, prezentovala rozmanité fotogra
fie mnoha stylů a žánrů.
Pojďte s námi oslavit 5. narozeniny sociálně
terapeutické dílny CEDR v Ústí n. O. 29. 9. 2015.
CEDR Pardubice o.p.s., pomáhající již 20 let
lidem s duševním onemocněním, pořádá pro
širokou veřejnost akci s názvem „Ukážeme
Vám cestu“ při příležitosti výročí sociální
služby a Týdnů pro duševní zdraví.
Na co se můžete těšit?
- workshopy výtvarných a řemeslných technik
(plstění, linoryt, pedig, svíčky, mýdla), výrobek
si odnesete domů
- narozeninový dort a občerstvení
- beseda s psychiatrem a psychoterapeutem
MUDr. Davidem Skorunkou, PhD.
- „Cesta křehké duše“ - výstava a vernisáž
autorských maleb a básní orlicko-ústecké
výtvarnice s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním
- informace o poskytovaných službách a jejich
úspěšnosti
- na možnost zakoupit si výrobky uživatelů
služeb
- na závěr se nechte nalákat na hud. vystoupení
Program se uskuteční v prostorách dílny na ul.
T. G. Masaryka 115 v Ústí nad Orlicí od 9 –19h.
Podrobný časový harmonogram akce bude
zveřejněn na plakátech, facebookovém profilu
a webových stránkách organizace. Vstupné
dobrovolné.
Kontakty:
tel.: 605 350 525 | e.: usti@cedrops.cz.

09 / 2015

v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů
osob se zdravotním postižením, příspěvku na
mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.
Můžete se na nás také obrátit při sepisování
žádostí, námitek, odvolání a s vyplňováním
formulářů.

Stomatologická pohotovost
5.–6. 9. | MUDr. Zdeněk Hendrych,
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
12.–13. 9. | MUDr. Miroslava Hendrychová,
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
19.–20. 9. | MUDr. Hana Horáková,
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
26.–27. 9. | MDDr. Jakub Hruška,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
28. 9. | MUDr. Milena Kalousková,
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302

www.ustinadorlici.cz
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Čs. armády 1181 (vysoká budova RC – Aktiva,
3. podlaží), Ústí nad Orlicí
tel.: 465 525 324; 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Mateřské centrum Medvídek
Provozní doba:
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Pondělí :
8–12.00 hod – Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
14.30–17.00 hod – Volná herna bez programu
Úterý:
9–12.00 hod – Nemluvňátka s Věrou
14.30–17.00 hod – Volná herna bez programu
Středa
9–10.00 hod – Radčiny zpívánky s kytarou (podle
programu)
10–12.00 hod – Přednášky, besedy, volná herna
14.30–17.00 hod – Volná herna bez programu
16–18.00 hod – Kdo s radostí vaří, dobře se
mu daří (podle programu)
Čtvrtek
9–12.00 hod – Powerjóga pro jógamamky
s Markétou
14.30–17.00 hod – Volná herna bez programu
Pátek
9–12.00 hod (pouze lichý týden – Muzicírování
a rámusení s Mílou
9–12.00 hod (pouze sudý týden) – Dopoledne
s babičkou Maruškou
14.30–17.00 hod – Volná herna bez programu
Kontakt:
Míla Crhonková
tel.: (+420) 605 774 569
Katka Fišarová
tel.: (+420) 605 965 463
e-mail: medvidekuo@seznam.cz
web: www.medvidekuo.cz
Facebook: Mateřské centrum Medvídek
Za finanční podpory: Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma,
Iveco - Irisbus

Powerjóga pro jógamamky

Cvičení pro rodiče s dětmi (od 4 měs.
do cca 2let pro předem přihlášené)
pondělí 7., 14., 21., 28. 9. | různé
4–5měs.: 8.30 hod.; 5–8. měs. nelezoucí 9.15
hod., 8–12měs. lezoucí 10 hod., 13–18měs.
chodící 10.45 hod., 18–24 měsíců 11.30 hod.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683).
Cena 50,- / 30min

Kavárnička
úterý 1. 9. | 9.30 hod

Radčiny zpívánky s kytarou
středa 2., 16. 9. | 9–10 hod
Zpívání a tancování s Radkou Manovou při
doprovodu kytary

U kláves s Blankou
středa 9., 23. 9. | 9–10 hod
Zpívání a tancování s Blankou Sychrovou při
doprovodu kláves

čtvrtek 10., 17., 25. 9. | 9.00 hod
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou.
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce
40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se prosím
předem přímo Markétě na 602 245 393.

Dopoledne s babičkou Maruškou
pátek 11., 25. 9. | 9.00 hod
Každý sudý pátek se na Vás a Vaše děti těší
babička Maruška s tvořením a muzicírováním.

„Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří“
středa 16., 30. 9. | 16.00 hod
16. září Vaříme bez lepku a 30. září se můžete
těšit na téma Vyvážená strava. Vše, co připravíme si sami sníme. Příspěvek na suroviny 50,-.
Na kurzy se prosím hlaste předem na telefonu
605 774 569 nebo zapsáním v MC, omezená
kapacita (max. 8 lidí) a množství surovin. Děkujeme za pochopení.

Mohendžodáro
sobota 19. 9. | 9.30–11.30 hod
Přijďte si vyzkoušet cvičení pro ženy s Martinou
Filipovou. Cena 50,- Kč. V případě přihlášení se
na celý kurz bude tato částka odečtena.

Tábor LDT Zblovice
Již po několikáté se v druhé polovině července
vydalo přes 80 dětí z Ústí nad Orlicí a okolí na
16 dní do Zblovic u Vranovské přehrady. Tábo
rová základna, kterou udržuje občanské sdru
žení LDT Zblovice o. s., byla skvěle připravena,
počasí nám přálo, takže mohl naplno probíhat
táborový program. Letošní rok byl věnován
Cestě kolem světa za 16 dní, která se prolínala
veškerým táborovým děním. Musíme vyzdvih
nout předtáborové přípravy, které několika
nadšencům zabraly mnoho času, nicméně
reakce dětí a ohlasy rodičů za to rozhodně
stály. Samozřejmě nesměly chybět tradiční
činnosti jako je jízda na lodích, mnoho druhů
sportu, táborové dovednosti, diskotéky, horo
lezectví, vycházky do okolí, aj. Všem členům
personálu letošního běhu a všem členům sdru
žení LDT Zblovice o. s. patří obrovský dík za
čas, který zblovickému táboru obětují. Veškeré
reporty a fotky jsou k nahlédnutí na webu
www.ldtzblovice.cz.
Čopian Ondřej
Za personál LDT Zblovice 2015
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Proběhla 90. ústecká staročeská pouť
Ve dnech 14. až 16. srpna 2015 se konala ve
městě Ústí nad Orlicí tradiční již 90. ústecká
staročeská pouť. Letošní jubilejní ročník byl
obohacen novými pouťovými atrakcemi,
které byly umístěny kromě náměstí také na
prostranství u pošty. Novinkou byly ukázky
starých řemesel a dílny pro děti v sobotu
15. srpna. Na prostranství před kostelem byly
k vidění například výrobky tkadleny, foukače
skla, kováře nebo hrnčíře. Děti si tyto čin
nosti s nadšením samy vyzkoušeli. Sobotní
program přehlídky řemesel zahájila vystoupe
ním skupina historického šermu Lucrezia. Na
pouti nechyběly stánky s pouťovým zbožím,
řemeslnými výrobky, občerstvením ani cuk
rová vata, autíčka a tradiční kačeři.
		Věříme, že také příští rok nám bude přát
počasí a moc nezmokneme.
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Foto: Lukáš Prokeš

Zblovický tábořík 2015

Hudební kurzy pro nejmenší

Janouškovo Ústí i pro děti

Na přelomu června a července se uskutečnil
druhý ročník Táboříku pro malé děti od 2 do
6 let s jejich rodiči. Opět byla využita táborová
základna ve Zblovicích u Vranovské přehrady,
o kterou se stará občanské sdružení LDT Zblo
vice o. s. Pro velký zájem byly letos uspořá
dané dva běhy, kterých se zúčastnilo celkem
60 dětí a stejný počet rodičů z Ústí nad Orlicí
a okolí. Oba běhy měly pirátskou tématiku
a trvaly pět dní. Cílem bylo vyzkoušet si tábo
rové aktivity, naučit se novým dovednostem
a získat spoustu zážitků. V programu nechy
bělo hraní her, sportování, jízda na lodičkách,
výlet na rozhlednu, boj proti pirátům, hledání
pokladu, karneval, ověřování dovedností aj.
Celou akci zastřešili Olga a Ondřej Čopianovi
za podpory LDT Zblovice o. s. , LM obchodu
a města Ústí nad Orlicí. Velký dík patří všem
sponzorům a personálu, který se o děti vzorně
staral. Fotogalerii z Táboříku naleznete na
webu www.pohybovaskolicka.cz.

Hudební škola Yamaha nabízí výuku metodicky nava
zujících oborů. Přihlášky od září 2015.

Jubilejní 30. ročník hudební akce Janouškovo
Ústí aneb muzikanti v Cakli se ve dnech
14. a 15. srpna uskutečnila v areálu vodáckého
tábořiště v Cakli. V pátek začal program v 19.30
hodin vystoupením brněnské kapely PAKA se
zpěvačkou Lucií Dobrovodskou. Pokračovali
STRÁNÍCI, Slávek Janoušek s Lubošem Vond
rákem a večer zakončil FOLK TEAM.
Sobotní část programu pak byla odpoledne při
pravena pro děti a v podobě pohádky v podání
Marka Vojtěcha - DIVADLO HARMONIKA. Pro
gram však musel být kvůli silné průtrži mračen
posunut. Následovaly soutěže pro děti. Hlavní
hudební program na pódiu začal v 17 hodin.
Vystoupilo celkem osm kapel a hudebníků.
O hodinu později oproti původnímu programu
pak vystoupila trojice Vlasta REDL, Jaroslav
Samson Lenk a Slávek Janoušek. Jubilejní roč
ník akce zakončilo vystoupení Wabiho Daňka
s Milošem Dvořáčkem.
Lukáš Prokeš

09 / 2015

Výuka probíhá v MŠ LENTILKA – pavilon „C“ ,
Heranova ulice.
Přihlášku a informace získáte na www.yamaha-skola.cz
nebo tel.: 603 834 800

Robátka
pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců
- poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni
smyslových a senzomotorických zkušeností
dětí, společný zpěv, hudebně-pohybové hry...

První krůčky k hudbě
pro děti ve věku od 1,5 do 4 let
- zpěv jednoduchých písní, rytmická cvičení,
hudebně-pohybové hry, základy hry na rytmické
nástroje...

Rytmické krůčky
pro děti ve věku od 4 do 6 let
– intonace, rytmus, hra na dětské hudební
nástroje, základy hudební nauky, hra na flétnu...

www.ustinadorlici.cz

S muzeem tentokrát
do přírody

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
Tóny nad městy
úterý 15. 9. | 19.30 hod | ZUŠ J. Kociana
-Claudio Ferrarini (Itálie) – flétna, Sergio Piccone Stela (Itálie) – klavír, koncertní předplatné
Nabídka pořadů – září 2015
Do konce září potrvá zásadní rekonstrukce
Roškotova divadla: výměna sedaček a podlahové krytiny v sále a na balkoně. Z tohoto
důvodu je budova zcela uzavřena. Nabídka
pořadů Klubcentra je dočasně omezená, kino
nepromítá.
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Výstava výtvarného umění

František Černý & přátelé
čtvrtek 17. 9. | 20.00 hod | Kulturní dům
Jeden z lídrů kapely Čechomor „trochu jinak“.
František Černý společně se zpěvačkou Markétou Poulíčkovou a dalšími spřízněnými muzikanty nabízí své hudební lahůdky. Předkapela:
P.P.S. (elektroakustický bigbítek Ústí n. O.)

do 6. 9. | Kulturní dům
XVII. ročník výstavy, na které se prezentují
výtvarníci různých oborů z celé republiky.
Otevřena ve všední dny 10–13 a 14–17 hod.,
o víkendu 14–17 hod.

Taneční kurzy

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Městská knihovna

neděle 27. 9. | 16.00 hod | Kulturní dům
Zahájení tanečních kurzů pro mládež pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Změna programu vyhrazena.

Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo
pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 14 – 17 hodin,
sobota a neděle 14 – 17 hodin
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí
na výstavy:

Ústecký salon 2015
7. 8 – 4. 9.
Malba, kresba, grafika, keramika, plastika,
objekty, krásná literatura

Umprumka vystavuje
17. 9. – 10. 10.
práce studentů Střední školy
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Schola Gregoriana Pragensis
Koncert duchovní hudby konaný v rámci
20. ročníku Festivalu duchovní hudby svaté
Cecílie Římskokatolická farnost ve spolupráci
s Klubcentrem Ústí nad Orlicí srdečně zve
v sobotu 10. října v 19.30 do kostela Nanebe
vzetí Panny Marie na koncert souboru Schola
Gregoriana Pragensis, který vystoupí s pro
gramem „MAIESTAS DEI – středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudencz“.
Uměleckým vedoucím souboru je David Eben.
Předprodej vstupenek od 10. září v Informač
ním centru. Cena v předprodeji 100,- Kč, na
místě 120,- Kč.
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Od 1. září se Městská knihovna vrací
k pravidelné provozní době:
Oddělení pro dospělé
Pondělí–pátek: 9–18.00 hod.
Sobota: 9–11.00 hod.
Oddělení pro děti
Pondělí–pátek: 12.30–17.30 hod.
Výstavy:

Vojtěch Stádník

Až do listopadu budou dne 10. 9. v 17.00 hod.
otevřeny dvě zcela nové výstavy, a to ZÁBAVNÁ
GEOLOGIE ŽELEZNÝCH HOR a O TRAMPECH. Vernisáž zahájí hráč na foukací harmo
niku Karel Vašák alias Tulák Chárlí. První výstava,
kterou zapůjčily Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o.,
mapuje oblast, která je z geologického pohledu
obsáhlou unikátní skládankou. Zájemci se zábav
nou formou seznámí s vzorky hornin, objeví tri
lobita a každý čtvrtek počínaje 17. 9. si budou
moci narýžovat i zlato. Prosíme školy, aby se
objednávaly předem na č. tel.: 465523653 nebo
přímo u produkční na tel.: 464 649 555 nebo
na adrese: zeidlerova@muzeum-uo.cz. Druhou
novou výstavu zapůjčilo Trampské muzeum
v Horním Jelení a zde se hravou formou sezná
míte jak se stoletím trampingu na našem území
tak s jeho specifickým názvoslovím. Na výstavě
budete mimo jiné moci zakoupit přívěšky od
trampského řezbáře, který svou práci bude
předvádět ve čtvrtek 10. 9. již od 16.00 hod.
za hudební produkce českotřebovské skupiny
Carramba. S muzikanty si budete moci zazpívat
i po vernisáži, uvnitř i v zahradě Hernychovy vily.
Jedinečná výstava věnovaná ARCHITEKTU
KAMILU ROŠKOTOVI bude otevřena až do
20. září, výstava obrazů JOSEF ŠRÁMEK
90 je pak pro velký zájem prodloužena až do
6. září. Těšíme se na Vás.
Za všechny ústecké muzejníky zve
Jarmila Süsserová

1. 8. – 29. 9.
Fotografie z let 1978–2015.

P.A.J.Z.L.
4. 5. – 24. 10.
Stále probíhá výstava P.A.J.Z.L. (praví a jediní
zástupci lidu). Výstava fotografií Eduarda Kaplana v Altánu Městské knihovny.

Pozvánka na přednášku
Mistr Jan Hus
Evangelický sbor ve Džbánově – Ústí nad
Orlicí vás srdečně zve v neděli 6. září od 14.00
hodin do kostela ve Džbánově. Uskuteční se
zde přednáška a debata na téma MISTR JAN
HUS - TEHDY A TEĎ – Historie a živá sou
časnost. Přednášejícím bude Mgr. Jan DOBEŠ
(FF UK Praha), varhanní skladby – MgA. Iveta
Benešová (Sloupnice)

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením
Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové
Kurz tance bude probíhat od září do prosince
2015 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
Celkem se uskuteční 10 lekcí (vždy v neděli
16–19.00 hod.), prodloužená a věneček.
Kurzovné činí 1.400,- Kč. Přihlášku je možno
vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad
Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním
centru MěÚ nebo si ji stáhnout na stránkách
www.klubcentrum.cz. Vyplněné přihlášky se
přijímají v kanceláři Klubcentra.
Uzávěrka přihlášek 4. září 2015 (v případě
naplnění kurzu i dříve).

www.ustinadorlici.cz

Člověk a architektura

Večer s ... doc. PhDr. Marií Mackovou

1.– 29. 9. | vernisáž výstavy 1. 9. 18 hod.
Výstava adjustovaných prací Jiřího Kočího
a kreseb moderních ornamentů Oluše Kočí.

20. 9. | 18.00 hod.
Ph.D. Marie Macková je historička, archivářka,
pedagožka Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice. Vstupné: 45 Kč

Domácí péče
2. 9. | 17. a 19.00 hod.
Cyklus novinky českého filmu. Filmový debut režiséra Slávka Horáka se lehkou a zábavnou formou zaobírá nejdůležitějšími životními otázkami.
Vstupné: 80 Kč/studenti, důchodci a členové
FK 50 Kč

To nejlepší z umění 19. století –
Slavní romantičtí malíři

Nenasytná Tiffany

23. 9. | 17 a 19.00 hod.
cyklus novinky českého filmu. Vstupné: 80 Kč/
studenti, důchodci a členové FK 50 Kč

9. 9. | 17. a 19.00 hod.
Cyklus novinky českého filmu. Příběh o touze
po snadném bohatství. Vstupné: 80 Kč/studenti, důchodci a členové FK 50 Kč

Dozvuk Jednoho světa
12. 9. | 18.00 hod.
Přednáška o zdravé výživě pro děti a rodiče,
kterou přednese PharmDr. Margit Slimáková,
specialistka na zdravotní prevenci a výživu.
Vstupné: 125 Kč

Schmitke
16. 9. | 17. a 19.00 hod.
Cyklus novinky českého filmu. Vstupné: 80 Kč/
studenti, důchodci a členové FK 50 Kč

22. 9. | 18.00 hod.
Přednášející Jitka Kuběnková. Vstupné: 50 Kč /
studenti 30 Kč/permanentka 300 Kč na celý rok

Mallory

Slow west
24. 9. | 19.00 hod.
Velká Británie / Nový Zéland, 2015. Cesta idealistického aristokrata za svou osudovou láskou.
Vstupné: 80 Kč/ členové FK 60 Kč

Cesta vzhůru
30. 9. | 17. a 19.00 hod.
Cyklus novinky českého filmu. Cesta vzhůru
v režii Davida Čálka vypráví o horolezci Radku
Jarošovi. Vstupné: 80 Kč/studenti, důchodci
a členové FK 50 Kč

Schola Gregoriana Pragensis

Občanské sdružení Spousti

V pondělí 28. září si připomeneme svátek
našeho národního patrona sv. Václava slav
nostní bohoslužbou v 8.30 v kostele Nanebe
vzetí Panny Marie, kterou bude sloužit P. ThLic.
Vladislav Brokeš. Po závěrečném zpěvu Sva
továclavského chorálu se odebereme průvo
dem na podměstí k soše sv. Václava, abychom
symbolicky uctili tohoto světce a vyprosili si
ochranu pro naši zemi. V 18.00 hodin se v kos
tele uskuteční benefiční koncert na opravu
střechy děkanství, na kterém vystoupí Cecil
ská hudební jednota a jejich hosté. Srdečně
zveme všechny lidi dobré vůle.

V sobotu 12. září v 18.00 se uskuteční v orlic
koústecké Malé scéně Přednáška o zdravé
výživě pro děti a rodiče, kterou přednese
PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na

Malá scéna rozjíždí 8. sezónu
Spolek Malá scéna se i v dalším roce bude sna
žit přicházet s alternativní kulturou, novými
projekty a podporou mladých a kulturních
spolků našeho města. Loňský rok 2014 byl
velmi úspěšným rokem co do počtu akcí - 157
a i návštěvníků - přes 12 000. O Malou scénu
se dnes stará osm stálých a stále nadšených
lidí spolu s velmi dobře fungujícím barmanem
V. Jakubcem. Všechny naše akce najdete na
www.msuo.cz. A co chystáme letos? Kromě
již stálých akcí jako jsou - Filmový klub, cesto
pisné přednášky, loutkové pohádky a divadla,
výstavy menších forem, filmy Jednoho světa,
divadla Mladé scény, Ústecká hitparáda,
Všichni na jednom jevišti, koncerty bude pro
bíhat celoroční výtvarný cyklus To nejlepší
z umění 19. století, Setkávání se zajímavými
osobnostmi, Festival outdoorových filmů,
divadelní festival činohry Orlická maska, Lis
tování (zajímavé čtení) a cyklus novinek čes
kého filmu hned v září. Nápadů je mnoho, nelze
realizovat všechny. Chtěla bych velmi poděko
vat zastupitelům a vedení města za podporu,
kterou nám poskytuje formou grantů a tím
pomáhá v rozvoji naší činnosti!
Těšíme se na vás, přijďte do Malé scény za
dobrou kulturou.
Za MS Lenka Janyšová

zdravotní prevenci a výživu. Cena vstupného
je 125 Kč. Prodej vstupenek bude zahájen
25. srpna v kavárně Malé scény a na poklad
nách prodejen obchodního družstva KONZUM.

Oznámení

Pozvánka na koncert
Srdečně zveme na romanticko-duchovní kon
cert zpěvačky a malířky HENRIETTE v kostele
sv. Prokopa v Dlouhé Třebové dne 20. 9. v 17.00
hod. Vstupné dobrovolné. Informace na
tel.: 605 162 629, www.henriette.cz

09 / 2015

www.ustinadorlici.cz

[ 17 ]

Malá scéna - program září 2015

„ST-AR Klub“ pro vás na měsíc
září připravil:
Informace:
tel.: 731601548, e.: starklub@post.cz, skříňka KČT.

Za krásami Jeseníků a Rychlebských hor
sobota 12. 9. | turistický výlet
Délka trasy cca 16 km, vede z Ramzové
přes Petříkov, pokračuje výstupem na Smrk
a návštěvou známého „Lesního baru“. Cesta
skončí v Horní Lipové.
Sraz účastníků je v 6.20 hod. na novém nádraží
ČD, odjezd v 6.38 hod. Návrat nejpozději
v 19.14 hod.

24. hasičské závody o Černého
výra v Černovíru

Ústí hostilo Mistrovství ČR
v tenise seniorů

Letošní 24. ročník soutěže v požárním útoku
mužů a žen O Černého výra se uskuteč
nil v sobotu 27. června na hřišti pod lesem
v Černovíru. Soutěže se zúčastnilo celkem 32
družstev, z toho 12 družstev žen a 20 družstev
mužů. Také letos se zúčastnilo družstvo mužů
z partnerského OSP Stary Waliszow. Tradiční
putovní cenu - keramickou sošku Černého výra
si letos odvezlo družstvo Bystřec B, které dokon
čilo pokus v nejdelším platném čase 57:36 s.

Ve dnech 16.–19. července se na kurtech Teni
sového klubu Ústí nad Orlicí hrálo Mistrovství
ČR v tenise seniorů – ITF 3. V celkem 20 kate
goriích hráli tenisté a tenistky z celé repub
liky od 35 do 80 let. Turnaj provázalo slunné
počasí, které vydrželo po celou dobu.

Dne 5. a 6. září 2015 pořádá autoklub Ústecká
21 ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí
mistrovství České republiky (sobota) a 6. kolo
poháru ČR (neděle) v závodu minikár. Závody
se uskuteční po oba dva dny od 9. 00 do 15. 00
hod. na Andrlově Chlumu. Přijďte se podívat na
jezdecké umění talentovaných mladých jezdců.

Procházka Teplickými skalami
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sobota 19. 9. | turistický výlet
Délka trasy je cca 16 km, začíná výstupem
z obce Česká Metuje k Černému jezírku
a zámečku Bischofstein, z rozhledny Čáp se
podíváme na Teplické skály a Broumovské stěny,
projdeme část Teplického skalního města. Sraz
účastníků je v 8.10 hod. na novém nádraží ČD,
odjezd v 8.22 hod. Návrat v 19.45 hod. V pří
padě nepříznivého počasí se akce nekonají.

Minigolf

Vstup: od „pilinovky“ (u regule) nebo z aqua
parku
Provozní doba:
pondělí–neděle: 13–18:00 hod. (poslední
vstup v 17:00 hod.).
18 minigolfových drah v příjemném parko
vém prostředí. Celodenně přirozeně zastíněno korunami stromů. Jednoduchá hra - relaxace vhodná pro každého bez ohledu na věk
či kondici, celou rodinu i seniory!
Instruktáž hry a seznámení s pravidly zajistí
vyškolený personál. Možnost skupinových
rezervací (školní, firemní, pracovní nebo
sportovní kolektivy) nad 20 osob v jakýkoliv
pracovní den.
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné
vstupenky a permanentky opět v nabídce!
Uživatelé sluchadel po předchozí registraci
na webových stránkách mají 1x týdně vstup
zdarma.
V případě nepříznivého počasí (déšť) je spor
toviště zavřeno.
Svou návštěvou přispějete na charitativní pro
jekt podpory nedoslýchavých dětí. Na viděnou
na minigolfu.
www.minigolf-uo.estranky.cz
09 / 2015

Závody minikár

K podzimní rozhledně po dvacáté
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil
na neděli 20. září 20. 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 účast
níky 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 zúčast
nit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj
zákon 361/2000 o pozemních komunikacích!
Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlou
holetou podporu Zdrávi došli i dojeli.

Faynfit – nové fitcentrum
na Nové Louži
Přijďte si zacvičit Jumping, Piloxing, Bosu,
TBW, Pump, břišní pekáč, pilates, jogu, Body
balance, kruhový trénink… Nabízíme i speci
ální cvičení pro seniory. Kurz hubnutí. Vše pod
vedením certifikovaných instruktorů. Máme
klimatizované prostory! Těšíme se na Vás!
Info na www.faynfit.cz, facebook.com/faynfit,
email: petra@faynfit.cz, tel.: 737 647 798
Slavnostní otevření 12.9. – dopoledne akce
pro děti, celý den bude moderovat J. Mádl na
závěr programu autogramiáda J. Mádla.

Srdečně zve autoklub
a město Ústí nad Orlicí.

První půl rok činnosti ST-AR KLUBu
Koncem loňského roku vznikl nápad založit
nezávislý klub, který by pořádal výlety přede
vším pro neregistrované příznivce turistiky
všech věkových kategorií, zejména pak seni
orů. Dostal symbolický název „ST-AR Klub“
(neznamená hvězda, ale STop ARtróze). Hned
1. ledna 2015 se uskutečnila zahajovací
vycházka pod názvem „Novoroční výstup na
Andrlův chlum“ (akce z kalendáře KČT). Od té
doby se parta turistických nadšenců setkává
každý měsíc nejméně na dvou akcích, buď
z kalendáře KČT, nebo si připravuje výlety
vlastní, jak po orlickoústeckém regionu, tak
i mimo něj. Od ledna do června tak proběhlo
13 akcí, zúčastnilo se jich celkem 247 účast
níků. Byli mezi nimi neregistrovaní turisté,
členové KČT, řada členů ústeckého Senior
klubu, zkrátka těch, které baví kondiční turis
tika a rádi tráví volný čas v partě stejně založe
ných přátel. Ten, kdo se zúčastnil všech výletů,
nachodil celkem 193 km v různě náročném
terénu, což vychází téměř 15 km na jednu akci.
V červenci bylo volno, ale na srpen už jsou
připravené dva výlety. Informace k nim byly
zveřejněné v prázdninovém dvojčísle Ústec
kých listů a budou vyvěšené ve skříňce KČT.
Každý, kdo má zájem, čas a chuť udělat něco
pro své zdraví, je vždy vítán.

www.ustinadorlici.cz

Inzerce
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | w.: www.bazenusti.cz

Provozní doba září 2015
Den:

Datum:

Út:

1. 9.

13–18.00 hod.

St:

2. 9.

12–21.00 hod.

Čt:

3. 9.

13–16.00 hod.

Pá:

4. 9.

16–21.00 hod.

So:

5. 9.

9–21.00 hod.

Ne:

6. 9.

Po:

7. 9.
8. 9.

St:

9. 9.

Plavání pro veřejnost:

11–18.00 hod.
Zavřeno!
5.30 – 7.55 hod

13–18.00 hod.
15–18.00 hod.

Čt:

10. 9.

15–17.00 hod.

Pá:

11. 9.

15–21.00 hod.

So:

12. 9.

10–21.00 hod.

Ne:

13. 9.

10–20.00 hod.

Po:

14. 9.

14–21.00 hod

Út:

15. 9.

St:

16. 9.

5.30 – 7.55 hod

14–20.00 hod
18–21.00 hod

Čt:

17. 9.

5.30 – 7.55 hod

15–21.00 hod

Pá:

18. 9.

5.30 – 7.55 hod

15–21.00 hod

So:

19. 9.

Ne:

20. 9.

10–20.00 hod

Po:

21. 9.

16–21.00 hod

Út:

22. 9.

St:

23. 9.

10–21.00 hod

5.30 – 7.55 hod

14–21.00 hod
17–21.00 hod

Čt:

24. 9.

5.30 – 7.55 hod

15–21.00 hod

Pá:

25. 9.

5.30 – 7.55 hod

15–21.00 hod

So:

26. 9.

Ne:

27. 9.

10–20.00 hod

Po:

28. 9.

13–21.00 hod

Út:

29. 9.

St:

30. 9.

10–21.00 hod

5.30 – 7.55 hod

15–21.00 hod
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Út:

Ranní plavání:

18–21.00 hod

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas inforamujte na tel.: 734 353 475
V pokladně bazénu můžete platit platební kartou.
plavání pro těhotné (středa 13.30–15.00 hod)
(nutno objednat na tel. čísle: 465 710 243)
relaxační centrum (otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út a Čt od 16.00 hod.
každé Út a Čt 16–19.00 hod bude vyhrazena 1 plavecká dráha, pro plavecký oddíl (od 22. 9. a 24. 9. 15).
Děkujeme za pochopení.

Centrum RIO

K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359
V Lukách , Ústí nad Orlicí
tel.: (+420) 608 553 305
w.: www.bazenusti.cz

Aquapark

Děkujeme za úspěšnou letní sezónu
a těšíme se na Vás v roce 2016
V Lukách 135, Ústí nad Orlicí
tel.: (+420) 774 673 365
w.: www.bazenusti.cz

Sauna (provozní doba)
Termín otevření sledujte
na našich webových stránkách

Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O.
tel.: (+420) 608 553 305
w.: www.bazenusti.cz

Zimní stadio (letní provoz)

Možnost pronájmu bloků na umělém povrchu určeného pro IN-line brusel.

Inzeráty
JESSI psí salón v ordinaci MVDr. Pirkla:
STŘÍHÁNÍ, TRIMVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem.
AKCE - každá 5. návštěva zdarma od 07/2015.
tel.: 728 014 076, 602 431 141
Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).
Nabízím opravy a stavby kachlových kamen i sporáků.
www.kamna-kadlec.cz
Sluneční jóga v Ústí nad Orlicí.
Udělejte si prostor sami pro sebe … 1,5 h týdně.
Povede Mgr. K. M. Kvochová | www.ksobe.cz
Kdy: 10x středa od 16.9., 19.30-21 hod., tělocvična ZŠ Bratří
Čapků, 10 lekcí 650 Kč, senioři a studenti 450 Kč.
Přihlášky: 723 179 855, katy.star@seznam.cz
Provádím také masáže shiatsu a etikoterapii

Oznámení

Skate park (provozní doba)
Pondělí–Pátek

14–19.00 hod

Sobota–Neděle

13–19.00 hod

Středa

14–17.00 hod
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Turistické informační centrum města Ústí nad Orlicí oznamuje,
že během měsíce září bude provoz informačního centra ome
zen z důvodu oprav a rekonstrukce jeho vnitřních prostor.
O přesném termínu omezení provozu a náhradním prostoru
bude veřejnost informována oznámením na webové stránce
města a vývěsních tabulích.
Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost, a rádi vás přivítáme
v nově upravených prostorách informačního centra.
www.ustinadorlici.cz

Ohlédnutí za prázdninovými událostmi – červenec/srpen 2015

Pozvánka na Den Regionu
Orlicko – Třebovsko

Prázdniny s novými výstavami
v muzeu

Výměna sedadel a podlahových krytin
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí pokračuje
podle plánu. V těchto dnech jsou již demon
továny staré sedačky a odstraňují se původní
podlahové krytiny včetně obložení, lišt, šat
nových pultů a další. Vymalován byl také celý
hlavní sál divadla, chodby v přízemí i v patře.
V polovině srpna pak začne pokládka téměř
1000 m2 nových koberců. Nová sedadla budou
montována od poloviny září. Na poslední září je
plánován kompletní úklid a ve čtvrtek 1. října
bude Roškotovo divadlo slavnostně otevřeno
veřejnosti. Připraveno bude pro veřejnost fil
mové představení zdarma. Celkové náklady na
výměnu sedadel, podlahových krytin, výmalbu
a spojené práce dosáhnout celkem 4 miliony
korun, které budou kryty z rozpočtu města
a Klubcentra.

Celé přízemní prostory Hernychovy vily v Ústí
nad Orlicí obsadila koncem července nová
výstava nazvaná „Dětství bez internetu“.
Rozsáhlá expozice představuje sérii domá
cích loutkových divadel, knížek či vystřihová
nek z papíru a přibližuje život dětí v době ještě
zcela nedávné, před nástupem internetu, kdy
kluci a holky trávili většinu volného času venku,
nebo u knih a časopisů. Vystavené exponáty
pocházejí z muzea hraček v Rychnově nad
Kněžnou, z ústeckých institucí (muzea a Klub
centra) a soukromých sbírek. Výstava v měst
ském muzeu potrvá do 6. září.
Druhá neméně zajímavá výstava, přibli
žuje návštěvníkům osobnost architekta
Kamila Roškota a se zaměřením na ústecké
divadlo. Výstava představuje výběr z díla,
který ukazuje stavby různého charakteru/
funkce, realizovan é i nerealizované. Sou
částí výstavy je také model Městského
divadla v Ústí nad Orlicí, který byl zapůj
čen z Národního technického muzea.
Naposledy budete moci výstavu navštívit
20. září.
Text a foto: Lukáš Prokeš
Více na: www.ustinadorlici.cz
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Ze soboty 4. na neděli 5. července se mezi
Ústím n. O. a Č. Třebovou konal 4. ročník vytr
valostního kroužení pro amatérskou cyklistic
kou veřejnost - závodu nazvaného 24 HODIN
NA KOLE. Závod byl rozdělen do kategorií na
jednotlivce, týmy dvou závodníků, týmy tří
závodníků a kategorie koloběžky.Již tradiční
trasa dlouhá 9,2 km (2 × 4,6 km) vedla po ved
lejších komunikacích přes Hylváty a Dlouhou
Třebovou. Start byl u bývalé Perly v Hylvátech
a závodníci se „točili“ pod železniční estaká
dou za Dl. Třebovou. Celkem se závodu účast
nilo na 64 cyklistů, kteří za 24 hodin najeli
dohromady více jak 20 tisíc kilometrů.

Roškotovo divadlo je již bez sedaček

Ústí nad Orlicí se rozloučilo
s Václavem Snítilem
Konaly se závody ve skocích na
kolech – FFT Slopestyle 2015
Po sedmé v pořadí se v sobotu 18. července
v bike areálu pod Duklou konaly mezinárodní
závody ve skocích na kole FFT Slopestyle
2015. Stejně jako minulý rok se závody ode
hrávaly ve westernovém stylu. O tyto divácky
velice zajímavé závody je z řad návštěvníků
velký zájem. Letošního ročníku se účastnily
3 desítky bikerů z Polska, Slovenska a samo
zřejmě České republiky. Na vítěze čekaly
odměny a věcné ceny.
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Úterý 28. července bylo dnem loučení s vyni
kajícím pedagogem, houslovým virtuosem,
dlouholetým předsedou poroty mezinárodní
Kocianovy houslové soutěže a přítelem Ústí
nad Orlicí prof. Václavem Snítilem. Neokázalé
rozloučení se uskutečnilo v Husově sboru
v Praze 4 za účasti zástupců pražské Akade
mie múzických umění, řady kolegů a přátel
Václava Snítila i jeho bývalých žáků. Kondo
lenci pozůstalým a květiny k rakvi zesnulého
přinesli i zástupci města Ústí nad Orlicí
a Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana.
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