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PRÁZDNINOVÝ ÚVODNÍK
zdatné nosiče Vašich batohů a zavazadel,
ochotné a příjemné recepční, rodinné grilování dle chuti a možností, uklizené a připravené hotelové pokoje, dlouhé a teplé večery,
fungující klimatizace, potvrzené rezervace
pobytů, balkóny s výhledem, nebojácné táborové noční hlídky, platné cestovní pasy,
ceny úměrné službám, pohodlné boty a slušivé plavky, načerpání energie pro zbytek
roku, usměvavý a ochotný personál, zpěvy
při kytaře, nachozené a naježděné kilometry
v rovnováze s fyzickou kondicí, noční nebe
plné jasných hvězd, ulovené bobříky odvahy

(ženám a dívkám také bobříky mlčení), horké a vášnivé noci a bezbolestná a zaostřená
rána, příjemně osvěžující vodu na plovárnách, v rybnících a přehradách, čisté kempy,
dostatek četby a zásobu křížovek čekajících
jen a jen na Vás.
Vážení spoluobčané, přeji Vám léto snů a dovolenou podle představ!

Ve dnech 6. – 11. června 2016 se uskutečnil
17. ročník sportovně kulturní akce Město
v pohybu – Týden dobré pohody.
Akce by se nemohla konat bez výrazné finanční podpory sponzorů. Jejich přístupu
a vstřícnosti si město Ústí nad Orlicí velice

váží a touto cestou jim za poskytnutí této
sponzorské podpory děkuje.
TEPVOS, spol. s r.o., KABELOVÁ TELEVIZE,
s.r.o., Pavel HAUPT, HELP silnice-železnice,
s.r.o., SEFIR, s.r.o., Meixner a Hanuš, a.s.,
VERA, s.r.o., KAMODY, s.r.o., A.B.V., spol.
s r.o., AVENA, s.r.o., EKOLA České Libchavy,
s.r.o., EATON Elektrotechnika, s.r.o., Rieter
CZ, s.r.o., Advantech B+B SmartWorx, s.r.o.,
PIRELL, s.r.o., MOLDEX METRIC, v.o.s., AGILE,
spol. s r.o., PROPLAST, spol. s r.o., DÉMOS,
spol. s r.o., ACE Trade, spol. s r.o., M Projekt
CZ, s.r.o., Petr Šťastný, UO.Sport, s.r.o., Jin-

dřich Schlesinger – GASTRO komplet, Pavel
Pirkl, obchodní a úklidová firma, STAPO, spol.
s r.o., Forenta, s.r.o., UO TEX, s.r.o., ZÁŘECKÝ
BUS DOPRAVA, s.r.o., Velebný a FAM, s.r.o.,
Agrostav, a.s., PIPEX, s.r.o., OG Soft, s.r.o.,
blue pear, s.r.o., MAPO projekt, s.r.o., STAVONA, s.r.o., OHGS, s.r.o., Geodézie ÚnO, s.r.o.,
BKN, spol. s r.o., KOKULA, s.r.o., GRANTIS, tiskárna a vydavatelství, s.r.o.
Mediální partneři:
OIK TV, s.r.o., Český rozhlas Pardubice, KAM
po Česku, Regionální Deník, Rádio Černá
Hora, Orlický.net

Kultura

Kultura

Sport

Ústecká staročeská pouť

Výstavy v Městské knihovně

Sportování v Černovíru

Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné léto, bezstarostnou dovolenou, dny plné slunce a pohody, přiměřeně
deště, ideální místo u moře, sousedský klid
na chatě nebo chalupě, málo komárů, dostatek vody v řekách, jasné rozhledy z vrcholů
hor a kopců, jízdu na kole či v autě bez defektů, bezpečné odlety a přílety, spolehlivé
kamarády, snídaně v trávě, vychlazená piva,
nulová zpoždění, romantické západy, cesty plné nových poznání a zážitků, táborové
ohně, vína bílá i červená, dostatek lesních
plodů a málo konkurence při jejich sběru,

Petr Hájek, starosta města
P.S. Úvodník má předepsaných 1.500 znaků
včetně mezer, podpisu a tečky na konci věty.

Poděkování sponzorům

Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 12. –
14. srpna již 91. Ústeckou staročeskou pouť
s následujícím programem: pouťové atrakce
a prodej pouťového zboží, Janouškovo Ústí
– Muzikanti v Cakli, XVIII. ročník Výstavy výtvarného umění,Výstavy v Městském muzeu,
Výstava Ústecký salon 2016, Elektro Sychra
cup – tenisový turnaj. Občerstvení zajištěno.
Více na plakátech a na www.ustinadorlici.cz

str. 14

Putovní výstava CITES – tváře úmluvy CITES
– 1.7. – 27.8. Zajímavá výstava, která zahrnuje 21 fotografií druhů chráněných úmluvou
CITES.
Ústí nad Orlicí – Podměstí – výstava fotografií a obrázků – 1.7. – 30.9. Fotografie E.
Kaplana a dalších ústeckých amatérských
fotografů je doplněna dalšími fotografiemi
a obrázky a bude přístupná v půjčovních hodinách v altánku za knihovnou.

str. 15

V sobotu 16.7. se na hřišti Pod lesem v Černovíru uskuteční 23. ročník turnaje v malé
kopané – Černovírská meruna, začátek
v 9.00 hod. V neděli 7. 8. se koná 15. ročník
Černovírského krosu. Prezence od 9.00 hod.
před Hostincem U Bobše, od 10.00 hod. start
– děti, v 11.30 hodin startuje hlavní závod na
5 km pro dospělé. 20.8. se uskuteční 8. ročník Černovírského rolování slámy.

str.
www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Záměr prodeje družstevního
bytu

Informace o řidičském
oprávnění na motocykly

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevního bytu o velikosti 1+2, výměra 49,97 m2, byt se nachází v ulici Nová
v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je
stanovena na 479 tis. Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – majetkoprávní záležitosti a na telefonním čísle
465 514 266 nebo 736 516 266.

V tomto článku bych Vás chtěl informovat
o změnách, které se týkají závěrečných zkoušek pro získání řidičského oprávnění na motocykly.
Samotná závěrečná zkouška na motocykly
dnes probíhá tak, že nejdříve žadatel musí
složit zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, což jsou e-testy, které se vyplňují na
počítači. Pouze pokud žadatel úspěšně absolvuje tuto část zkoušky, tak se může podrobit praktické jízdě. Tato část se skládá ze
zvládnutí předepsaných jízdních úkonů na
zkušební ploše, které provede žadatel pod
dohledem zkušebního komisaře a teprve po
jejich zvládnutí vyjede do silničního provozu.
Zde je další novinka, protože žadatel jede na
motocyklu zcela sám a zkušební komisař jede
za žadatelem v doprovodném automobilu
a dává mu pokyny pomocí elektronického
komunikačního zařízení.
Proto prosíme všechny účastníky silničního
provozu, aby měli trpělivost a byli ohleduplní a při závěrečných zkouškách se nesnažili
zařadit mezi žadatele na motocyklu a doprovodné vozidlo autoškoly.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend
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Upozornění pro občany

V době letních prázdnin (1.7. – 31.8.) rozšiřuje Informační centrum v budově radnice,
Sychrova 16, svoji provozní dobu o NEDĚLI.
Prázdninová provozní doba IC:
pondělí – pátek:
7.00 – 17.00 hodin
sobota:
8.00 – 12.00 hodin
neděle a svátky:
10.00 – 14.00 hodin
Kontakt na IC: tel.: 465 514 271,
e-mail: ic@muuo.cz
Nové výrobky v informačním centru
Na nadcházející sezónu pro vás v Informačním centru města Ústí nad Orlicí máme nově
v prodeji čokolády a sušenky s motivem města Ústí nad Orlicí. Přijďte si koupit a udělat
radost někomu známému, návštěvě nebo
si jen tak sami zamlsat. Na skladě jsou také
stále oblíbené Orlicko–ústecké oplatky s oříškovou příchutí.
Budeme se těšit na vaši návštěvu a přejeme
krásné slunečné léto plné hezkých zážitků.
Kolektiv IC Ústí nad Orlicí

Pozvánka na Den Regionu
Orlicko – Třebovsko

Na pátek 9. září 2016 připravuje svazek obcí
Den Regionu Orlicko – Třebovsko. Tradiční cyklojízda starostů členských obcí a měst bude
končit v 17 hodin v Řetové. Je připraven program místních spolků, hudba a občerstvení.
Pojeďte s námi a připojte se k propagační
jízdě regionem!
Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve Petr Hájek, předseda svazku obcí
a PhDr.Jana Staňková
7 / 2016

Platební terminál v Zákaznickém centru TEPVOS
Od května 2016 Zákaznické centrum TEPVOS
nabízí pro své zákazníky možnost úhrady
veškerých poskytovaných služeb bankovní
kartou na nově zřízených bezkontaktních platebních terminálech.
V Zákaznickém centrum je možné zaplatit
faktury za vodné a stočné, komunální a další
služby nabízené městskou společností. Také
dobití Městské karty včetně kontroly zůstatku. Uhrazení poplatků spojených s nájmem
hrobových míst a ve spolupráci s Městem
Ústí nad Orlicí platba všech místních poplatků.
Občané města jako zákazníci společnosti
TEPVOS si mohou na jednom místě pohodlně vyřídit veškeré záležitosti v novém, moderním prostředí. Pracovnice na přepážkách
jsou připraveny poradit a pomoci v oblastech
služeb, kterými se městská společnost TEPVOS zabývá. V blízkosti Zákaznického centra
se nachází parkoviště s vjezdem z ulice Královéhradecká.
Markéta Vojvodíková, TEPVOS, spol. s r. o.
marketing a obchod

TEPVOS pomůže se zimní
hokejovou tradicí

Ústecký zimní hokejový turnaj Computer
Shop Cup se honosí dlouholetou tradicí
a v roce 2015 se konal sedmnáctý ročník tohoto sportovního klání pro širokou ústeckou
veřejnost. V minulosti dosáhl turnaj účasti
i jednatřiceti družstev, ovšem s rostoucím
počtem zimních stadiónu v okolí opadal zájem o specifický „malý hokej“ v Ústí nad Orlicí, kde se hraje na rozměrech hřiště 20 x 45
metrů a podle zvláštních pravidel.
Pomoc nabídla městská společnost TEPVOS
s návrhem spolupráce. Proto pořadatelé
označili 17. ročník Computer Shop Cupu
za poslední. Od zimy 2016 se bude hrát na
místním zimním stadionu podle upravených
pravidel a pod novým názvem TEPVOS CUP.
Společnost TEPVOS našla cesty ke zlevnění
turnaje, což je velká příležitost pro další případné zájemce. Do konce září 2016 je nutné
zaslat přihlášku i startovné. Do konce října by
měl být znám počet přihlášených celků a systém soutěže. Startovat mohou všichni, kteří
v ročníku 2016 – 2017 nenastoupí ani jednou
v mistrovských soutěžích okresu a vyšších.
Hraje se i nadále bezkontaktně v počtu čtyř
hráčů plus brankář s libovolným počtem
náhradníků. Brankáři startují bez omezení
a mohou se mezi celky půjčovat. Hráčskou
výjimku mají pouze hráči ročníku 1975 a starší, ti startují úplně bez omezení. Hrací čas je
povýšen na 3 x 12 minut čistého času, při
remíze 2 minuty prodloužení, popř. nájezdy.
Pro vítěze a soutěžící budou připraveny zajímavé ceny. Přihlášky, soupisky a čísla účtu
pro zaslání startovného najdete na www.tepvos.cz. Bližší informace na telefonu 777 171
656 (Michael Resler – osoba pověřená vedením turnaje TEPVOS CUP).
Markéta Vojvodíková,
TEPVOS, spol. s r. o.
marketing a obchod

www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Pane Řeháčku,
píšeme Vám, přestože náš názor Vás patrně
zajímat nebude. Míra demagogie a populismu, kterou neúnavně vnášíte do svých příspěvků, ovšem v červnu překročila únosnou
mez. Nelze dost dobře mlčet tím spíše, že
ve svém posledním nenávistném pamfletu
napadáte nejen nás, ale rovněž farnost, k níž
se hlásí stovky obyvatel našeho města.
Prostřednictvím žaloby o určení vlastnického
práva se zdejší děkanství dotazuje, zda město
získalo pozemky, jež před 25. únorem 1948
prokazatelně náležely římskokatolické círk-

vi, v souladu se zákonem. Vy si dovolujete
zpochybňovat právo na soukromé vlastnictví
a svou rétorikou se vyrovnáváte těm, kteří po
únoru 48 odebrali církvím majetek a mnoha
věřícím svobodu.
Ve své nestydatosti, kterou jiným předhazujete, zacházíte ještě dál. Bezproblémovou
a oboustranně prospěšnou spolupráci město-farnost navrhujete okamžitě ukončit, z věřících udělat občany druhé kategorie a odebrat jim výhody, jež mohou využívat všichni
obyvatelé našeho města.
Poslance koalice označujete za služebníky katolické církve. Můžeme mluvit pouze za klub
KDU-ČSL a jasně Vám vzkazujeme následující: složením slibu jsme se zavázali konat ve
prospěch všech obyvatel Města Ústí nad Or-

licí, bez výjimky. Jste to Vy, kdo lidi rozděluje,
třídí, žene proti sobě.
V dnešním Česku bohužel není nouze o hlasatele protináboženských nálad nouze a řada
lidí jim popřává sluchu. V ČSSD se podobné
názory čas od času objeví a jejich výskyt zpravidla roste před volbami, patrně ve snaze získat voličskou přízeň.
Věříme, že Vaše slovní útoky nepřinesou
očekávaný efekt. Už jen z důvodu, že nemálo
lidí v Ústí nad Orlicí stále upřednostňuje byť
i malé činy před silnými slovy, jež činy doprovázena nejsou.

rod aktuálně masakrovaný naším „skvělým“
spojencem v NATO Tureckem, by si vlajku
na radnici jistě zasloužili. Vedení města však
místo toho raději Ústí zavleklo do pravdoláskařské hry zvané „Vlajka pro Tibet“, v níž
jsou lidská práva Tibeťanů pouze pokrytecky
zneužívána jako beranidlo proti Číně. Proti
jednomu ze států, který se někomu nehodí
a tak financuje tuto každoročně se opakující
propagandistickou kampaň.
Ústí se tak díky vyvěšovací aktivitě svého vedení stalo jedním z měst, která jsou v této cynické hře na lidská práva obsazována do role

užitečných idiotů posluhujících cizím mocenským zájmům. Otázkou je, zda vedení města
je pouze naivní a svému boji „za lidská práva“
upřímně věří, nebo zda celou falešnou hru
s tibetskou vlajkou chápe, a přesto se jí chce
účastnit. Buď jak buď, obojí je pro Ústí nad
Orlicí špatná zpráva.
A co si myslíte Vy? Napište mi, Váš názor mě
zajímá.

Ing. Michal Kokula, místostarosta
Mgr. Jan Pokorný, zastupitel
(redakčně neupraveno)

Na ústecké radnici letos opět zavlála tibetská
vlajka. Rozhodlo tak vedení města. Dle zprávy na městském webu byla vlajka vyvěšena
na „podporu dodržování lidských práv v této
asijské zemi“. Zní to překrásně. Boj za lidská
práva! Má to jen jedinou vadu, není to pravda.
Pokud by se ústecké vedení skutečně upřímně trápilo dodržováním lidských práv ve světě, logicky by pořídilo vlajky všech utlačovaných národů světa, a že jich tedy je přátelé,
a pak by mu již nic nebránilo vyvěšovat je na
radnici co hrdlo ráčí. Například Kurdové, ná-

Autor je zastupitel za ČSSD,
rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)

Z našich škol

Květen a konec školního roku
v MŠ Na Výsluní

Velké poděkování
„Hurááá, už se moc těšíme“ říkají děti ve školce a je to tak :). Chystáme se totiž na rekonstrukci a to pro nás znamená: nová ložnička,
koupelna, šatnička, úklidové prostory, kancelář a střecha. Za projekt děkujeme panu
Ing. arch. Karlovi Blankovi a za výbornou
spolupráci paní Ing. Monice Dokoupilové. Její
zodpovědný přístup a úsměv na tváři provázel každou schůzku až do úplného finále. Vše
začne 1. července 2016. Čeká nás spoustu
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práce, ale my si říkáme „s chutí do toho a půl
je hotovo“ a v září bychom Vás rádi pozvali na
Den otevřených dveří. Poděkování také patří radě Města Ústí nad Orlicí v čele s panem
starostou Petrem Hájkem. Takže ještě jednou
VŠEM MOC DĚKUJEME. Přejeme Vám krásné
léto plné pohody a sluníčka a v září ahoj:)
Děti a zaměstnanci
Mateřské školy u skřítka Jasánka

Začátek května patřil u nás maminkám a jejich svátku. Děti z každé třídy si pro ně připravily krátký program, vyrobily dárky a na
závěr příjemného odpoledne je maminkám
předaly.
Navštívili jsme také Roškotovo divadlo, kde
jsme zhlédli divadelní představení klasické
pohádky Čertův švagr.
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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ŘEHÁČEK: Pod falešnou vlajkou

Z našich škol

pokračování ze str. 3
V pondělí 6.6. školní pěvecký sbor Větrníček
zahájil městskou akci Město v pohybu - týden dobré pohody na Mírovém náměstí. Děti
svým soustředěným výkonem jistě potěšily
nejen rodiče, ale všechny posluchače.
Ve středu 8.6. proběhly na stadionu Sportovní hry mateřských škol. Naše družstvo
složené z pěti děvčat a pěti chlapců bojovalo
urputně do samého závěru, aby po vyhodnocení přebralo od starosty města diplom
a ceny za 1. místo. Tím se také kvalifikovalo
na krajské sportovní hry do Pardubic v úterý
14.6. Držíme vám palce, závodníci!
Předškolní děti se vydaly ve středu 15.6 na ZŠ
Bratří Čapků za soutěžemi s názvem „Do školy za pohádkou“, které pro ně připravili starší
kamarádi a jejich učitelky.

Mateřská škola Klubíčko

Základní škola Komenského
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„Letem světem“ byl název hudebně naučného programu zpěváka a kytaristy Jiřího
Bílého, který svým vyprávěním a písničkami
provedl děti různými kontinenty přímo v naší
škole.
Týden dětské radosti - to je již tradiční zpestření života ve školce ke Dni dětí.
Tentokrát nechybělo společné fotografování,
vystoupení Tančících pejsků, společenská hra
Maxi Člověče nezlob se na školní zahradě,
školní výlety (malé děti zavítaly na ústecké
letiště, kde si prohlédly letadla a starší děti
se vydaly kolem lanškrounských rybníků po
stopách vodníka, kterého nakonec s úspěchem našly) a krásný týden byl zakončen
maňáskovým divadlem a kornoutem výborné zmrzliny.

Touto cestou chceme poděkovat Florbalovému klubu Orlicko – Třebovsko, díky kterému
jsme se mohli dne 27. 5. 2016 zúčastnit akce
„10 dní florbalu“ v České Třebové.
Tým sportovních nadšenců se výborně postaral o bezvadně zorganizované dopoledne
plné zábavy. Děti měly možnost procvičit si
nejen průpravu tohoto sportu, ale také samotný florbal. Na konci pro ně byly odměnou
medaile a plyšová zvířátka, se kterými nyní
děti sdílí svůj poobědový spánek.
Dále bychom chtěli poděkovat dobrovolným
hasičům z Ústí nad Orlicí I., kteří pro naše
děti v rámci akce „Loučení se školáky 2016“
připravili nezapomenutelný zážitek v podobě
pěnových radovánek. Na dětských tvářích tak
vykouzlili úsměv, který byl pro nás všechny
největší odměnou. Zážitky v podobě fotografií naleznete na našich webových stránkách
www.msuo-klubicko.cz .
Děti a kolektiv učitelek MŠ Klubíčko

Děti dětem
Ve čt 1.6. jsme na naší škole slavili Den dětí.
Ale tentokrát to bylo trochu jinak. O zábavný
program se nepostaraly paní učitelky, ale děti
ze 3. ročníku. Na školním dvoře postavily 10
stanovišť pro naše nejmenší - pro prvňáčky.
Soutěžilo se v házení na cíl, ve skákání panáka, v Kimově hře, v namotávání provázku, ...
Bylo to super. Prvňáčci byli rádi, že si pěkně
zasoutěžili a vyhráli drobné odměny, třeťáci
byli důležití, když děti na svých stanovištích
provázeli, a moc spokojení, když dostali velikou pochvalu za to, že se jim podařilo něco
tak pěkného zorganizovat.
Mgr. Jana Ďopanová
Červená Karkulka
Dne 1. 6. proběhlo divadelní představení
Červená Karkulka v podání dětí ze žlutého
a fialového oddělení školní družiny Na Štěpnici. Malí herci z 1. a 2. tříd nacvičovali už od
února a výsledkem byla dvě vystoupení pro
rodiče. Do dramatizace se zapojily všechny
děti ve větších či menších rolích. Hra měla

V pátek 17.6. předškoláci soutěžili v plaveckém bazénu. „Hrátky žabky Katky“ pořádá
pro děti Plavecká škola Chobotnice a je příjemným zakončením plaveckého kurzu.
Nesmíme zapomenout na zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče - Rozloučení
s předškoláky. Bude se nám po vás stýskat,
budoucí prvňáčci...
Také máte pocit, že je čas na odpočinek?
Pak tedy hurá na prázdniny, na výlety a za sluníčkem! Krásné léto Vám všem přeje za děti
i kolektiv naší MŠ
Váš Výsluňáček

u diváků velký úspěch. Děkujeme rodičům
za jejich pomoc při obstarávání kostýmů a za
spolupráci při nacvičování textů.
Zuzana Ondráčková Malinská, Petra Vanšurová
Učíme se i mimo školu
Ve 2. pololetí školního roku probíhá většina
exkurzí, které žákům zpestřují výuku.
Naposledy vyrazili šesťáci, kteří tradičně
čekali na rozkvět Botanické zahrady a Dendrologické zahrady Průhonice v Praze. Znalosti z ekosystému rostlin si ještě doplnili
o zástupce z říše živočichů v Zoo Trója.
Žáci 8. ročníků si historický a zeměpisný přehled rozšířili poznáním minulosti pevnosti
Terezín a zastávkou u hory Říp. Deváťáci
upevňují své geologické znalosti návštěvou
mineralogické výstavy Geosvět v Praze a letos si mimo jiné vyzkoušeli prožít hodinu života nevidomých na Neviditelné výstavě.
K těmto tradičním exkurzím každý rok přibývají další, které umožňují žákům snáze
vstřebat a pochopit velké množství informací
a souvislostí mezi nimi. Snad si vše odnesou
nejen na prázdniny ...
Mgr. Kateřina Kulhavá

Základní škola Bratří Čapků

Biologická olympiáda
Naše žákyně se 18.5. zúčastnily kraj. kola BiO
kat. C v Chrudimi. M. Vicanová se umístila na
4. místě, K. Hrnčířová byla pátá a L. Kotyzo7 / 2016

vá devátá. Š. Kučírková reprezentovala 26.5.
naši školu v kraj. kole BiO kat. D a umístila se
na krásném 6. místě.
Hezkých výsledků dosáhly naše žákyně také
v regionálním kole v poznávání rostlin, živočichů a minerálů v České Třebové. Nejlepších
výsledků dosáhly G. Fišarová, M. Vicanová

a K. Hrnčířová, které se umístily v poznávání
rostlin v kategorii 8. – 9. ročníků na 1., 2., a 3.
místě. G. Fišarová byla úspěšná i v poznávání živočichů a ve své kategorii skončila na 3.
místě.
A. Jirásková
pokračování na str. 5
www.ustinadorlici.cz
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Čtení pomáhá
I v letošním školním roce se žáci 2. stupně zapojili do projektu Čtení pomáhá. Každý účastník získal za úspěšně složený test z přečtené
knihy kredit 50 Kč a tuto částku potom poslal
na dobročinný projekt, který si sám vybral.
Díky své čtenářské aktivitě naši žáci přispěli
celkovou částkou 13 700 Kč, za což jim patří
veliké poděkování. Nejaktivnější čtenářkou
se stala Sára Rendlová s 21 knihami.
P. Mihulková
Školní zájezd
Ve dnech 21.10.-30.10. 2016 se uskuteční autobusový zájezd určený pro žáky, rodiče a pedagogy. Vydejte se s námi do nejkrásnějšího
ruského města Petrohradu a za památkami
Litvy a Lotyšska. Zbývá už jen posledních 15
míst pro vážné zájemce, kteří se nebojí podniknout tuto jistě neopakovatelnou výpravu.
Podrobnější informace naleznete na www.
zsbcuo.cz a přihlásit se můžete v kanceláři
školy do 31.7. 2016.
M. Falta

Střední škola
uměleckoprůmyslová

Městu v pohybu přálo počasí. Stejně tak
prezentaci umprumky
Desítky a desítky žáků základních a mateřských škol, současní i bývalí studenti či náhodní kolemjdoucí. Ti všichni mohli posoudit
kvalitu prezentace Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, která ji připravila
na čtvrtek 9. června. V rámci 17. ročníku slavností Město v pohybu – týden dobré pohody
vyplnila akce Umprumka na rynku od deseti
dopoledne plných pět hodin programu.
SŠUP prezentovala všech svých pět uměleckých maturitních oborů a také tři průmyslové. Zájemcům poskytovali pedagogové
i studenti informace o studiu a aktuality
související s děním v nejstarší ústecké střední
škole, která příští rok oslaví 125 let od svého
založení. Mezi ně patří například plán přesunu ateliérů ve Špindlerově ulici do nově vybudovaného objektu v areálu textilky Perla.
Prezentaci plné rozmanitých aktivit letos
kromobyčejně přálo počasí. To samé lze říci
o šestidenních městských slavnostech.
Mgr. Jan Pokorný
7 / 2016

Základní škola Třebovská
i rostlinstvo. Bylo možné se seznámit s kulturou a tradicemi či styly oblékání v daných
zemích.

Správná výživa, aneb svačím zdravě
Dne 13. května 2016 se uskutečnil projektový program pro 1. stupeň Správná výživa,
aneb svačím zdravě, tentokrát zaměřený na
důležité složky potravy.
V první části jednotlivé třídy měly ochutnávku ovocných šťáv a žáci si vyrobili ovocné
špízy.
Ve druhé části v jednotlivých vyučovacích
hodinách si žáci rozšířili vědomosti o zdravé
výživě.
Dopravní soutěž
Dne 19. 5. jsme uspořádali dopravní soutěž
pro žáky 4. ročníků naší školy a Szkoly Podstawove No. 1 z Bystrzyce Klodzke. Spolupráce
s touto školou trvá již 11 let a je velmi příjemná. Žáci jezdili na dopravním hřišti, absolvovali jízdu zručnosti a řešili dopravní testy.
V letošním roce první místa obsadili polští
závodníci.
Atletický čtyřboj
V pátek 20. 5. 2016 proběhlo na atletickém
stadionu v Ústí nad Orlicí Okresní finále žactva v atletickém čtyřboji. Družstvo našich
mladších žákyň suverénně porazilo všechny
soupeřky a zaslouženě zvítězilo!
Projektový den U nás ve světě
Ve středu 25. 5. 2016 se naše škola proměnila v rozličné státy celého světa. Každá třída
prezentovala vybraný stát a vše, co je pro něj
typické. Snadno jste tak mohli potkat lidi nejrůznějších odstínů pleti, exotické zvířectvo

MDD aneb Dvougenerační sportovně-zábavné odpoledne
Ve čtvrtek 26. 5. se konal již 9. ročník soutěží a zábavy u příležitosti Dne dětí. Přihlášení rodiče či prarodiče s dětmi ze ŠD, tvořící
dvougenerační týmy, se s chutí pustili do
soutěžení. Všechny disciplíny byly zaměřeny
na týmovou spolupráci a tak o legraci nebyla
nouze.
Den dětí pro mateřskou školku
První červnový den, slunečné dopoledne, zahrada školky a na ní se hemží 40 malých dětí,
14 velkých a 6 dospělých. Takto společně
oslavily Den dětí Mateřská škola Pod Lesem
a Základní škola Třebovská. Žáci osmé třídy
připravili pro malé kamarády řadu úkolů.
Dopoledne si užili malí i velcí. K pravidelným
setkáním s předškoláky na naší základní škole
tak přibyla další tradice.
Pythagoriáda – okresní kolo
Dne 24. května 2016 se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda. Naši školu vzorně reprezentovala Táňa Bartáčková ze 6. třídy. Ze 40 účastníků dané kategorie se umístila na skvělém
10. místě. Gratulujeme!!!
5. červen v pivovaru
V rámci nápadité a programově bohaté oslavy Dne dětí pořádané místním hylvátským
pivovarem vystoupili žáci 1. stupně se svým
hudebním „číslem“. Dětem děkujeme za aktivní účast, rodinným příslušníkům za podporu a zaměstnancům pivovaru za sladké
občerstvení a hezkou akci pro děti.

Základní škola Kerhartice
Svačinka plná vitamínů
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce
a zelenina do škol. Již druhým rokem jsme
se zúčastnili doprovodného programu v podobě Ochutnávkových košů. Dne 20.5.2016
si děti pochutnaly na exotickém ovoci a různých druzích zeleniny. Formou švédských stolů ochutnávaly a poznávaly zdravou svačinku.
Paní učitelky připravily banánové jednohubky, melounová překvapení, zeleninové chipsy
s dipy a ovocný míchaný salát. Děti kromě
chutí také poznávaly, že se jí očima. Bylo to

opět moc pěkné a vše z táců rychle mizelo.
Budeme se těšit na další ochutnávku v příštím školním roce.
Lenka Náglová
Mezinárodní spolupráce
Ve středu 11. května přijeli do naší školy kamarádi z partnerské školy v Polsku. Na uvítanou jsme si pro ně připravili tradiční přivítání.
Chléb a sůl vzácné návštěvě rozdávala malá
selka za zpěvu národních písní.
pokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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Následoval kulturní program, který nacvičili žáci z tanečního a pěveckého kroužku. Po
krátké přestávce, kterou jsme využili k doplnění energie a k protažení, se děti ve smíšených skupinách pustily do výroby papírových
leknínů. Komunikace se, i navzdory jazykové
bariéře, rychle rozproudila a všichni si navzájem pomáhali. Hotové výrobky vypadaly
nádherně.
Před obědem proběhl na školním hřišti česko-polský fotbalový zápas. I když hosté našim
hráčům uštědřili tvrdou porážku, nikdo nebyl
smutný a všichni se radovali z báječného pocitu ze hry.
Odpoledne se pak vybraní žáci spolu s polskými kamarády vypravili na bowling. Tato
zábava přítomné hráče nadchla natolik, že
se nikomu nechtělo domů. Bohužel, všechno
pěkné musí skončit, a tak se po báječně stráveném dni všichni vypravili do svých domovů.
Mgr. Monika Ehrenbergerová
Poznávání přírody na ZŠ v Kerharticích
Na konci května proběhl na naší škole druhý ročník soutěže o nejlepšího znalce bylin
a dřevin. Žáci a žákyně se měsíc pilně připravovali a postupně učili u výstavky opatřené

kartičkami s názvy. Výhry v podobě přírodovědných encyklopedií byly lákavé. Do třech
kategorií se přihlásilo celkem 24 dětí. A toto
je výsledek klání první desítky: Eliška Šponarová 3.roč.(21b),
Lucie Burešová 5.roč.(20b), Monika Burešová
3.roč.(19b), Sabina Šedová 1.roč.(18b), Eliška
M. Džurbová 2.roč.(18b),
Veronika Kolářová 3.roč.(18b), Natálie Brodská 1.roč.(17b), Klára Palmová 5.roč.(15b),
Dominik Zelenák 3.roč.(15b),
Amálie Švecová 1.roč.(14b).
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme
a těšíme se na účast v dalším ročníku.
Marcela Kubátová
Město v pohybu
Na náměstí v ÚO se zpívalo a tančilo. V úterý 7.6. vystoupili žáci naší ZŠ na akci Město
v pohybu. Během půlhodinového vystoupení
zazněly písničky v lidovém i country rytmu,
děvčata zatančila na písničky Zdeňka Svěráka a zpestřením programu byla scénka dětí
z dramatického kroužku. Závěrečná písnička
s názvem „S tebou mě baví svět“ roztleskala
celé náměstí a za svoji píli byly děti odměněny potleskem.

Střední škola zdravotnická a sociální

Hravé odpoledne pro stacionář
Na pondělní odpoledne 16. 5. 2016 si připravily žákyně SŠZS třídy SČ 3. B (obor sociální
činnost) program pro uživatele Stacionáře
v Ústí nad Orlicí. Už jejich výbava naznačovala, že se tentokrát bude sportovat, protože
přišly vybavené míči, kuželkami, kroužky a jiným tělocvičným nářadím. I když jim počasí
příliš nepřálo, zůstaly na zahradě stacionáře,
kde si připravily 7 stanovišť, na kterých měli
obyvatelé stacionáře prokázat svoji šikovnost
a sportovní zdatnost. Na účastníky čekalo
shazování kelímků míčem, přenášení PET
láhve na dvou hůlkách, nechyběly kuželky,
přenášení míčku na pálce nebo házení míčem. Za každou splněnou disciplínu čekala
na sportovce sladká odměna. Nakonec déšť
zahnal všechny do sportovní místnosti stacionáře, ale to nikomu nevadilo, protože na
druhou část programu měly studentky připravenou spoustu her, třeba na magnetky,
nebo hádání, kdo je schován pod dekou. Největší radost měli uživatelé, když z pod deky
vyskočila paní vychovatelka Zastoupilová.
Odpoledne rychle uteklo. Nikdo nebyl smutný,
7 / 2016

protože příště se studentky s obyvateli stacionáře setkají už za dva týdny na souvislé praxi.

Mgr. Eva Medunová
Májové hrátky ve stacionáři
25. května 2016 zrealizovali žáci SŠZS oboru
sociální činnost 2. C s paní učitelkou PhDr.
Pavlou Macákovou další program pro Stacionář v Ústí nad Orlicí. Program byl pestrý, zaměřený na procvičování kognitivních
funkcí, rytmické a hudebně-pohybové cítění
a kreativitu. V první části programu žáci 2. C
seznámili uživatele stacionáře formou dialogu s tradicemi a významnými dny v měsíci
květnu. Druhá část programu byla zaměřena na zpěv, rytmus a tanec. Uživatelé stacionáře si hravou formou připomněli lidovou
píseň „Když jsem já sloužil“ a spojili zpěv
s rytmickým doprovodem – hrou na tělo.
Nakonec si mohli zopakovat důležité pojmy
z písničky formou obrázkového testu. Druhá
písnička „Na tý louce zelený“ byla zaměřena
na podporu pozornosti a paměti, zpěváci
určená slova nahrazovali pantomimou, což
přispělo k radostné atmosféře. Tu ještě podpořil taneček mazurky, který si několik párů
dvakrát zatančilo. Třetí část programu byla
zaměřena na kreativitu, uživatelé s vydatnou

Štafety - již tradičně se žáci naší školy zúčastnili štafetových závodů škol. Závodníky na
stadion doprovodili i ostatní spolužáci, kteří
své kamarády podporovali hlasitým fanděním. V silné běžecké konkurenci vybojovaly
děti z 1. třídy krásné třetí místo a v kategorii
2. a 3. třídy stejně jako 4. a 5. třídy se naši
běžci umístili na čtvrtém místě. Za slunného
počasí si všichni užili příjemné sportovní dopoledne.
Monika Ehrenbergerová
Na co se ještě těšíme
Do konce roku už zbývá jen pár dní, ale naší
malou školičku ještě čeká několik akcí, na
které se těšíme. První je muzikál Dracula,
který nacvičovaly děti ze zájmových kroužků
pro rodiče. Po vystoupení za odměnu ve škole přespíme a určitě si to moc užijeme. Pak
pojedeme na školní výlet na zámek Potštejn,
kam pro mladší spolužáky připravujeme různé úkoly.
V posledním týdnu školního roku navštívíme
Ekolu Libchavy. Na exkurzi se dozvíme, co se
děje s pet lahvemi, které celoročně ve škole
sbíráme.
A pak už jen vysvědčení a hurááá na prázdniny!!!
Nikola.Doležalová, 5. ročník
pomocí žáků 2. C vytvářeli papírové vázičky
s kytičkami a skládali z předem připravených
prvků kusudami, krásně barevné květy, které
skládali do malé kytice. Určitě jim tyto krásné
dekorace budou naši návštěvu dlouho připomínat. Všichni se těší na další setkání v příštím školním roce.
PhDr. Pavla Macáková
Jak jsme hráli pohádku
Pro letošní 1. červen, který je Mezinárodním
dnem dětí, připravili žáci 1. ročníku Střední
školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí oboru sociální činnost program pro děti
z mateřské školy Klubíčko. Nejdříve dětem
zahráli krátkou loutkovou pohádku o modrém balónku, který ulétl a na své pouti nad
zemí potkal kamarády i nebezpečí. Pohádka
byla zaměřena na téma čistoty ovzduší jako
součásti životního prostředí. Žáci měli také
pro děti na toto téma připraveny zábavné
a poznávací soutěže a hry, které děti s nadšením a zápalem s novými kamarády plnily. Nakonec všechny čekala za společné úsilí sladká
odměna. Celý program probíhal na zahradě
školky a přálo mu i krásné slunečné počasí.
V pondělí 6. června si žáci zkusili pohádku zahrát pro veřejnost na jevišti Malé scény před
zahájením týdenního programu městských
slavností. Mohli si tak vyzkoušet rozdíl mezi
venkovním a divadelním prostředím.
Mgr. Lenka Kaplanová
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí
bylo 2. místo v těžké konkurenci. V poslední
soutěžní disciplíně Počítače P. Ciesler obsadil
2. místo. Poděkování a gratulace patří všem
soutěžícím.
19.5. se uskutečnilo Okresní kolo v atletickém čtyřboji žáků a žákyň Speciálních základních škol. Svými velice dobrými výsledky se
do krajského kola kvalifikovali z naší školy tito
žáci: N. Vargová, S. Kroulíková a M. Horváth.
Krajské kolo se konalo 26.5. na stadionu TJ
Jiskra Ústí n.O. V tradičním, komorně-sportovním prostředí, do kterého byla přihlášena
družstva z Pardubického kraje, soutěžilo 8
děvčat a 9 chlapců, kteří opět změřili své síly
v běhu na 60 metrů, vytrvalostním běhu na
800/1500 metrů, hodu kriketovým míčkem
a ve skoku dalekém. Naši žáci se ve velké konkurenci opět neztratili. S. Kroulíková skončila
na hezkém 4. místě. N. Vargová se umístila
na 1. místě a M. Horváth na 3. místě a tím si
zajistili účast v národním finále v Kladně. 50.
ročník probíhal ve dnech od 15. do 17.6. Děkujeme a blahopřejeme!!!

Střední škola automobilní

Mimoškolní aktivity na SŠ automobilní
V první polovině letošního roku jsme na naší
ústecké automobilní škole organizovali mnoho mimoškolních aktivit.
V lednu se naši žáci zaregistrovali do mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a nyní

Ve dnech 18. až 20. 5. se žáci kroužku „Hejbejte se kosti moje“ zúčastnili soustředění
plného tance a cvičení na táborové základně
Domino v Hluboké u Skutče. Všichni si to moc
užili. Velké poděkování patří manželům Švandovým, kteří připravili nejen skvělé zázemí,
ale i po celou dobu pobytu výborně a zdravě
vařili.
V měsíci květnu se naše škola zapojila svými
výtvarnými pracemi do soutěže „Kde končí
svět“ a ve dnech 2. - 31. 5. proběhla výstava
prací žáků v budově ČČK v Ústí n.O.
Pěvecké soubory Kosáci a Pohoda 11.5. byly
svými písněmi potěšit obyvatele domova důchodců a při příležitosti svátku Dne matek
obdarovaly naše seniorky drobným dárečkem.
Během celého měsíce proběhlo také několik
školních výletů. Vydali jsme se například na
Dětský den do Polska, do Ratibořic, za zvířátky do ZOO, na farmu v Libchavách či za koníky
na Žampach.
Kolektiv pedagogů

Zprávičky ze Stacionáře
se snaží získat bronzový odznak, v únoru
jsme pro naše žáky zorganizovali Roadshow
se společností Škoda auto Kvasiny, v březnu
jeli naši studenti do Ženevy na světoznámý
autosalon, v dubnu jsme se podíleli na akci
„ukliďme Česko“, v květnu proběhla v areálu
dílen v Hylvátech regionální soutěž Automobileum 2016 a v červnu jsme vyrazili na týden
do Anglie. Je vidět, že na automobilní škole
to stále žije!!!!

Uživatelé našich služeb se představili na Městě v pohybu 2 tanečky a měli od diváků velký
potlesk. Na choreografii se podílela studentka SŠZS v Ústí nad Orlicí Alice Šustrová, které
touto cestou moc děkujeme za spolupráci.
Také jsme jeli na výlet do zámku a mini ZOO
v Častolovicích. Tato akce byla společná s CSP
Česká Třebová a speciální vlak byl sponzorován KÚ Pardubice. Střední škola sociální péče
a služeb v Zábřehu pořádala 15. ročník akce
Člověk – člověku a letošní název byl OLYMPIJSKÉ HRY. Naši sportovci na tuto akci rádi jezdí
a mají vždy krásné zážitky.
Konec školního roku jsme oslavili na naší zahradě Sportovním dnem, opékáním párků
a Diskotékou. Všem našim příznivcům a fanouškům přejeme krásné léto.
Hana Zastoupilová, ved. Stacionáře
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Dne 6.5. se žáci z naší školy zúčastnili v Hr.
Králové regionálního kola v malé kopané.
Tento turnaj je i kvalifikací na MČR. Naši školu reprezentovali žáci z 9. třídy: J. Holub, J.
Hobza, T. Kuchař, dále žáci z 8. třídy: L.Vlček
a M.Vávrová a ze 7.třídy N. Vargová. I když
jsme skončili na 6. místě, byl J. Holub vyhlášen nejlepším brankářem celého turnaje.
Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší školy.
14.5. proběhl v Praze 15. ročník Abilympiády,
který se nesl ve znamení 700. výročí narození Karla IV. Soutěžili jsme v šesti disciplínách.
V disciplíně Malování soutěžící malovali na
téma ,,S čím si hrál malý Karel IV.“ D. Beneš
si vymaloval krásné 1. místo a K. Pávková
získala čestné uznání. V „Legu“ stavěly děti
hrad Karlštejn. V. Rohlena obsadil 3. místo
a D. Štancl získal čestné uznání.
R. Richter obsadil 3. místo v práci se dřevem na téma „Kuše“. Za studenou kuchyni
s chlebíčky a jednohubkami vybojovala M.
Pávková 3. místo.V disciplíně Cukrářství tvořila N. Kubelková dort pro krále. Odměnou jí

Sociální / zdravotní

Senior klub
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Pouťové posezení v CSP
čt 11.8. | 16.00 hodin
Ve spolupráci s Výborem obyvatel CSP zveme
všechny občany na Pouťové posezení v jídelně Centra sociální péče, Na Pláni 1343, Ústí
nad Orlicí od 16.00 hodin. Předpokládaný
konec akce bude v 19.00 hodin. K poslechu
a tanci bude hrát pan Šalda. Drobné občerstvení si bude možné vzít s sebou, káva nebo
čaj bude k dispozici zdarma. Vstup pro veřejnost 40,- Kč, pro obyvatele čp. 1343 vstup
20,- Kč.
Hrad Lichnice a vápenka Třemošnice
čt 18.8. | celodenní poznávací výlet
Volná prohlídka hradu Lichnice a vápenky.
Zastavíme se na společném obědě. Procházka kolem přehrady. Závazné přihlášky
se přijímají dne 2., 9. a 16.8. ve „Sladkovně“
od 10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior
klubu“ hradí 120,- Kč, nečlen jako náhradník
150,- Kč, neobyvatel ÚO 170,- Kč. V ceně je
doprava a vstupy. Akci zajišťuje JUDr. Králík,
p. Rabová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.30 hodin,
Dukla 7.40 hodin, Babyka 7.45 hodin, Autobusové nádraží 7.50 hodin, Tvardkova 7.55
hodin, Penzion 8.00 hodin
Nové Město nad Metují a okolí
čt 25.8. | celodenní turistický zájezd
Celodenní turistický zájezd. Trasa vede romantickým údolím řeky Metuje a je dlouhá
11 km (nutná vhodná obuv). Závazné přihlášky se přijímají dne 9. a 16.8. ve „Sladkovně“
od 10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior
klubu“ hradí 80,- Kč, nečlen jako náhradník
100,- Kč, neobyvatel ÚO 120,- Kč. V ceně je
doprava autobusem. Stravování bude možné
podle zájmu v restauraci „Peklo“. Předpokládaný návrat v 18.00 hodin. Akci zajišťuje p.
Tomanová, p. Rabová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 8.00 hodin,
Dukla 8.10 hodin, Babyka 8.15 hodin, Autobusové nádraží 8.20 hodin,
Tvardkova 8.25 hodin, Penzion 8.30 hodin
Rozloučení s prázdninami
út 30.8. | odpolední vycházka

Český červený kříž
Sejdeme se ve 13.00 hodin na parkovišti U Lidlu a společně půjdeme do „Cakle“. Zazpíváme si s kytarou u ohýnku, opečeme buřty.
Přihlášky se přijímají dne 16. a 23.8. ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin. Pro členy
SK zdarma, nečlen 20,- Kč. Akci zajišťuje p.
Rabová, JUDr. Králík
Připravujeme:
Pondělí 5. září – celodenní zájezd úzkokolejka Mladějov a prohlídka průmyslového
muzeum
Vyhlídková jízda vláčkem a zpět. Závazné
přihlášky se budou přijímat 23. a 30.8. ve
„Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost,
člen „Senior klubu“ hradí160,- Kč, jako náhradník nečlen 220- Kč, neobyvatel ÚO 260,
- Kč. Vstupné, jízdné a doprava autobusem
v ceně. Předpokládaný návrat v 18.00 hodin.
Akci zajišťuje p. Ešpandrová, JUDr. Ešpandr
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6.30 hodin,
Dukla 6.40 hodin, Babyka 6.45 hodin, Autobusové nádraží 6.50 hodin
Tvardkova 6.55 hodin, Penzion 7.00 hodin
Čtvrtek 8. září – odpolední výlet - zámek
„Nové Hrady“
Je možno prohlédnout zámek nebo muzeum
kol a klobouků, nahlásí se při přihlášení. Závazné přihlášky se budou přijímat 30.8. a 6.9.
ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin.
Platba při přihlášení. Členové mají přednost,
člen „Senior klubu“ hradí 90,- Kč, jako náhradník nečlen 120,Kč, neobyvatel ÚO 140,
- Kč. Vstupné na jednu prohlídku a doprava
autobusem v ceně. Akci zajišťuje p. Šamšulová, p. Rabová,
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30 hodin, Dukla 12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin,
Autobusové nádraží 12.50 hodin,
Tvardkova 12.55 hodin, Penzion 13.00 hodin
Čtvrtek 22. září – tradiční akce „Oslava dne
seniorů“ s vařením guláše za účasti našich
přátel z Bystřice Kladské a Popradu. Bližší informace v zářijových ÚL.
Kontakty na SK: p. Šamšulová 722475129,
JUDr. Králík 722475132, p. Šlegrová
722475131, p. Tomanová 731601548, p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda SK

Senior doprava ČČK
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 době letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického
kraje.
Dovolená Senior dopravy ČČK
4. 7.2016 bude přerušen provoz Senior dopravy ČČK z důvodů dovolené.
Děkujeme za pochopení.
Centrum pro život: vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum pro seniory a nejen
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti.
Není-li uvedeno jinak, akce se konají v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Výstava – Stacionář
4.7.-31.8. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrázků klientů ústeckého stacionáře, vstupné zdarma
Cyklovýlet
12.7. | 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí ÚO s panem Ivo Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
Odpolední vycházka
19.7. | 13.00 hodin
Vycházka po okolí ÚO s panem Jiřím Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
Vysoké Mýto – Muzeum českého karosářství/výlet
27.7. | 13.00 hodin | odjezd
Odjezd z autobusového nádraží v ÚO, cena:
80 Kč člen ČK/děti, 120 Kč ostatní, cena obsahuje dopravu + vstupné do muzea
Odpolední vycházka
16.8. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí ÚO společně
s panem Jiřím Preclíkem, sraz před budovou
OS ČČK
pokračování na str. 9

7 / 2016

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Moravskotřebovské kejklování/výlet
20.8. | 9.00 hodin | odjezd
Tradiční festival historických kejklů a radovánek pro celou rodinu, možnost prohlídky zámku, přihlásit se můžete na tel.: 607 131 592,
724 985 511, odjezd z autobusového nádraží
ÚO, cena: 80 Kč člen ČK/děti, 120 Kč ostatní
Cyklovýlet
23.8. | 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí ÚO s panem Ivo Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
Zahradní posezení – Loučení s létem
26.8. | 15.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu, občerstvení zajištěno. Akce se koná na zahradě
OS ČČK ÚO, v případě špatného počasí se akce
uskuteční v budově OS ČČK, vstup zdarma

Pečovatelská služba
informuje
Vážení spoluobčané, provozní doba Pečovatelské služby je do 20.00 hodin, což vám
umožňuje zajistit péči o potřebné osoby nejen v dopoledních, ale i v odpoledních a večerních hodinách.
Činnosti, ktré vám můžeme nabídnout i několikrát denně, jsou tyto: pomoc s osobní
hygienou (na lůžku, ve sprše), oblékáním,
převlékáním. Dále vám zajistíme vyzvednutí
lékařského receptu, pochůzky na úřady, poštu atd. Provedeme běžný úklid domácnosti
či nákup. V případě potřeby zajistíme dovoz
oběda, popřípadě jeho podání – s možností dietní stravy. Tento dovoz je vždy spojen
s kontrolou bezpečí osoby s potřebou péče.
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě, můžete si podat žádost do bytu zvláštního určení
(dům s pečovatelskou službou) nebo do bytu
bývalého penzionu. Tyto byty vám prodlouží
možnost žít v domácím prostředí a oddálí odchod do pobytové služby (domova důchodců). Výhodou těchto bytů je lepší dostupnost
pečovatelek, výtahy, některé byty jsou bezbariérové a slouží pro bydlení jednotlivců, ale i manželských dvojic (velikost bytu 0+1, 1+1, 1+2).
Bližší informace vám poskytnou sociální pracovnice:
Pro bývalý penzion: 736 503 570.
socialni.csp@csp-uo.cz
Pro terén a byty zvláštního určení:
736 503 571, socialni.teren@csp-uo.cz
Jitka Svobodová,
koordinátorka pečovatelské služby
7 / 2016

Kavárnička - Centrum setkávání
V období letních prázdnin bude provoz kavárničky v budově OS ČČK z důvodů pořádání
příměstských táborů přerušen, děkujeme za
pochopení.
Kavárnička bude otevřena při akcích OS ČČK
Ústí nad Orlicí (vycházky, cyklovýlety, posezení,…)
Kavárnička v Domově důchodců je pro Vás
otevřena po celé léto.
Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena
Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno
každý den kromě pondělí od 13.00 do 16.00
hodin
Příměstské tábory určené pro děti ve věku
od 7 do 12 let
I. turnus 11 - 15. července 2016, Ústí nad
Orlicí

II. turnus 22. - 26. srpna 2016, Ústí nad Orlicí
Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 607 131 592 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz
Bazar ošacení - second hand
Bazar dětské a dospělého ošacení
11. 7. 2016 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
22. 8. 2016 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
Provoz Ošacovacího střediska ČČK o letních
prázdninách:
4. 7. 2016 ZAVŘENO
11. 7. 2016 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
18. 7. 2016 8.00 – 12.00 ZAVŘENO
25. 7. 2016 ZAVŘENO
1. 8. 2016 ZAVŘENO
8. 8. 2016 ZAVŘENO
15. 8. 2016 ZAVŘENO
22. 8. 2016 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
29. 8. 2016 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

V pondělí 6. 6. 2016 proběhla slavnostní instalace plastiky Vážka na fontánu jezírka Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Autorem
plastiky je umělecký kovář František Antonín
Bečka. Pozinkovaná a patinovaná plastika
nahrazuje původní měděnou plastiku, která byla před několika lety ze stejného místa
ukradena.
Máme radost z toho, že se nám podařilo
vážku před Domov po letech znovu vrátit.
Symbolizuje rychlost a přesnost, což vhodně
kontrastuje s naším logem – hlemýždí ulitou.
Zatímco svým obyvatelům chce být Domov
bezpečným útočištěm, skutečným domo-
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pokračování ze str. 8

vem, zaměstnance vedeme k tomu, aby náš
Domov odborně táhli dopředu, rychle a přesně. Vážka Františka Antonína Bečky tuto myšlenku vystihuje – a když se na ni podíváte
zblízka a zepředu, všimnete si, že se usmívá
– a úsměv je v našem Domově doma.
Jsou Domovy, které mají jen jméno, některé ke jménu používají logo, několik Domovů
má k logu reálný, skutečně existující symbol
– třeba Domov pod Kuňkou, nad nímž se vypíná hrad Kunětická Hora. Domov důchodců
Ústí nad Orlicí by se mohl jmenovat U dvou
vážek – jedna, kovová, právě usedla na fontáně v jeho průčelí, druhá, papírová, visí od
loňského září na hlavní chodbě. Je to certifikát Vážka®, který Česká alzheimerovská společnost uděluje kvalitním Domovům, pečujícím o osoby s Alzheimerovou chorobou.
Jan Vojvodík, ředitel

Nabídka sociálních služeb
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti,

pomohou Vám pochopit výpočetní techniku.
Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/
tabletu, provedou Vás krásami internetu,
naučíte se ovládat základní programy jako
je Microsoft Word, Excel nebo PowerPoint
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb.
pokračování na str. 12
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 9
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně
postižené do běžného života. Služba je poskytována ZDARMA.
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Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik
péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo
další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných
k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do
zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik efektivního
hledání pracovního místa a vystupování při
pracovním pohovoru, nácvik komunikačních
dovedností a práce s informacemi, nácvik
základů znakového jazyka, podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek a informační
servis a zprostředkování dalších služeb.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co
největší míře umožnit zdravotně postiženým
občanům, dětem a seniorům žít soběstačný
a plnohodnotný život v jejich přirozeném
prostředí. Za pomoci osobních asistentů se

mohou realizovat v osobním, společenském
a případně i pracovním životě. Osobní asistenti pomáhají uživatelům při zvládání každodenních běžných činností, jako je pomoc
v domácnosti, v práci, ve školách, v mateřských školkách, doprovody k lékaři, na
úřady, na nákupy a další, dle individuálních
požadavků uživatele. Hlavním cílem je větší
množství služeb pomáhajících občanům se
zdravotním postižením a seniorům při začleňování do společnosti a při řešení jejich
osobních problémů vyplývajících z jejich
handicapu a pomoci člověku se zdravotním
postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by zvládal sám,
kdyby neměl postižení.
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě,
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18
let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu
120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč za hodinu,
od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se například o pomoc
v orientaci v systému sociálního zabezpeče-

ní ČR a to zejména 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. Naše
pomoc také spočívá v podpoře při hledání
vhodného pracovního místa a při sepisování
strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači,
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se na nás obrátit.
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro děti
se zdravotním postižením
Zapůjčit si u nás můžete dětský invalidní
vozík, autosedačku, berle, chodítka, dětské
kolo, mobilní a pojízdnou sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká
budova Rieter – 3. podlaží), ÚO,
tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami, z.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Poznávací zájezd: jižní Morava – zámek Valtice, Poštorná a Břeclav – církevní stavby.
Kdy: středa 20. července 2016, odjezd v 6
hod. ze zastávky Tvardkova (Hylváty v 5.45
hod., Dukla v 5.50 hod., Družba v 5.55 hod.,
Tvardkova v 6 hod., nádraží ČSAD v 6.05
hod.). Cena 350 Kč (v ceně zájezdu je doprava a vstupné).
Poznávací zájezd: Králíky – Městské muzeum, Dolní Morava – Stezka v oblacích.
Kdy: středa 17. srpna 2016, odjezd v 8.30
hod., zastávka Tvardkova (Hylváty v 8.10
hod., Dukla v 8.15 hod.,Babyka v 8.20 hod.,

Stomatologická pohotovost
2. – 3.7. MUDr. Karel Šefrna,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
5.7. – MUDr. Dagmar Špajová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
6.7. – MUDr. Jarmila Dostálová,
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 432 949
9. – 10.7. – MUDr. Zdeněk Škorpil,
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
16. – 17.7. – MUDr. Ludmila Zapletalová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 604 463 997

ČSAD nádraží v 8.25 hod., Tvardkova v 8.30).
Cena 350 Kč člen (v ceně zájezdu je doprava
a vstupné).
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v měsíci od
10 – 11.30 hod. ve „Sladkovně“ nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Pozvánka na 40. ročník Sportovních her
pro zdravotně postižené, které se konají ve
dnech 26. – 28. srpna 2016 v Horním Jelení.
Účastnický poplatek je 200 Kč, doprava individuálně. Přihlášky do 20. 7. u p. St. Hodrové,
telefon č. 720 573 054.

23. – 24.7. – MUDr. Jiří Štancl,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
30. – 31.7. – MUDr. Michal Teplý,
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
6. – 7.8. – MUDr. Iva Voltnerová,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171
13. – 14.8. – MUDr. Michaela Vávrová,
Dolní Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
20. – 21.8. – MUDr. Marcela Špátová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
27. – 28.8. – MUDr. Ladislav Židek,
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471324

Nabídka rekondičního pobytu Kardio ve
dnech 27. 8. – 3. 9. 2016, Penzion Anička –
Deštné v Orlických horách.
Cena cca 3.300 Kč. Přihlášky do 25. 7. u p.
Hniličkové, tel. 739 085 034.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

Poděkování
V měsíci květnu 2016 jsem byla hospitalizovaná v ústeckoorlické nemocnici na
gynekologickém oddělení. Byla to moje
v pořadí několikátá gynekologická operace,
zažila jsem přístup lékařů a sester k pacientům opravdu různý.
Nejenom touto cestou bych chtěla poděkovat primáři oddělení MUDr. Aleši Jurčíkovi
a jeho kolektivu. Nebylo jim nic zatěžko,
všechno vysvětlili a já po prvním vyšetření
odcházela s přesvědčením, že jsem v dobrých rukou. Za dva následující dny jsem
nastoupila k hospitalizaci a byla jsem velmi
spokojená. Pooperační péče byla skutečně
profesionální a hlavně velmi lidská a citová.
Jakoby pan primář své soucítění s pacientkami přenášel na své zaměstnance.
Děkuji

Bc. Ilona Pavlíková Pelzová, Svitavy
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Pro děti a mládež

Od 30.6. do 2.9. je v RC prázdninový provoz.
Každou středu od 9.00 – 12.00 hodin je otevřena volná herna, společné řádění na zahradě. Každý všední den je otevřena herna
u mléčného baru Zambar a zahrada.
Po domluvě společné výlety, koupání a jiné
společné akce, nápady a návrhy vítány
(upřesnění data a konkrétní akce přes internet a ve vývěskách).
Jednorázové akce:
Pá 1.7. – Pá 8.7. - Exit camp Hunger games
pro děti ve věku 12-15 let,
více info na www.klubexit.cz
Po 11.7. – Pá 15.7. - Letní příměstský tábor
Plavba Jitřního poutníka pro děti ve věku
7-13 let
Pá 29.7. – Ne 31.7. - Táboření pro tatínky
s dětmi – víkend pro statečné otce a jejich
děti, více na tel. 603 913 885
Pá 5.8. – Čt 10.8. - Rodinný pobyt Narnie Chata U Matouše – Deštné v Orlických horách – pro rodiny s dětmi

Mateřské centrum Medvídek

Podpůrná skupina kojících maminek
út 12. 7. a út 2. 8. | od 10 hod.
Přijďte se podělit o své zkušenosti, nabrat
sílu a podporu a získat odpovědi na otázky
a odbornou pomoc při kojení od certifikované lektorky Kataríny Konopíkové z o.z. Mamila. Hlaste se prosím předem na tel. 608 375
333 nebo e-mailu nitrek@azet.sk. Vstupné
60,-. Skupinka se sejde pouze při min. počtu
4 účastníků.
Loučení s prázdninami
po 29. 8. | od 16:00 hod.
Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na
konci prázdnin na hravou akci na terasu před
MC Medvídek v NG Nová Louže.

Děti se mohou těšit na loutkové divadlo, jednoduché úkoly a malý skákací hrad. Na každého čeká malé překvapení.
Za deště se akce nekoná. Vstupné dobrovolné.
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka.
Provozní doba:
Pondělí - pátek: volná herna bez programu
od 8.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00
hod.
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu
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Rodinné centrum Srdíčko

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dostrašilová
– koordinátorka RC Srdíčko, tel.: 604 313 249,
603 976, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz,
web: rcsrdicko.estranky.cz
Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz

Nabídka pořadů
– červenec, srpen 2016
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400,
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line.
7 / 2016

Hudba na terase
so 16.7. | 19.00 hodin |terasa Roškotova divadla
PPS (elektroakustický bigbítek – Ústí n.O.),
hudební večer s ústeckou folk-blues-rockovou hudební formací na horní terase Roškotova divadla. Občerstvení zajištěno, vstupné
50 Kč

Hudba na terase II
so 30.7. | 19.00 hodin | terasa Roškotova
divadla
HAK BAND (blues, rock, ska, reggae – Nowa
Ruda). Hudební večer na horní terase Roškotova divadla, tentokrát s polskými hudebníky.
Občerstvení zajištěno, vstupné 50 Kč
Vernisáž Výstavy výtvarného umění
čt 4.8. | 19.30 hodin | Kulturní dům
pokračování na str. 14
www.ustinadorlici.cz

Kultura

pokračování ze str. 13
Zahájení již 18. ročníku tradiční výstavy děl
autorů tvořících nejrůznějšími technikami.
Výstava potrvá do 4. září 2016,
vstupné dobrovolné
Kinematograf Bratří Čadíků
út 23. – ne 28.8. | 21.00 hodin
Tradiční letní promítání pod širým nebem
- již podruhé v parku pod Roškotovým divadlem. Připraveno bude šest filmových večerů
především s českými filmy. Výtěžek ze vstupného je určen na charitativní účely, vstupné
dobrovolné
Loučení s prázdninami
pá 26.8. | 15.00-18.00 hodin | Malá scéna,
zahrada Stacionáře
Zábavný program s Divadlem Koráb pro děti
od 3 do 10 let, pohádka, soutěže, malování
na obličej, opékání buřtů, vstupné dobrovolné
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3D digitální Kino Máj
červenec 2016
Správní chlapi
so 2.7. | 19.30 hodin
Akční / Komedie , USA, české titulky, vstupné
110 Kč
Alenka v říši divů: Za zrcadlem
ne 3.7. | 17.00 hodin
Dobrodružný / Fantasy, USA, české znění,
vstupné 100 Kč

Angry Birds ve filmu
čt 7.7. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 90 Kč
Warcraft: První střet
čt 7.7. | 19.30 hodin
Fantasy /, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Děda
so 9.7. | 19.30 hodin
Rodinný / Komedie, ČR, vstupné 90 Kč

Učitelka
so 23.7. | 19.30 hodin
Drama, Slovensko/Česko, česko-slovenské
znění, vstupné 120 Kč
Doba ledová: Mamutí drcnutí
ne 24.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

srpen 2016

Legenda o Tarzanovi
3D
ne 10.7. | 17.00 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky, vstupné 120
Kč

Tajný život mazlíčků
út 16.8. | 17.00 hodin
Animovaný / Komedie, USA, české znění,
vstupné 120 Kč

Očista: Volební rok
st 13.7. | 19.30 hodin
Horor / Akční, české titulky, vstupné 110 Kč

Kung FU Panda 3
st 17.8. | 10.00 hodin
Animovaný , USA, české znění, vstupné 80 Kč

Zootropolis: Město zvířat
čt 14.7. | 10.00 hodin
Animovaný / Dobrodružný, české znění,
vstupné 70 Kč

Star Trek: Do neznáma
čt 18.8. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Doba ledová: Mamutí drcnutí
3D
ne 17.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 140 Kč
Léto all exclusive
st 20.7. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, české znění, vstupné 100
Kč
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Komedie /Animovaný, české znění, vstupné
80 Kč

Ústecká staročeská pouť
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 12. – 14. srpna
91. ÚSTECKOU STAROČESKOU POUŤ
Pouťové atrakce a prodej pouťového zboží na Mírovém náměstí
*** **** **** ****
Janouškovo Ústí – Muzikanti v Cakli
**** **** **** ****
XVIII. ročník Výstavy výtvarného umění v Kulturním domě
**** **** **** ****
Výstavy v Městském muzeu v Hernychově vile
**** **** **** ****
Výstava Ústecký salon 2016 v Galerii pod radnicí
**** **** **** ****
Elektro Sychra cup – tenisový turnaj

Star Trek: Do neznáma
3D
so 20.8. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, české titulky, vstupné 140 Kč
Strašidla
ne 21.8. | 17.00 hodin
Rodinný / Pohádka, ČR, vstupné 120 Kč
Krotitelé duchů
3D
po 29.8. | 17.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 130 Kč
Můj kamarád drak
st 31.8. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Klub přátel umění
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde bude v pátek 5. srpna vernisáží zahájena
výstava
ÚSTECKÝ SALON 2016.
Až do 2. září si zde budete moci prohlédnout
malbu, kresbu, grafiku, keramiku, plastiky,
objekty nebo krásnou literaturu.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo
pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota a neděle 14 – 17 hodin.

Občerstvení zajištěno
Další doprovodné kulturní a sportovní akce 91. Ústecké staročeské pouti
budou zveřejněny na plakátech a na www.ustinadorlici.cz
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Kultura

Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech sběratelských oborů se uskuteční
v neděli 21. srpna. Burza potrvá od 7.30 do
11.00 hodin v salonku I. patra hotelu Poprad
ve Smetanově ulici v Ústí n.O. Občerstvení je
zajištěno. Přijďte prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte do své sbírky!

Městské muzeum

V létě nově v muzeu
Letní výstavy v muzeu Vás zavedou do Textilního Oustí nebo se pohledem ústeckých
rodáků ponoříte do tajů výtvarného umění.
Objevíte milované krajinky a zátiší Josefa Sahuly -žáka Oldřicha Blažíčka nebo neklidem
pulsující obrazy Quida Romana Kociana, či
hravou a veselou tvorbu Jana Firsta plnou
dopravních prostředků , která vystřídá v polovině srpna Cihlu k cihle. Stále přístupný je
orloj v zařízené secesní jídelně, restaurovaný Mařatkův model Bubnujícího legionáře,
betlémářský vzorník i vyhlídková věž. Více na
www.muzeum-uo.cz
Těšíme se na Vás
Za muzejníky Jarmila Süsserová

Městská knihovna

Děti zveme na tradiční Prázdninové předčítání – tentokrát nejen ve středu! Vhodné pro
děti do 8 let. Prosíme o dobrovolný příspěvek 10 Kč na materiál. Těšit se můžete na tato
témata:
čtvrtek 7.7. od 10.00 hodin – Příhody
z modrozeleného lesa
středa 13.7. od 10.00 hodin – Prázdniny
s dráčkem
středa 20.7. od 10.00 hodin – Ajdar
středa 27.7. od 10.00 hodin – Všichni letí na
koštěti
středa 3.8. od 10.00 hodin – Ptačí pohádka
Úterý 9.8. od 10.00 hodin – Svatba u broučků
Čtvrtek 11.8. od 10.00 hodin – O hlemýždi
a jeho domku
středa 17.8. od 10.00 hodin – No jo, medvěd!
POZOR!!! Ve dnech 22.8. – 31.8. bude dětské oddělení knihovny uzavřeno z důvodu
rekonstrukce podlahy.
Další akce:
17.7. – Tajný výlet pro seniory. Nutno se přihlásit do 7.7. 2016, počet míst omezen. Cena
320 Kč zahrnuje vlakovou dopravu a všechny
vstupy. Více info na mailu
iveta.jansova@knihovna-uo.cz

Výstavy:
Putovní výstava CITES – tváře úmluvy CITES
– 1.7. – 27.8. 2016
V chodbě u knihovny můžete v letních měsících shlédnout zajímavou výstavu, která zahrnuje 21 fotografií druhů chráněných úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu
s volně žijícími živočichy a planě rostoucími
rostlinami).
Ústí nad Orlicí – Podměstí – výstava fotografií a obrázků – 1.7. – 30.9. 2016
Zveme vás na obnovenou výstavu fotografií
Eduarda Kaplana a dalších ústeckých amatérských fotografů. Výstava je doplněna dalšími fotografiemi a obrázky a bude přístupná
v altánku za knihovnou. Otevřeno je v půjčovních hodinách knihovny, klíč k altánku je
možné vyzvednout v půjčovně pro dospělé
čtenáře.
Provozní doba knihovny v době letních
prázdnin
Oddělení pro dospělé
PO
9.00 – 14.00 hodin
ÚT
9.00 – 18.00 hodin
ST
9.00 – 14.00 hodin
ČT
9.00 – 14.00 hodin
PÁ
9.00 – 18.00 hodin
SO
zavřeno
Oddělení pro děti a mládež
PO - PÁ 9.00 – 14.00 hodin
SO
zavřeno

Oznámení

-
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Sběratelská burza

Sport

Program ST-AR Klubu
na prázdniny
V měsíci červenci se akce ST-AR Klubu nekonají. Všem přátelům a příznivcům turistiky
přejeme krásnou dovolenou, hodně sluníčka
a načerpání nových sil. Těšíme se na společná setkání při akcích klubu v dalších měsících.
Program ST-AR Klubu na srpen
Dne 6. 8. 2016 vás zveme na turistický výlet
s názvem „Okolí Semil a Riegrova stezka“.
Délka trasy je do 15 km. Sraz účastníků je
v 6.10 h na novém nádraží ČD, odjezd vlaku
v 6.23 h. Návrat nejpozději do 19.30 h. Podle
zájmu využijeme společné jízdenky.
Informace: tel. 731 601 548,
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.
Tomanovi
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Ústecká 21
V sobotu a neděli 28. – 29. května se uskutečnil na trati z Ústí nad Orlicí na Andrlův Chlum
56. a 57. ročník tradičních automobilových
závodů Ústecká 21. Závod byl obnoven po
4 leté přestávce a jeho průběh a organizace
byla hodnocena kladně nejen závodníky, delegovanými činovníky FAS, ale hlavně motoristickými návštěvníky, kterých přišlo za oba
dva dny více jak pět tisíc. Poděkovat je třeba
nejen Pardubickému kraji, Městu Ústí nad
Orlicí a sponzorům, kteří se finančně i materiálně podíleli na hladkém průběhu závodu,
ale i pořadatelům a organizátorům z ústeckého autoklubu. Děkujeme a za rok se těšíme
s Vámi všemi na shledanou.
Ing. Zdenka Urbanová a Mgr. Pavel Svatoš

In-linová školička o letních
prázdninách
Pro malé bruslaře pořádáme In-linovou
školičku plnou her, smíchu a zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž Bikovou školičku,
Adrenalinovou, Freestylovou školičku, příměstský zážitkový tábor, freestyle koloběžky a bruslíme s angličtinou.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin, v ceně svačinky, obědy,
pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku
a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení
bruslí i chráničů. Bruslařům začátečníkům
i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. Přihlášky a další info na
www.inlineusti.cz, market@inlineusti.cz
či tel.č. 602 245 393
Markéta Skalická.
7 / 2016

Sportovní gymnastika
Na republikové soutěži v povinném čtyřboji
(kladina, akrobacie, hrazda, přeskok), která se konala 13. - 15. 5. 2016 v jihočeské
Třeboni, za účasti více než 300 gymnastek
a gymnastů, dosáhla Růžena Škrobánková
(dorostenka) skvělého výsledku v podobě 6.
místa! Náš klub dále výborně reprezentovaly
Viola Škrobánková a Karolína Šimunová (st.
žákyně), Veronika Čechová a Nela Schlegelová (ml. žákyně). Do první třetiny výsledkové
listiny se ve svých kategoriích tentokrát probojovaly mladší žákyně. Jsme potěšeny, že se
nám daří každoročně zlepšovat výkony a již
nyní jsme započaly přípravu na novou závodní sezónu, jejímž vrcholem je jarní republiková soutěž.
Klubová základna cvičenek se úspěšně rozrůstá. Zájemkyň, ale i zájemců, o gymnastiku, je mnoho - a to i z okolních měst. Trénink zajišťuje 6 trenérů. Stávající prostorové
podmínky a nedostatečné množství nářadí
nás bohužel limitují. Klub průběžně pořizuje
nářaďové vybavení pro zlepšení tréninkového zázemí, které je vedle náročné organizace
vedení tréninku a soutěží tohoto krásného
sportu důležitou součástí úspěšného rozvoje
sportujících dětí.
Rády bychom proto poděkovaly za stálou finanční podporu Městu Ústí nad Orlicí a společnosti REJA.
Nábor do přípravky: dívky ve věku 5 - 6 let,
každá středa v měsíci září, od 16:00 do 17:00
hod. v tělocvičně Na Štěpnici od 7. 9. Vezměte s sebou vhodné oblečení a neklouzavou
cvičební obuv na hodinový cvičební program.
Počet míst omezen!!!
Těšíme se na Vaši účast.
Tým trenérek
www.sport-gym.estranky.cz

Novinky v powerjóze pro
začátečníky i pokročilé
Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógu,
kde si krásně protáhnete a posílíte celé tělo.
Každé ÚTERÝ 19.00-20.00 a každý ČTVRTEK
od 19.00 - 20.00 hodin na Gymnáziu UO,venku či uvnitř, boční vchod. Od září Vás
čeká spousta změn, nové prostory, nové lekce, skvělí instruktoři:-). Bližší info na tel: 602
245 393, www.jogausti.webnode.cz, jogausti@seznam.cz nebo na facebooku (skupiny:
Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme se
na Vás!!!
Markéta Skalická, Bára Strnadová
a Marcel Skalický

Skupinová cvičení
v nemocnici
Rehabilitační oddělené Orlickoústecké nemocnice oznamuje, že od září – října 2016
budou probíhat další skupinová cvičení pro
děti a dospělé. Dle zájmu proběhnou během
školního roku 2016/2017 3 cykly po 8 cvičebních hodinách. Cena jedné běžné lekce bude
70 Kč, u cvičení dle metodiky Dr. Smíška 100
Kč. Tělocvična je kapacitně omezena 8 místy,
resp. 5 místy u metodiky Smíšek.
Podrobnější informace (termíny) budou
k dispozici koncem srpna – začátkem září na
tel.: 465 710 444 (recepce RHB).
prim. MUDr. R. Dědková,
rehabilitační odd. Orlickoústecké nemocnice

Elektro Sychra Cup 2016
V sobotu 13. srpna se v areálu TK Ústí nad
Orlicí uskuteční 7. ročník Tenisového turnaje čtyřher neregistrovaných – Elektro Sychra
Cup 2016.
Začátek turnaje je stanoven na 8.30 hodin,
přihlášky na místě, nebo na tel.: 777 645 721,
tomas.hernik@seznam.cz. Startovné je 400
Kč/ za dvojici. V ceně startovného je občerstvení pro hráče. Vítěz získá do držení putovní
pohár.

Pilates ve FaynFitu
Přijďte se v úterý a v pátek ráno přes prázdniny od 9:00hod. protáhnout a prodýchat na
PILATES do FaynFitu v nákupní galerii Nová
Louže, vhodné pro začátečníky, pokročilý i
seniory /Pilates = posílení hlubokých stabilizačních svalů, ... bezbolestný pohyb ve všech
směrech/, info: www.faynfit.cz

24 hodin na kole
Letošní 5. ročník vytrvalostního kroužení
pro amatérskou cyklistickou a koloběžkovou veřejnost mezi městy Ústí n.O.
a Č. Třebová přes Dl. Třebovou odstartuje
z areálu firmy Moldex/Metric v sobotu 2.
července v 10.00 hodin. Účastnit se mohou jednotlivci, dvoučlenná a tříčlenná
družstva, trasa je dlouhá 9,2 km. Kroužení bude ukončeno v neděli v 10.00 hodin,
startovné je 250 Kč.
Více na www.rozhoupej.cz
www.ustinadorlici.cz

Sport

Inzerce
Rieter CZ s.r.o. je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je systémovým
dodavatelem v oblasti textilního strojírenství.

Sportování v Černovíru
Černovírská meruna: v sobotu 16.7. se na
hřišti Pod lesem v Černovíru uskuteční 23.
ročník turnaje v malé kopané, začátek turnaje v 9.00 hodin.

Zvažujete změnu zaměstnání?
Chcete se o nás dozvědět více?
Navštivte stránky:

www.rieter.jobs.cz

Černovírský kros: v neděli 7. 8. se uskuteční 15. ročník Černovírského krosu. Tratě od
80 m pro nejmenší až po 5 km pro dospělé.
Před Hostincem U Bobše je od 9.00 hodin
prezence, od 10.00 hodin první start – děti
a v 11.30 hodin startuje hlavní závod na 5 km
pro dospělé.
Černovírské rolování slámy: 8. ročník Černovírského rolování slámy, tradičně s mezinárodní účastí ,o putovní pohár místostarosty
města Ústí nad Orlicí. Akce se koná na náměstíčku před Hospodou U Bobše.

Máte zájem si naši společnost prohlédnout?
Neváhejte nás kontaktovat.

Moravská 519
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 557 139
romana.vyhledalova@rieter.com

Vnímáme • Vytváříme • Investujeme

CZ009
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Rieter CZ s.r.o.

Inzerce

Z,/>/dE1j^dsZE|^EKZ>/1
ƉƎŝũŵĞ><\ͬ><\<h

EĂďşǌşŵĞ͗
y ŶĂĚƐƚĂŶĚĂƌĚŶşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶşĂũĞĚŶŽƌĄǌŽǀŽƵŽĚŵĢŶƵƉŽƵƉůǇŶƵƚşǌŬƵƓĞďŶşĚŽďǇ
y ϱƚǉĚŶƽĚŽǀŽůĞŶĠ͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎŝŶĄƐƚƵƉƵŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽŶĄũŵƵďǇƚƵ
y ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀŶşƉƌĄĐŝǀŵŽĚĞƌŶşŵǌĂƎşǌĞŶşƐĚůŽƵŚŽůĞƚŽƵƚƌĂĚŝĐşǀŽďůĂƐƚŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşůĠēďǇ
y ŵŽǎŶŽƐƚĚĂůƓşŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
y ŽĚďŽƌŶŽƵǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϵϱͬϮϬϬϰ^ď͕͘ƚƌĞƐƚŶşďĞǌƷŚŽŶŶŽƐƚ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶşǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚ

ƉƎŝũŵĞ&z/KdZWhdͬ&z/KdZWhd<h

EĂďşǌşŵĞ͗
y ŶĄƐƚƵƉŶşƉůĂƚϮϱƚŝƐ͘<ē
y ϱƚǉĚŶƽĚŽǀŽůĞŶĠ͕ƉƎşƐƉĢǀĞŬŶĂƐƚƌĂǀŽǀĄŶş͕ƉƎŝŶĄƐƚƵƉƵŵŽǎŶŽƐƚƉƌŽŶĄũŵƵďǇƚƵ
y ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀŶşƉƌĄĐŝǀŵŽĚĞƌŶşŵǌĂƎşǌĞŶşƐĚůŽƵŚŽůĞƚŽƵƚƌĂĚŝĐşǀŽďůĂƐƚŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂēŶşůĠēďǇ
y ŵŽǎŶŽƐƚĚĂůƓşŚŽǀǌĚĢůĄǀĄŶş
WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
y ŽĚďŽƌŶŽƵǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϵϲͬϮϬϬϰ^ď͕͘ƚƌĞƐƚŶşďĞǌƷŚŽŶŶŽƐƚ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶşǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚ

[ 18 ]

WŽǌŝĐĞũĞǀŚŽĚŶĄŝƉƌŽĂďƐŽůǀĞŶƚǇ͕ŶĄƐƚƵƉŵŽǎŶǉŝŚŶĞĚ͘ 
ŝǀŽƚŽƉŝƐǌĂƐşůĞũƚĞŶĂĞͲŵĂŝůŽǀŽƵĂĚƌĞƐƵ͗ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚΛƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŶŝƵƐƚĂǀ͘Đǌ͖ƚĞů͗͘нϰϮϬϳϯϰϳϭϬϮϳϳ 

Firma VODOVODY spol. s

Kontakt: vodovody@lit.cz, nebo 777 76 10 75

• Prodám zahradní chatku v osadě Na Americe v Ústí n./O. Voda, elektř. v místě. Cena
85 000 – 80 000 dle zanechaného vybavení.
Tel.: 774 888 162
Jazyková škola Holmes English nabídka letních kurzů 2016:
• Anglický tábor Wild West (6 - 15 let) - termín 1.-11.7.2016
Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí
(vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
1. termín 4.-8.7.2016
2. termín 1.-5.8.2016
• Intenzivní kurz angličtiny A2-B1 (vhodný
pro II. stupeň ZŠ + veřejnost)
1. termín 1.-5.8.2016
2. termín 8.-12.8.2016
• Anglický příměstský tábor (6 - 12 let) - termín 22.-26.8.2016
• Kurzy na míru - individuální, skupinové, firemní ... dle domluvy.
• Pomaturitní studium šk. rok 2016/17 - roční denní studium angličtiny (status studenta)
Více informací o všech kurzech na:
www.holmes-english.cz
nebo tel. 737 744975
Těšíme se na Vás. Holmes English tým
placený inzerát

Otevřený dopis ing. Řeháčkovi
čtěte zde:
www.kockalezedirou.cz

7 / 2016
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Občané kontrolujte si stav svých slev v SYSTÉMU PYTLOVÉHO SBĚRU
PLASTU, PAPÍRU A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ!

KONKURENCE V PÉČI O ZELEŇ VE MĚSTĚ
ODHALUJE KVALITU.
Je s podivem, jakou samozřejmostí se v našem městě, které lze označit za „zahradní
město“ bere péče o zeleň. Probarvené záhony, rozkvetlé keře a bezpečně ošetřené stromy jsou brány jako samozřejmost, běda ale,
když se nějaký kout zazelená vlivem počasí
rychleji, než ho stačí ošetřit zahradník. To pak
je stížnost na světě. Pochopitelně, že je neustále co zlepšovat, zejména, když je příroda
tak mocná čarodějka a hraje s námi neustálou přesilovku. Proto při tomto nerovném
boji oceňujeme, zejména konstruktivní připomínky a náměty občanů. Aby bylo zřejmé
kdo, jak dobře a o jakou část se stará, dovolte, abychom Vás informovali o jednotlivých
zhotovitelích prací. Věříme, že pod drobnohledem veřejnosti, se firmy budou více snažit, aby obhájili svou pověst.
V gesci odboru Životního prostředí MÚ jsou
tyto části zeleně: O stromy, keře a trvalkové záhony na pozemcích města se stará
smluvní správce zeleně ústecká firma Školky
Haupt. Dle smlouvy se mohou s připomínkami a náměty občané na ni přímo obracet
na tel. čísle 603147417 (p. Haupt). Park Kociánka je v péči firmy z Chocně Zahrady Rasl.
7 / 2016

Věříme, že ten kdo někdy obhospodařoval
svou zahradu, si dovede přestavit co námahy
a v prostředků dá její údržba. V případě města, se zde střetává mnoho pohledů jednotlivých občanů a jejich zvyšujících se nároků
s realitou omezeného městského rozpočtu.
Snad se nám postupně po malých krůčcích

podaří zregenerovat časem i ten nejposlednější zanedbaný kousek Ústí.
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad
Orlicí a gestor životního prostředí
Inzerce

Od 1. 7. – 31. 8. 2016
LETNÍ ODSTÁVKA

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

Centrum RIO
V PROVOZU
ZA AKČNÍ CENU 60 Kč

K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink,
Fitbox, rezervace: https://centrumrio.auksys.com/master/;
kontakt: 777 673 359

SOLÁRIUM

VE VŠEDNÍ DNY OD 7:00 – 14:30 hod.
POUZE V PŘÍPADĚ REZERVACE
NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 465 524 254
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RODIČE TŘIĎTE OBNOŠENÉ OŠACENÍ,
ZPESTŘÍTE DĚTEM VÝLET.
Ač se o třídění, především plastu a papíru
v Ústí hodně mluví, nezapomínejme i na další
nepotřebné věci, které mohou posloužit jako
druhotná surovina. Ve městě máme také
rozmístěno deset kontejnerů na nepotřebný
textil. S jejich provozovatelem jsme domluvili, že bude přes svou nadaci Sova poskytovat ročně 18 tisíc korun na environmentální
výchovu v našem městě. Protože naše školy
a školky často využívají služby Ekocentra
Paleta, šla letos tato částka na výukové programy do této neziskovky. Školám a školkám
bylo tedy nabídnuto, zda nechtějí zpestřit
své školní výlety návštěvou různých programů v Paletě v Pardubicích, nebo v pobočce
v Oucmanicích. Zbývající prostředky budou
také moci organizace vyčerpat i na podzim.

V gesci odboru Rozvoje města je kromě
úklidu prostranství i sečení trávníků, které
provádí společnost TEPVOS spol. s.r.o. Tato
společnost bude také v roce 2016 pečovat
o trvalkové záhony, které vysazovala na základě vyhrané soutěže v roce 2015 v sídlišti
v Podměstí.

Kontrolu načtených pytlů systému
pytlového sběru tříděného odpadu si
můžete provádět ve webové databázi,
kterou najdete za bílou ikonou s nápisem „Kontrola odevzdaných pytlů ZDE“
nahoře v pravém sloupci na stránce
www.ustinadorlici.cz, nebo přímo za
odkazem http://odpady.muuo.cz/ . Zde
najdete i odkaz na reklamační formulář,
kde můžete vyplnit údaje pro reklamaci odevzdaných pytlů, které nenajdete
v databázi. S reklamací chybně načtených pytlů se můžete také obrátit na tel.
číslo 465 514 263 (p. Velínská).

Aquapark

(provozní doba)
OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE: 9:00 – 20:00 hod.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE – Samostatná příloha ústeckých listů.
Těšíme se na Vaši účast.
NOČNÍ KOUPÁNÍ

KAŽDOU STŘEDU, PÁTEK, SOBOTU V PŘÍPADĚ DENNÍCH
TEPLOT KOLEM 30°C, NOČNÍ TEPLOTA KOLEM 20°C.
Rozhodnutí o uskutečnění nočního koupání bude v daný den
do 12:00 hod. umístěn na tabuli Aquaparku nebo se informujte na tel. čísle: 608 553 305.

Ceník a aktuální informace naleznete na: www.bazenusti.cz
Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE: 8:00 – 20:00 hod.
Rezervace a potřebné informace naleznete na: www.bazenusti.cz
Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O.
tel.: (+420) 608 553 305
www.bazenusti.cz

Zimní stadion
(letní provoz)

Otevřený dopis ing. Řeháčkovi
čtěte zde:
www.kockalezedirou.cz

DĚKUJEME za váš odpovědný přístup!

O letničkové výsadby, které dvakrát ročně
krášlí vybraná místa v centru města, se stará
ústecké zahradnictví Petr a Vlaďka Šťastní.
O náhradní výsadby stromů a keřů vysazené
za pokácené dřeviny při stavbě koridoru drah
se bude dva roky starat firma Help, silnice –
železnice s.r.o.

placený inzerát

Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste projevili nečekaný zájem o slevový systém pytlového sběru a registraci pro vstup do Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí.
V dubnu, na který vyšly dva svozy, se vytřídilo rekordních 6988 pytlů, ale i v květnových
5031 pytlů při jednom svozu, potvrzuje stále
vzrůstající trend. To nás ještě čekají silné letní
měsíce, se zvýšenou spotřebou PET lahví.

LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU

Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje, IN-LINE bruslení, Florbal.
Provoz této plochy bude probíhat až do konce měsíce října.
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.
www.bazenusti.cz
více informací na tel.: 734 353 473

Skatepark

(provozní doba)
Pondělí

14:00 – 19:00

Úterý

14:00 – 17:30

Středa – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

www.ustinadorlici.cz
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Ohlédnutí za událostmi – 15. května – 15. června 2016

Okresní kolo atletického
čtyřboje žactva

Veřejnosti se otevřelo nové
"Hřiště pro všechny"

V pátek 20. 5. se na atletickém stadionu
v Ústí n.O. konalo okresní finále v atletickém
čtyřboji mladšího a staršího žactva. Soutěžilo celkem 7 družstev chlapců a dívek rozdělených do 4 kategorií. Soutěžilo se v běhu,
skoku dalekém a vysokém, hodu koulí a kriketovým míčkem.
Závodů se účastnilo celkem 98 žáků ze škol
ZŠ Habrmanova Č. Třebová, ZŠ Choceňského Choceň, ZŠ Bratří Čapků Ústí n.O., ZŠ Třebovská Ústí n.O., ZŠ Komenského Ústí n.O.,
ZŠ Svatopluka Čecha Choceň, ZŠ Javornického Vysoké Mýto.

Poslední květnové úterý bylo v Ústí nad Orlicí slavnost otevřeno víceúčelové sportovní
"Hřiště pro všechny" s umělým povrchem,
lezeckou stěnou a cvičebními prvky. Je určeno pro míčové hry - malá kopaná, volejbal,
nohejbal, basketbal, streetball, tenis, "líný"
tenis a badminton. V areálu hřiště je malá
horolezecká stěna - boulder a venkovní posilovna s pěti posilovacími stroji. Hřiště i minigolf se nachází v zadní části Aquaparku.

Zahradní slavnost DDM
DUHA

Jubilejní 40. ročník pochodu "Orlickým podhůřím" se konal v sobotu 4. 6. Účastníci si
mohli vybrat z několika tras pro pěší a cyklisty. Nejen pro děti s rodiči byla tradičně
připravená oblíbené pěší trasa „Šmoulí stezkou". Ta letos vedla nově Řehořovým dolem
přes Andrlův chlum. Na trase bylo připraveno pět kontrolních stanovišť s úkoly, za jejichž splnění byly děti odměněny sladkostí.
Pěší trasy byly dále připraveny v délkách 15,
30 a 50 km. Všech pěších tras se účastnilo
úctyhodných 526 pochodníků. Pro cyklisty
byly připraveny trasy o délce 25, 50 a 100
km a účastnilo se jich 87 cyklistů. Start a cíl
pochodu, který pořádal KČT Ústí n.O., byl
tradičně u restaurace "U Malinů".

Zahradní slavnost Domu dětí a mládeže
Duha v Ústí n.O. byla připravena na sobotu 28. 5. Na zahradě za Domem dětí bylo
připraveno pódium, na kterém po celé odpoledne vystupovali členové jednotlivých
kroužků. Vystoupily zde mažoretky, pěvecké
soubory, folklorní a taneční soubor, břišní
tanečnice, karate a další.
Dům dětí a mládeže DUHA organizuje na 5
desítek kroužků rozdělených podle věku na
předškolní a malé děti, školáky a mládež
a kroužky pro dospělé. Mimo to pořádá
také řadu regionálních i nadregionálních
sportovních a vzdělávacích akcí jako jsou
například taneční a dopravní soutěže nebo
tábory a výlety.

Po čtyřicáté
se šlo Orlickým podhůřím

Volejbalový turnaj
v Kerharticích
Za krásného slunečného počasí se poslední
květnovou sobotu uskutečnil 4. ročník volejbalového turnaje neregistrovaných družstev
na multifunkčním hřišti TJ Sokol Kerhartice,
kterého se zúčastnilo 6 týmů převážně místních volejbalových nadšenců.
V těžké konkurenci těchto družstev zvítězil
Huttwald Ústí nad Orlicí, před týmem Spořilováků Pardubice a Dášenek Ústí nad Orlicí.
O další umístění se podělila družstva Hylvátských měkkýšů, Kerhartického týmu a týmu
Koloušků a laněk z Letohradu.
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Na podporu opravy střechy fary, která je ve
špatném technickém stavu, byla uspořádána tombola o velký dort. Zakoupením lístku
do této tomboly každý přispěl 100 korunami
na opravu střechy.

Konal se třetí Ústecký triatlon
Třetí ročník sportovní akce "Ústecký triatlon" se uskutečnil v sobotu 11. června.
Začátek závodu byl v aquaparku, kde na závodníky čekala trať dlouhá 500 m. Letos byla
vypuštěna cyklistická část, a to kvůli řadě
uzavírek a komplikacím na silnicích. Druhou
částí závodu byl běh v délce 6 km v okolí
aquaparku.
Závodů se zúčastnilo přes 5 desítek závodníků v 6 kategoriích. Další 4 kategorie byly
určeny dětem od 6 let a mládeži do 18 let.

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

Ústecké listy
Ústecká farnost pořádala XV.
Farní den
Na neděli 5. 6. připravila Římskokatolická
farnost – děkanství Ústí nad Orlicí již XV.
ročník akce nazvané Farní den, který začal
v kostele Nanebevzetí Panny Marie mší svatou. Odpoledne pak byl připraven program
pro děti v podobě soutěží a her a na podloubí fary se představilo Divadlo Víti Marčíka
s pohádkou Šípková Růženka. Celý program
dne byl připraven pro širokou veřejnost a samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení.
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