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Rekonstrukce ulice Čs. armády
Vážení spoluobčané, v našem městě bude
v září zahájena celková rekonstrukce ulice Čs.
armády. Tato investiční akce je dlouhodobě
plánovaná a je zahrnuta v programovém prohlášení současné radniční koalice. Realizace
byla podmíněna dokončením stavebních prací v ulici TGM. V průběhu uplynulých letních
měsíců se v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách uskutečnilo otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby. Soutěže se zúčastnilo 13 firem a jediným hodnotícím kritériem
byla nabídková cena. Nejnižší cenu nabídla
ústecká firma HELP, silnice – železnice s.r.o.
ve výši 9,62 mil. Kč včetně DPH, se kterou
byla uzavřena příslušná smlouva o dílo. Stavba zahrnuje nejen kompletní rekonstrukci
povrchu vozovky, ale také obnovu konstrukčních vrstev komunikace, výměnu silničních
obrubníků a rekonstrukci přilehlých chodníků. Součástí akce je realizace podélných
parkovacích zálivů a jednoho místa pro přecházení včetně bezpečnostního ostrůvku,
který nejen zvyšuje bezpečnost chodců, ale
zároveň působí také jako podélný zbrzďující
prvek. Jsem si vědom negativních reakcí některých „řidičů“, kteří bezpečnostní ostrůvky
na přechodech kritizují, ale tyto prvky mají
v silniční dopravě své opodstatnění, a proto
se logicky stále víc a víc uplatňují. Negativní
reakci vyvolávají pouze u nezodpovědného
motoristy, který často nerespektuje chodce

nebo jiného účastníka silničního provozu.
Domnívám se, že zejména na dlouhém a rovném úseku ulice Čs. armády, kde je často překračována povolená rychlost, je bezpečnostní ostrůvek správným řešením.
Rekonstrukce ulice Čs. armády zahrnuje úsek
od nové okružní křižovatky U Bubeníka po křižovatku s ul. Tvardkova před Orlickoústeckou
nemocnicí. Stavba bude zahájena v následujících týdnech a ukončena v květnu 2017.
Vlastní stavební práce budou prováděny ve
dvou etapách za plné uzavírky komunikace.
První etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky U Bubeníka po výjezd k budově č.p.
284 (Dětská poliklinika) s tím, že průjezd do
ul. Wolkerova bude zajištěn. Tato etapa bude
realizována nejpozději do konce listopadu
bez vrchní pojízdné vrstvy asfaltobetonu. Následně bude komunikace přes zimní měsíce
dopravně zprůjezdněna. Druhá etapa, opět
za plné uzavírky komunikace, se bude provádět v jarních měsících příštího roku. Objízdná
trasa pro osobní dopravu bude vedena přes
ul. TGM a Žižkov, linky ČSAD budou odkloněny a vedeny po silnici I/14. Po dobu výluky
nebudou obsluhovány autobusové zastávky
Rieter (Hotel UnO), Nemocnice a Tvardkova.
Příjezd k rodinným domům v ulici Čs. armády
bude řešen individuálně s vlastníky jednotlivých nemovitostí a bude reagovat na postup
stavebních prací.

Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že v průběhu rekonstrukce komunikace bude docházet k dopravním omezením a komplikacím.
Tímto Vás žádám o pochopení a toleranci
a zároveň o respektování dopravního značení. Vzniklé problémy budeme řešit operativně a o případných změnách včas informovat
na webových stránkách města nebo prostřednictvím Ústeckých listů či zpravodajství
regionální televize.
Petr Hájek
starosta města

Sociální /Zdravotní

Kultura

Sport

Integrační setkání osob
se zdravotním postižením
Setkání se uskuteční 22. 9. od 10.00 do 16.00
hod., Mírové náměstí ÚO.
Pozvánka na Den charity
U příležitosti Dne charity se 16.9. uskuteční
v DPS sv. Kryštofa v Ústí n.O. – Kerharticích
zábavné odpoledne.
Oslava Dne seniorů
Akce se koná 22.9. na zahradě OS ČČK. Vaření
guláše za účasti seniorů z B. Kladské, Popradu a dalších spřátelených klubů.

240. výročí kostela
Nanebevzetí Panny Marie
V letošním roce si připomínáme 240 let od
dostavby ústeckého kostela, kterou inicioval
významný děkan Jan Leopold Mosbender.
Program na neděli 25. září: 8.30 hodin - Slavnostní mše svatá, 16.16 hodin - „Jak vidíme
kostel my“ /vernisáž výstavy prací žáků ZŠ
a SŠ/, 17.00 hodin – OBOROH / koncert folkrockové kapely/

MČR v atletice
V neděli 4. září se od 10.30 do 18.30 hod.
uskuteční na Všesportovním stadionu v Ústí
n.O. Mistrovství ČR družstev mužů a žen v atletice.
Memoriál Zdeňka Veselého
SDH Černovír pořádá v sobotu 24.9. XXI.
ročník Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů - Memoriál Zd. Veselého. Zahájení v 9.00 hod. na místním hřišti Pod lesem
v Černovíru.
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Město Ústí nad Orlicí a Nadační fond
Mistra Jaroslava Kociana ve spolupráci
se ZUŠ Jaroslava Kociana, pořádají
BENEFIČNÍ KONCERT
HANY A MARTINY JASANSKÉ
Koncert se uskuteční ve čtvrtek 15.
září 2016 od 19 hodin v sále
ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí

Účinkují: Hana Jasanská – housle, Martina Jasanská – housle, Nela Skarková –
zpěv, Jitka Křivánková – korepetice
Vstupné dobrovolné.
Finanční výtěžek bude poskytnut na
nákup mistrovských houslí pro ústeckou houslistku Hanu Jasanskou.
Partnerem benefičního koncertu a jedním z donátorů je firma Rieter CZ s.r.o.

www.ustinadorlici.cz
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Informace k doručování
hlasovacích lístků
Vážení spoluobčané,
hlasovací lístky pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva Pardubického
kraje budou dodány voličům na adresu jejich
trvalého pobytu na konci měsíce září, nejpozději však do 4. 10. 2016 (úterý). V souvislosti
se zajištěním bezproblémového a včasného
dodání hlasovacích lístků všem oprávněným
voličům Vás prosíme o případné doplnění
jmenovek na svých poštovních schránkách
a občasnou kontrolu jejich naplněnosti ve
výše uvedeném termínu. Pokud i přes tato
opatření nebudou hlasovací lístky po datu 4.
10. 2016 doručeny, je možné kontaktovat:
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Městský úřad Ústí nad Orlicí,
kancelář tajemníka
Bc. Radomíra Hájková
mobil: +420 777 736 559
e-mail: hajkova@muuo.cz

ve spolupráci
Ústí nad Orlicí,
ejnerů na svoz
obilní sběrny
elkoobjemových
pad rostlinného
ěsný komunální
e do kontejnerů

notlivých

Poznámka: Voliči mohou obdržet hlasovací
lístky v době konání voleb přímo ve volební
místnosti.
Voliči, kteří mají adresu trvalého pobytu na
úřední adrese: Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
(okrsek č. 1) budou mít hlasovací lístky připraveny k převzetí na podatelně Městského
úřadu Ústí nad Orlicí.

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
TERMÍNY PODZIM 2016
Město Ústí nad Orlicí zajišťuje ve spolupráci
se společností TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad
Orlicí, přistavování velkoobjemových kontejnerů na svoz tříděného odpadu, včetně mobilní sběrny nebezpečných odpadů. Do velkoobjemových kontejnerů je přijímán také
odpad rostlinného charakteru (větve, keře,
atp.). Směsný komunální odpad, který patří
do popelnic, nelze do kontejnerů ukládat.
Časový harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na jednotlivých stanovištích
místo
Horní Houžovec
Dolní Houžovec
Černovír
Na Tiché Orlici
Staré Oldřichovice
Knapovec MŠ
Kerhartice potraviny
Třebovská
Pivovarská u zeleniny
Na Výsluní
Park Čs. legií
Korábova
Nová
Dukla

datum svozu
8. 9.
8. 9.
6. 10.
6. 10.
6. 10.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
4. 10.
5. 10.
11. 10.

čas přistavení
16:00 17:00
17:45 18:45
16:00 17:00
17:45 18:45
19:30 20:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
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všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na území města, že od
eloplošná deratizace.

. 9.

Vodojem zajistí dostatek vody
pro místní část Knapovec

Pozvánka na Den Regionu
Orlicko-Třebovsko

Dne 1. 6. 2016 byla zahájena realizace projektu „Výstavba vodojemu Knapovec“. Po
jeho ukončení bude vybudován nový dvoukomorový vodojem s kapacitou 150m3, místo současných 40m3, v lokalitě Knapovec,
místní části Ústí nad Orlicí. Tak bude možné
odstranit stávající a opakující se omezení
spotřeby vody v době sucha a bude zajištěno
bezproblémové zásobování připojených obyvatel dostatečným množstvím pitné vody.
Městská společnost TEPVOS získala na realizaci tohoto projektu finanční podporu z prostředků Evropské unie v rámci Operačního
programu Životního prostředí (OPŽP), Prioritní osa:1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní ve výši 3 311 694,56,-,
když celkové způsobilé výdaje projektu činí
5 194 815,-. Další financování je zajištěno
z vlastních zdrojů městské společnosti TEPVOS, jejímž jediným vlastníkem je Město Ústí
nad Orlicí.
Zhotovitelem díla je společnost MATEX HK
s. r. o. Ukončení projektu, dokončení stavebních prací a předání stavby městské společnosti TEPVOS je plánováno do 30. 6. 2017.

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve
všechny své příznivce a cyklisty v pátek 9.
září 2016 na tradiční cyklojízdu starostů členských obcí a měst, která se letos koná pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka.
Akce startuje ve 13.00 hodin v Českých Libchavách, sraz účastníků je ve Sběrném dvoře
pod Konzumem. Poté se účastníci přesunou
do areálu společnosti EKOLA České Libchavy
s.r.o., kde je připravena prezentace firmy.
K odpolednímu programu je možné se připojit ve 14.45 hodin v Ústí nad Orlicí na Hřišti
pro všechny u Aquaparku. Účastníci cyklojízdy si budou moci vyzkoušet boulder horolezeckou stěnu a venkovní posilovnu s posilovacími stroji. Cyklojízda bude ukončena v 17
hodin v Řetové na hřišti u tělocvičny. V cíli je
pro účastníky připraven zajímavý program:
kapela Makadam, ukázky parkurového jezdectví na koni 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

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE

Úspěch recyklační kampaně

MěÚ Ústí n. O. sděluje všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na území města,
že od 26. 9. do 10. 10. bude probíhat celoplošná deratizace. Na základě vyhlášky Města Ústí
n. O. č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců
na území města Ústí n. O., která byla schválena
22. 9. 1994, je povinností všech vlastníků, nájemců a uživatelů objektů provést deratizaci v
tomto termínu. (Doklad o provedení deratizace
doložte na MěÚ Ústí n. O., odbor ŽP nejpozději
do 31.10.2016).
Celoplošnou deratizaci v Ústí n. O. provádí firma DERATEX, spol. s r. o., Staromlýnská 47, Zlín
760 01. V případě, že byste chtěli využít jejích
služeb, žádáme Vás o písemné či telefonické
sdělení jména Vašeho kontaktního pracovníka
(na tel. p. Moláček 465 514 227, molacek@
muuo.cz, nebo p. Velínská 465 514 263, velinska@muuo.cz), který bude se zástupcem výše
uvedené firmy procházet Vaším provozem a
klást nástrahy. O sdělení Vašeho zájmu nás laskavě informujte nejpozději do 23. 9. 2016.
Mgr. T. Kopecký - odbor ŽP MěÚ
J. Preclík - místostarosta města Ústí n. O.
a gestor životního prostředí

Celkem 22 vysloužilých velkých elektrospotřebičů odevzdali k recyklaci občané Ústí nad
Orlicí a blízkého okolí během sběrového akce,
která probíhala v červnu na sběrném dvoře
města v Královéhradecké ulici. Ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu z Odboru
životního prostředí a společnosti TEPVOS
ji připravil kolektivní systém ELEKTROWIN,
který se zabývá sběrem a recyklací vysloužilého elektroodpadu. Cílem sběrové akce bylo
především připomenout, že nefunkční elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu
ani na černé skládky. Akce se týkala velkých
spotřebičů, jako jsou pračky, myčky, sušičky,
sporáky, pečící zařízení, radiátory, apod., vyjma chladící techniky. Na SD se takto dostalo
15 praček, 3 myčky, 3 elektrická topidla a 1
trouba. Každý, kdo přinesl tento vysloužilý
kompletní spotřebič, byl odměněn USB flash
diskem. Rádi bychom všem občanům, kteří
se do sběrové akce aktivně zapojili, poděkovali.
Děkujeme.
www.ustinadorlici.cz
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Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Dobré časy I.
Díkybohu, zdraví mi slouží. V ústecké nemocnici se tak vyskytuji jen výjimečně. Při
svých cestách, ať již pěšmo či kolmo, ji přesto
míjím takřka denně. Nemohl jsem tedy přehlédnout, že v posledních letech nemocnice
přímo kvete. A tím nemyslím zeleň okolo. Její
tvář se proměnila. Zkrásněla. A to mě nakoplo, abych o změnách v nemocnici zjistil víc.

Dle hesla „proč chodit ke kovaříčkovi, když
mohu ke kováři“, jsem vytočil číslo jednoho
z hlavních aktérů té změny, hejtmana Martina Netolického, šéfa Pardubického kraje.
A protože je to soused od vedle, z České Třebové, domluva byla snadná. Až se bude večer vracet přes Ústí domů, zastaví, zajdeme
na pivo a on mi k tomu řekne víc. A tak se
také stalo.
S Martinem jsme si připili a já se mohl začít
ptát. Zajímalo mě nejdřív to z vnějšku viditelné, tedy nový nemocniční „kabát“. Řekl
mi, že vedle pěkné barevné omítky jde především o zateplení několika nemocničních

budov. Díky úspoře tepla špitál každoročně
hodně ušetří. A protože se kraji podařilo zajistit evropské peníze, jimiž uhradil značnou
část z cca 43 000 000 Kč, které zateplení stálo, nebylo co řešit a šlo se na to.
Byl jsem také zvědav, zda podobně výrazné
změny probíhají i uvnitř nemocnice. Martin
odpověděl, že díky předem připraveným projektům využili evropských dotací do poslední
koruny a prosadili zároveň možnost použít
cca 250 000 000 Kč na přístroje do nemocnic celého kraje. Pro ústecký …Pokračování
příště.
Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz
redakčně neupraveno

MŠ Černovír

Srdečně zveme všechny současné, minulé
i budoucí děti MŠ ÚO, Černovír, také jejich
rodiče i sourozence, na tradiční zábavné
odpoledne - tzv. KOLOBĚŽKIÁDU, která se
koná v úterý 27. 9. 2016 v 15.30 ve třídě a na
zahradě MŠ. Přijďte, zasoutěžte si se svými
dětmi, poseďte a popovídejte si s novými
i „starými“ známými.
Těšíme se na vás.
Akce je podporovaná Městem Ústí nad Orlicí.
Děkujeme.

Nově v novém…. Přijďte se podívat do pohádkové školky

Všechny Vás velmi srdečně zvu na Den otevřených dveří v pondělí 5. 9. 2016 od 15.00
do 18.00 hodin. Celé léto jsme se pilně věnovali rekonstrukci mateřské školy, vnášeli nápady a připomínky, vize a myšlenky, společně
jsme hledali rozumné a praktické řešení problémů, bourali, stavěli, uklízeli… A o kom mluvím? A komu patří velké poděkování? V prvé
řadě panu starostovi Petru Hájkovi a Radě

města Ústí nad Orlicí, panu Jiřímu Hudečkovi, panu Ing. arch. Karlu Blankovi, paní Ing.
arch. Evě Holáskové, panu Michalu Nezdařilovi, panu Karlu Voznickému, firmě KPVSystém, zaměstnancům školky, rodičům a všem
ostatním přátelům, kteří nám jakýmkoliv
způsobem pomáhali. Pokud za sebe mohu
říci, byla to velmi dobrá spolupráce a velmi
všem děkuji. Nikdo se neostýchejte a přijďte
se k nám podívat a zhodnotit společné úsilí.
A vy malí skřítečkové, hurá do školky, věřím,
že se v pohádkové školce budete mít opravdu
pohádkově J. Ještě jednou díky všem…
Miroslava Vítová, DiS.
ředitelka MŠ u skřítka Jasánka

Základní škola Komenského

Čtení pomáhá
Žáci loňské V. A naší školy se už třetím rokem
zapojili do celostátní charitativní akce Čtení
pomáhá. Smyslem akce je přivést děti ke čte9 / 2016

ní a zároveň je upozornit na to, že s námi žijí
lidé, kteří potřebují pomoci. Každé dítě, které
se zapojilo do projektu, získalo po úspěšném
vyplnění testu kredit padesát korun, který
věnovalo na jeden z nominovaných projektů.
Děti tak na charitu věnovaly téměř 11 000
Kč. Děkujeme nakladatelství Albatros za knižní odměny pro děti, které se akce zúčastnily.
Mgr. J. Eliášová

Besídka pro rodiče
Ve dnech 14. a 15. června 2016 uspořádali
žáci 5. tříd besídku pro své rodiče. Ukázali
jim, co se za těch pět let strávených ve škole
naučili. Zazněly písničky, hra na klavír, rodiče
viděli ukázky scénického tance, zumby, v podání dvou chlapců dokonce i street dance
a zasmáli se u vtipů.
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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Z našich škol

Z našich škol

pokračování ze str. 3
Žáci V. A předvedli čtenou dramatizaci pohádky o Křemílkovi a Vochomůrkovi a na
závěr obě třídy připomněly výročí narození
Karla IV. a jeho zvelebování Prahy ve společném divadelním představení. Děkujeme
rodičům za krásnou atmosféru při besídce
a za tvorbu kostýmů. Dětem potom za jejich
snahu a nadšení, se kterým se svých vystoupení zhostily.
Mgr. B. Jasanská, Mgr. J. Eliášová
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Základní škola Bratří Čapků

Pobyt na Slovensku
Poslední květnový týden vyrazila 4.A na
cestu do spřátelené školy ve Štiavnických
Baních na Slovensku. V této škole mají děti
v rozvrhu hodin kromě tradičních předmětů
i sokolnictví a lesnictví. Všichni byli nadšení
nejen krásnou přírodou Štiavnických vrchů,
ale také zámkem ve Svatém Antonu a exkurzí
v dolech, kde se těžilo zlato a stříbro. Úplně
největším zážitkem byly chvíle prožité se zvířaty. Děti se vozily na koních, krmily papoušky Ary ararauny a každému přistál na ruce
orel bělohlavý. 
D. Hrušková
Akce školní družiny
Děti ve družině nezahálely ani na sklonku
školního roku. V pátek 20.5. navštívily Hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové, kde na ně čekal
pestrý program sestávající z projížďky na koních a v kočáře. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o chovu koní různých plemen. Dne
10.6. se vydaly do Hasičského záchranného
sboru v Hylvátech. Na programu byla prezentace výzbroje a výstroje hasičů s ukázkou
výcviku služebních psů. Dětem se obě akce
podle ohlasů líbily.
M. Lamplot
Finále školního roku
Na přelomu května a června strávili žáci 9.
tříd týden na ekologicko-branně-sportovním
kurzu ve Zderazi. V rámci Města v pohybu se
děti ze všech ročníků zúčastnily různých sportovních soutěží a na náměstí vystoupil pěvecký sbor Čápata. Zároveň vrcholily přípravy na
každoroční Loučení s deváťáky, kteří 15.6.
v Roškotově divadle slavnostně ukončili jednu důležitou životní etapu. Ke konci června
žáci 8. r. úspěšně absolvovali cyklisticko-vodácký kurz. 
P. Mihulková
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Střední škola automobilní

Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí
s podporou sponzorů zve na tradiční podzimní akci ÚSTECKÝ AUTOSALON EKOMOBILITA 2016.
18. ročník Ústeckého autosalonu se bude
konat v sobotu 24. 9. 2016 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.
Motivem hlavní výstavy budou automobily a motocykly vyrobené v Itálii (pokud jste
majitelem old nebo youngtimeru z Itálie
a chcete ho vystavit, budeme rádi, pokud
nás kontaktujete). Nebude samozřejmě chybět ani výstava závodních vozů (historických
i současných).

V expozici EKOMOBILITA bude možné shlédnout jak firemní elektromobily, tak hobby
stroje.
Součástí akce bude motoshow skupiny Crazyday (moto, parkur a cyklotrial kaskadéři),
freestye motokros skupiny Luďka Jankovského a vystoupí také freestylebiková parta Bikepark Litomyšl Crew.
Problematiku bezpečnosti silničního provozu přiblíží BESIPteam, Policie ČR, složky IZS
a Český červený kříž. Akce se zúčastní soukromí majitelé i složky Armády ČR s vojenskou technikou.
Prezentovat se budou tradičně také modelářské kluby. Bude možno zhlédnout 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.
Přijďte si vybrat vůz nebo se jen pokochat
krásou strojů.

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí n.O.

SŠZS Ústí nad Orlicí nabízí vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech:
Chůva pro děti do zahájení školní docházky:
160 hodin – Akreditace MŠMT – 2075/20161/82. Termín kurzu: 10. 10. – 16. 12. 2016*,
Cena kurzu: 8500,- Kč. Cena kurzu je včetně
vzdělávacích materiálů.
Pracovník v sociálních službách: 164 hodin Akreditaci MPSV – 2013/0157-PK
Termín kurzu: 14. 11. 2016 – 9. 2. 2017*,
Cena kurzu: 7500,- Kč. Cena kurzu je včetně
vzdělávacích materiálů.
Sanitář: 180 hodin - Akreditaci MZČR 54120/2014 – 3/ONP
Termín kurzu: 10. 1. – 16. 3. 2017*, Cena kurzu: 7500,- Kč. Cena kurzu je včetně vzdělávacích materiálů.
*Termíny kurzu mohou být změněny. Podmínkou zahájení kurzu je minimálně 18 přihlášených osob.
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky. Adresa školy: Střední škola zdravotnická

a sociální, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí,
PSČ 562 01, e-mail: szsuo@szsuo.cz
Další informace a přihlášku naleznete na
webových stránkách školy www.szsuo.cz
v oddíle Kurzy na SZŠÚO.
V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr.
Zdenku Ročkovou, manažerku kvalifikačních
kurzů, e-mail: szsprojekt1@seznam.cz , telefon: 728754890 (777058438).
Kurzy jsou pořádány v rámci udržitelnosti
projektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí, CZ.1.07/3.2.13/02.0044
Sportovní masáž: 150 hodin – Akreditace
MŠMT – 056/2016-50
Termín kurzu: 6. 10. 2016 – 1. 6. 2017*, Cena
kurzu: 4 800,- Kč pro žáky školy, 6 800,- Kč pro
veřejnost. Cena kurzu je včetně vzdělávacích
materiálů.
Zdravotník zotavovacích akcí: 150 hodin –
Akreditace MŠMT – 7824/2014-1/288
Termín kurzu: 5. 6. 2017 – 20. 6. 2017*, Cena
kurzu: 1 500,- Kč. Cena kurzu je včetně vzdělávacích materiálů.
*Termíny kurzu mohou být změněny. Podmínkou zahájení kurzu je minimálně 20 přihlášených osob.
pokračování na str. 5
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Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky. Adresa školy: Střední škola zdravotnická
a sociální, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí,
PSČ 562 01, e-mail: szsuo@szsuo.cz
Další informace a přihlášku naleznete na
webových stránkách školy www.szsuo.cz
v oddíle Kurzy na SZŠÚO.
V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr.
Marii Klementovou, garanta kvalifikačních
kurzů, e-mail: klementovam@szsuo.cz, telefon: 739 257 890.

Odborná konference na SŠZS
Střední škola zdravotnická a sociální Ústí
nad Orlicí pořádá dne 12. října VIII. odbornou konferenci – ZÁVISLOST A JEJÍ PODOBY.
Konference je určena pro zájemce z řad zdravotníků, pedagogů a sociálních pracovníků.
Informace a přihlášky naleznete na webových stránkách školy www.szsuo.cz nebo na
https://www.facebook.com/sszsuo.cz

Střední škola uměleckoprůmyslová

Designéři ze 3. ročníku – rodinné stříbro
„umprumky!
Jakub Brokl patří v současnosti mezi nejvýraznější osobnosti mezi studenty ústecké
školy. Už v prvním roce studia se podílel na
designu přístroje v mezinárodního projektu
Espuma, posléze dosáhl několika úspěchů
v oblasti tvorby animovaných filmů. Letošní
„sklizeň“ na zemském a posléze celostátním
kole soutěže animované tvorby Zlaté slunce
okořenil ještě v Bratislavě na mezinárodním
kole Animofestu.
Tvorba Jakuba Brokla je rozmanitá a neomezuje se pouze na film. V rámci své letošní

ročníkové práce řešil návrh kytary a motivací
mu byla soutěž vypsaná jedním z nejoblíbenějších internetových prodejců hudebních
nástrojů v Česku. Zajímavá je rovněž skutečnost, že Jakubovým vedoucím v ateliéru je
akademický architekt Bohuslav Horák, sám
aktivní hráč na kytaru.
Úspěch, kterého se na konci školního roku
dočkal další z mladých designerů Jiří Fikejz,
má pro orlickoústeckou školu zvlášť velký
význam. Jeho vítězný návrh trofeje se totiž
dočká realizace a každoročního předávání.
Vedoucí ateliéru designu produktů a obalů
SŠUP Bohuslav Horák dodává: „Fikejzův návrh, který byl vytvořen v rámci ročníkové práce, byl odbornou porotou vyhodnocen jako
nejlepší, a tudíž se stal i celkovým vítězem
v ČR. Nyní bude autor vyzván k podepsání
autorské a licenční smlouvy a bude se řešit
výrobce trofejí a veškeré detaily s tím spojené.“
Mgr. Jan Pokorný
[5]
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Místní akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
MAP se představuje
MAS ORLICKO, z.s. ve spolupráci s městy Ústí
n.O. a Č.Třebová představuje projekt Místní
akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností
Ústí nad Orlicí a Česká Třebová jehož cílem
je zlepšit úroveň vzdělávání v území ORP Ústí
n.O a ORP Č.Třebová, a to na úrovni každého
jednotlivého žáka, na úrovni rodičů, učitelů
i na úrovni celých škol. Projekt je zaměřen
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání
dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné
péče, předškolního a základního vzdělávání,
zájmového a neformálního vzdělávání.
Projekt je sestaven jako dvouletý proces
komunitního plánování v oblasti předškolního a základního vzdělávání. To znamená,
že všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním cokoliv společného, se mohou vyjádřit
k tomu, co považují za dobré, a naopak, co by
bylo třeba zlepšit.
Projekt je realizován od 05/2016 do 04/2018.
V rámci projektu pořádáme bezplatné
workshopy, kulaté stoly, semináře a školení
o problematice vzdělávání pro širokou veřejnost, vždy na konkrétní téma. Aktuální nabídku sledujte na www.mas.orlicko.cz.
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Proběhlé aktivity
Na začátku projektu jsme se věnovali aktuálnímu tématu INKLUZE. Dne 14. 6. 2016
se uskutečnil workshop na téma „INKLUZE“.
Zástupci škol, školských zařízení a zástupci rodičů z území se sešli na ZŠ Bratří Čapků a společně diskutovali o problémech a možnostech řešení v oblasti společného vzdělávání.
Výstupy diskuze byly použity jako základ pro
plánování priorit v oblasti inkluzi. Tématu inkluzi se dále věnoval seminář pro zřizovatele,
který se konal 12. 7. 2016 v Žamberku a seminář pro školy, který se konal 25. 8. 2016
v PPP UO.
Plánované aktivity
Kvůli velkému zájmu škol o seminář na téma
INKLUZE byl vyhlášen náhradní termín 4.10.2016 od 14:00-17:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně Ústí n.O.
Další workshopy jsou plánovány na téma
Rozvoj základních gramotností – workshopy
jsou určeny široké veřejnosti (učitelům, vychovatelům, pedagogům volného času, rodičům…) a uskuteční se na začátku října v Č.
Třebové, místo a čas bude ještě upřesněno.
Workshop se uskuteční zvlášť pro předškolní
a základní vzdělávání.

Sběr investičních záměrů
Nedílnou součástí místního akčního plánu
jsou investiční priority. Jednotlivé problémové oblasti jsou často úzce propojeny s potřebou konkrétních investic. V rámci mapování
území sbíráme investiční záměry všech subjektů z oblasti vzdělávání. Nejedná se pouze o záměry MŠ a ZŠ, ale i dalších školských
zařízení a zařízení pro neformální vzdělávání
– NNO. Sebrané záměry budou posouzeny
z pohledu potřebnosti v území a dále z pohledu vazby na priority MAP. Sbírají se veškeré projektové záměry bez ohledu na to, zda
jsou později financovatelné z dotací. Aktuální
sběr probíhá do 30. 9. 2016. Po té investiční záměry projdou připomínkovým řízením
a následně budou schváleny v rámci Strategického rámce MAP do roku 2023. Aktualizace bude probíhat vždy po 6 měsících.
Soulad s MAP je jedním z kritérií přijatelnosti
pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro
integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (MAS
ORLICKO, z.s.). = Bez toho, aby projekt byl
zařazen mezi investiční priority MAP, nelze
podávat žádosti na vzdělávání v IROP a MAS
ORLICKO. Pokud tedy plánujete žádost o dotaci, včas podejte Váš projektový záměr do
MAP.
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Kršková,
krskova@mas.orlicko.cz, 734 313 330
www.ustinadorlici.cz
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Český červený kříž
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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
NOVĚ 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.
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 Oblastního spolku ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Výstava – Stacionáře
1.-30.9. | výstava | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrázků klientů ústeckého Stacionáře je otevřena v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK, vstupné zdarma
Cyklovýlet
6.9. | sraz ve 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí Ústí n.O. s panem Ivo
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK
Světový den první pomoci
8.9. | různé
Akce se koná pod záštitou pana radního
Pavla Šotoly a pana starosty Ústí n.O. Petra
Hájka. Veřejné prostranství Kociánka od 9.00
do 13.00 hodin. Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného
záchranného systému ČR
Odpolední vycházka
15.9. | sraz ve 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O. společně s paní Zdenou Urbanovou, sraz před
budovou OS ČČK
Šikovné ručičky – Výrobky z papíru
21.9. | 15.00 hodin
9 / 2016

Výtvarná dílna, spolupořadatelem akce je
Speciální ZŠ Ústí n.O., vstupné: úhrada spotřebovaného materiálu
Den seniorů – sportovně zábavný den
22.9. | různé
Na zahradě OS ČČK se budou konat soutěže,
hry, zábava a příjemné posezení. V případě
špatného počasí se akce uskuteční v budově
OS ČČK.
Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře
24.9. | výlet
V překrásných exteriérech Palackého náměstí v Kutné Hoře se střídá hudba s divadlem,
míchají se styly a žánry. Staročeský trh nabízí výrobky, a to vše s jediným cílem pobavit
přítomné, navodit dobrou náladu a pohodu babího léta. Přihlásit se můžete na tel.:
774 412 117, nebo každé pondělí od 8.00 do
15.30 hodin na ČČK, kde se provádí úhrada
za výlet. Čas odjezdu je v 9.00 hodin z autobusového nádraží ÚO. Cena: 100,- Kč člen
ČČK/děti, 130,- Kč ostatní. Cena obsahuje
dopravu.
Připravujeme:
7. října – Langošové posezení
Přijďte ochutnat různé druhy langošů při
hudbě, zahrada OS ČČK od 15.00 hodin
Pravidelné akce:
Kavárnička – Centrum vzdělávání: každý pátek od 8.00 do 15.30 hodin – přijďte si popovídat se svými přáteli do Společenského centra ČČK (společenské hry, výtvarné činnosti)
Snoezelen: relaxační, multismyslová místnost. Bližší informace a objednání na tel.:
607 131 592, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu /
osoba
Zdravé cvičení: cvičení na gymnastických
míčích. Bližší informace na tel.: 464 649 590,
607 131 592
Masáže klasické, havajské a lymfatické. Bližší
informace a objednání na tel.: 464 649 590,
607 131 592
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
Zelená zahrada - volně přístupná veřejnosti,
relaxace, hřiště, odpočinková zóna u budovy
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků v nákupním centru
NOVÁ LOUŽE

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

Poděkování
V tomto čísle jsme Vám chtěli přinést informaci o získání nejvyššího ocenění Českého
červeného kříže – ocenění Medaili Alice
Masarykové, které získala jako první v rámci
našeho okresu naše dlouholetá členka paní
Libuše Preclíková. Bohužel kromě této významné události vše přebyla smutná zpráva.
Paní Libuše Preclíková byla členkou Červeného kříže od svých 18 let a dlouholetou předsedkyní místní skupiny ČČK Ústí nad Orlicí.
Její nespočetná dobrovolná činnost se nedá
ani vyjmenovat. Od aktivit pro děti, seniory,
osoby v těžkých životních situacích. Bohužel
toto léto naši organizaci a její členy zasáhl
velký smutek. Odešla jedna z nejaktivnějších členek. Členka, která ostatní motivovala
k aktivitám a činnostem pro druhé, rozdávala
životní optimismus a elán. Moc nám bude
chybět a velmi na ní budeme vzpomínat. Libuško, moc děkujeme.
Za Český červený kříž Martin Hodoval
ředitel Úřadu OS ČČK

Vzpomínka
Život nám rychle utíká a měli bychom si umět
vážit každého pěkného setkání s našimi blízkými a přáteli.
Letošní příjemné letní dny nečekaně prostoupil smutek. V úterý 19. července 2016 náhle
odešla má milá přítelkyně Libuška Preclíková.
Jejím výslovným přáním bylo nemít veřejné
oznámení ani rozloučení a její nejbližší jí vše
splnili.
Nemohu zapomenout na naše společná
setkání při vítání ústeckých občánků a především na její dlouholeté aktivity v Českém
červeném kříži. Byla stálou oporou ve všech
akcích této organizace. V průběhu let věnovala hodně času dětem a mládeži. Učila první
pomoc a vedla tábory pro děti. Podílela se
na organizování a pořádání zájezdů, výstav,
kulturních akcí a činností v sociální oblasti.
Věnovala se práci se seniory, pravidelně navštěvovala Domov důchodců, kde obyvatele
pokaždé potěšila vřelým slovem. Byla vždy
plná nápadů, elánu a radosti ze života, ochotná každému pomoci. Naposledy jste ji mohli
vidět na Městě v pohybu, kde měla zdravotní
dohled.
pokračování na str. 7
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Je dobře, že letos v květnu mohla ještě osobně převzít v Praze nejvyšší ocenění udělované Českým červeným křížem za dlouholetou
a obětavou činnost - Medaili Alice Masarykové.
Největším štěstím pro ni byla její velká krásná
rodina. Jistě by se k těmto řádkům připojilo
i mnoho jejích dalších přátel a známých.
Upřímně za všechno děkujeme a budeme na
ni vždy rádi s láskou vzpomínat…
Marie Sikorová

Úspěšný projekt organizace
ROSKA
Do letošního ročníku programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, kterým společnost
TESCO prostřednictvím svého nadačního
fondu podporuje neziskové organizace v regionech, postoupilo 90 projektů neziskových organizací. V každé prodejně soutěžily
tři projekty. V TESCU Ústí nad Orlicí zvítězil
projekt „Chceme žít plnohodnotný život!“ organizace ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ sdružující
nemocné s diagnózou roztroušená skleróza.
Nadační fond TESCO přispěje zdravotně postiženým na rekondiční pobyt částkou 30 tisíc
korun. Touto cestou děkujeme společnosti
TESCO za poskytnutou podporu a zároveň
všem našim příznivcům, kteří nás podpořili
svým hlasem. 
Iveta Nováková

Pozvánka na Den charity

Senior klub

Zámek Nové Hrady
čt 8.9. | odpolední výlet
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 Ústí n.O.
140, - Kč. Vstupné na jednu prohlídku a doprava autobusem v ceně. Vezměte s sebou
průkazku SK. Akci zajišťuje p. Šamšulová, p.
Rabová,
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30 hodin, Benzina pod Duklou 12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin, Autobusové nádraží 12.50
hodin, Tvardkova 12.55 hodin, Penzion 13.00
hodin
Mladějov a prohlídka průmyslového muzea
so 17.9. | celodenní zájezd
Vyhlídková jízda vláčkem a zpět. Závazné přihlášky se budou ještě přijímat 6. 9. a 13.9 ve
„Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin. Platba
při přihlášení. Členové mají přednost, člen
„Senior klubu“ hradí 160,- Kč, jako náhradník
nečlen 220,- Kč, neobyvatel Ústí n.O. 260,Kč. Vstupné, jízdné a doprava autobusem
v ceně. Předpokládaný návrat v 18.00 hodin.
Autobus pouze pro 43 lidí. Vezměte s sebou

průkazku SK. Akci zajišťuje p. Ešpandrová,
JUDr. Ešpandr
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 6.10 hodin, Benzina pod Duklou 6.20 hodin, Babyka
6.25 hodin, Autobusové nádraží 6.30 hodin,
Tvardkova 6.35 hodin, Penzion 6.40 hodin
Oslava Dne seniorů
22.9. | setkání seniorů
Vaření guláše za účasti našich přátel z Bystřice Kladské, Popradu a dalších spřátelených
klubů. Začátek vaření guláše v 8.00 hodin.
Ochutnávka guláše veřejností od 12.00 hodin zdarma. Od 13.00 hodin do 15.00 hodin
odpolední soutěže s vyhlášením vítězů ve
vaření guláše. V 16.00 hodin táborák s hudbou, opékání buřtů. Pořadatelé akce - Senior
klub, Český červený kříž, město Ústí nad Orlicí, komunitní plánování. Současně děkujeme
našim sponzorům.
Upozornění:
Příspěvek členům Senior klubu na dopravu
do Krkonoš (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně)
ve výši 200,- Kč/osobu, se bude vyplácet dne
13.9.2016 – úterý – ve Sladkovně od 10.00
hodin do 12.00 hodin.
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

Pátý ročník Integračního setkání osob se zdravotním
postižením

U příležitosti Dne charity Vás srdečně zveme
do Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí
nad Orlicí – Kerharticích na zábavné odpoledne, které se uskuteční 16. září.
Po zahájení programu (ve 14.30 hod.), vystoupí od 15.00 hodin děti ze ZŠ Ústí n.O.
– Kerhartice. Od 16.00 hod. budete moci
zhlédnout Velkou cirkusovou pohádku v podání Kejklířského divadla Vojty Vrtka. Celé
zábavné odpoledne zakončí v 17.30 hodin
oblíbená kerhartická skupina Šedousband,
která zahraje k poslechu i tanci.
Po celé odpoledne si budete moci prohlédnout vybrané nájemní byty nebo bylinkovou
zahrádku. Občerstvení zajištěno.
9 / 2016

Setkání, které má podtitul Jak se žije s postižením, se uskuteční 22. září od 10.00 do
16.00 hodin na Mírovém náměstí. Poskytovatelé různých sociálních služeb zde budou
prezentovat svoji službu. Pro děti a veřejnost
budou připraveny nejrůznější soutěže. Program bude doplněn o kulturní vystoupení
uživatelů se zdravotním handicapem. V odpoledních hodinách se uskuteční i ukázka ca-

nisterapie. Na tomto setkání se budete moci
blíže seznámit i s Komunitním plánováním
sociálních služeb ve městě. Akce bude po
celý den moderována pořadatelem.
Srdečně vás zveme! Akci finančně podpořilo
město Ústí nad Orlicí.
Za skupinu KPSS pro osoby se zdravotním postižením 
Iva Sedláčková,
koordinátor pracovní skupiny

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné společnosti
KONTAKT Ústí nad Orlicí, které je provozovatelem Linky důvěry, bychom chtěli poděkovat

městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu,
kterou nám v roce 2016 poskytlo a které si
velmi vážíme.
pokračování na str. 8
www.ustinadorlici.cz
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Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem
okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli
obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli
starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se
ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu
pro každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace
(např. lidé přemýšlející o smyslu života, mající
obavy z nemoci, problémy finanční, vztahové
a další).
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení
věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky
není ohraničena.
Výhodami telefonické krizové intervence je
její snadná dostupnost a anonymita. Služba
je poskytována za cenu běžného telefonního hovoru. V určitých případech můžeme
předat kontakty na další pomáhající profese
nebo další odborníky.
Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat
na telefonním čísle 465 52 42 52 (nonstop),
poradenském e-mailu napis@linkaduveryuo.
cz a přes Skype linka.duvery.uo.
Bc. Lucie Prudilová,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Svaz postižených civilizačními
chorobami, ZO Ústí n.O.
Pozvánka na poznávací zájezd: Výstaviště
Lysá nad Labem - Jiřinkové slavnosti. Doprovodný program – výstavy: Sklo, keramika, porcelán, Domov a teplo, Knižní veletrh.
Nymburk – městské hradby, historické centrum města.
Kdy: pátek 9. září 2016. Odjezd: Tvardkova
v 6 hod. (Hylváty v 5.45 hod., Dukla v 5.50
hod., Družba 5.55 hod., Tvardkova v 6 hod.,
nádraží ČSAD v 6.05 hod.) Cena: 300 Kč člen,
340 Kč nečlen (v ceně zájezdu je doprava
a vstupné na Výstaviště).
Přihlášky a platba každý 1. a 2. čtvrtek v měsíci od 10 – 11.30 hod. v Klubu důchodců –
Sladkovně, nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO
SPCCH

Stomatologická pohotovost
3. – 4. 9. – MUDr. Milena Židková, Kollárova
605, Choceň, tel.: 465 471 223
10. – 11.9. – MDDr. Eva Blohoňová,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
17. – 18.9. – MUDr. Valent Dostál, Smetanova
1390, ÚO, tel.: 465 523 877
24. – 25. 9. – MUDr. Jiří Pirkl, Litomyšlská
590, ČT, tel.: 606 704 599
28.9. – MUDr. Hana Hausknechtová,
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
1. – 2. 10. – MDDr. Jiří Hájek,
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 420 400

Jak se máme v Domově

Sto lidí, sto různých zájmů. Proto se snažíme
našim obyvatelům nabízet opravdu široké
spektrum volnočasových aktivit. Od začátku
letošního roku jsme nabízené činnosti rozšířili o tzv. „dramaterapii“ – neboli dobrovolný
divadelní spolek RADOST, jehož členy jsou
jak pracovníci Domova, tak jeho obyvatelé.
A cíle si kladou opravdu vysoké. V květnu
měla premiéru hra pod názvem „Karel IV.
a jeho ženy.“ Nyní se divadelníci připravují na
představení „To nejlepší z televarieté“ a před
Vánoci by chtěli odehrát hru „Mrazík“ na motivy stejnojmenné pohádky. V rámci projektu
mezigeneračního soužití, který jsme rozjeli
v loňském roce s MŠ Na Výsluní, jsme letos
navázali spolupráci se ZŠ Sopotnice. Děti
nám při hodinách výtvarné výchovy vyrobí
divadelní kulisy na připravovaná představení.
Děkujeme!
Děkujeme také všem „Dlouhotřebovákům“,
kteří společnými silami nasbírali téměř 96 kg
víček pro Lukáška. U nás v Domově se toho
děje opravdu hodně.
Aktuality můžete sledovat na www.dduo.cz
nebo na Facebooku Domova.
Kolektiv zaměstnanců Domova

Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek

Provozní doba:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Přednášky, besedy, volná herna, k dispozici je vám každé
úterý profesionální pěstounka
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Středa od 9:00 do 10:00 hod. – Volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod. - Volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Nosíme a šátkujeme, nemluvňátka, těhulky (nejen nosící
rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu
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

Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka.
Od října pro Vás připravujeme jógu pro děti
od 6 let (jednou za 14 dní v pondělí od 16
hod.) a hned poté od 17 hod. jógu pro dospělé pod vedením Milušky Spíchalové. Cena
40,- za lekci. Předběžný zájem prosím hlaste
v MC nebo e-mailem.
Kavárnička
čt 1.9. | 10.00 hodin
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měs. do cca
2 let pro předem přihlášené
pokračování na str. 9
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

po 5., 12., 19. a 26.9. | různé
Od 8.30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezoucí, od 9.30 hod - děti od cca 1 roku chodící.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683),
cena 60,- / 40 min.
Podpůrná skupina kojících maminek
út 6.9. | 10.00 hodin
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.
Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.
Program si utváří skupinka sama.
Přirozená komunikace
pá 30.9. | 9.00-12.00 hodin
Zveme Vás na zážitkový seminář s podtitulem „Jak spolu mluvit, aby nám bylo dobře“.
Seminářem Vás provede Hana Brodinová,
která Vám také podá další případné info na
tel.: 774 660 228. Cena 490,- / osobu, možnost hlídání dětí v DK Fialka (nutno nahlásit
předem).

Hudební kurzy pro nejmenší

Rodinné centrum Srdíčko
Odpolední programy (multifunkční sál, 1. patro):

Začínáme v pondělí 5. září Zahradní slavností, následuje běžný provoz. Zároveň bude
probíhat rekonstrukce sociálního zařízení –
omlouváme se předem za komplikace
Provozní doba: (během této doby začátky
programů cca 10.00, pobytné 30 Kč/1 dítě,
40 Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)
Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová, tel.:
604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí
Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
po | 8.30-12.30 hod.
Herna, prográmek pro děti – zpívání, vyrábění, pohyb…
st | 8.30-12.30 hod.
Herna, baby angličtina
pá | 8.30-12.30 hod.
Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřebovaného materiálu):
Hrátky s papírem I.
po 12.9. | 10.00 hod.
Hrátky s papírem II.
po 19.9. | 10.00 hod.

Přihlášky do kurzů od září 2016. Hudební
škola Yamaha nabízí výuku metodicky navazujících oborů.
Robátka, pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců
- poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni
smyslových a senzomotorických zkušeností
dětí, společný zpěv, hudebně-pohybové hry...
První krůčky k hudbě, pro děti ve věku od 1,5
do 4 let - zpěv jednoduchých písní, rytmická
cvičení, hudebně-pohybové hry, základy hry
na rytmické nástroje...
Rytmické krůčky, pro děti ve věku od 4 do 6
let: intonace, rytmus, hra na dětské hudební
nástroje, základy hudební nauky, hra na flétnu...
Přihlášku a informace získáte na www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603 834 800.
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Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00-18.00 hod.
Kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
pá | 18.00-24.00 hod.
Kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885
Jednorázové akce:
Zahradní slavnost
po 5.9. | 16.00 hod. | zahrada RC
Na zahájení nového školního roku a zároveň
Komunitní blešák Malá slavnost na zahradě
RC (v případě horšího počasí v herně) s drobnými výtvarnými aktivitami a malým pohoštěním a také možností něco přebytečného
prodat či chybějícího koupit.
První pomoc
st 21.9. | 10.00 hod. | sál RC
Interaktivní přednáška lektora ČČK M. Kaláška
Alergie
po 26.9. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem.Co s nimi, aby nás
tolik netrápily? - lektor - zdravotník Martin
Kalášek
Dámská jízda
po 26.9. | 20.00 hod. | Zambar
Kaštaniáda
čt 29.9. | 16.00 hod. | dvorek RC
Výrobky z kaštanů tentokrát na dvoře u maringotky přímo pod zdrojem

Basketbalová přípravka pro děti od 7 do 10 let
Chcete, aby vaše dítě sportovalo?
Chcete, aby si vaše dítě našlo nové kamarády?
Chcete, aby se vaše dítě naučilo tuto krásnou
kolektivní hru?
Chcete, aby vaše dítě trávilo volný čas pohybem a ne u počítače?
Pokud jsme si na tyto otázky odpověděli
ANO, pak vás bude určitě zajímat, že Basketbalový klub Ústí nad Orlicí otevírá přípravku
pro chlapce i dívky ve věku od 7 do 10 let.
Cílem sportovní přípravky je především
všestranný rozvoj obratnosti a koordinace
dítěte se základními prvky ovládání míče.
V dalších letech počítáme s plynulým pře-

chodem těchto dětí již do soutěžních týmů
basketbalového klubu.
Děti budou pod vedením zkušených basketbalových trenérů s licencí B trénovat 1x týdně, a to vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00
v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. První trénink
spojený s informační schůzkou rodičů proběhne ve čtvrtek 22. září a po dobu prvního měsíce si můžete kroužek jen nezávazně
vyzkoušet. Budeme se na vás čtvrtý zářijový čtvrtek v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků těšit
a nezapomeňte si již s sebou vzít tričko, trenky a sportovní obuv. Více informací na tel.
602 335 513.
www.ustinadorlici.cz
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Nabídka pořadů – září 2016

Patagonie a Antarktida
Út 20.9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška. Vstupné 70 Kč

Hledá se Dory		3D
So 10.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 130 Kč

Zahájení tanečních kurzů pro mládež
Ne 25.9. | 15.00 hodin | Kulturní dům

Ben Hur
So 10.9. | 19.30 hodin
Dobrodružný/Historický, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč

Zahájení tanečních kurzů pro dospělé
Ne 25.9. | 18.30 hodin | Kulturní dům

Historia Symbolica – Magie ornamentu
Čt 1.9. | 17.00 hodin | foyer Roškotova divadla
Vernisáž výstavy obrazů Jana Hachrana. Výstava bude přístupná vždy v době konání akcí
v Roškotově divadle až do 25. září.

Program 3D Kina Máj

Nick Cave: On More Time With Feeling
Čt 8.9. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo.
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds charizmatického australského zpěváka vydá 9. září
2016 netrpělivě očekávané album Skeleton
Tree. Fanouškům se ho chystá poprvé představit netradičním způsobem ještě v předvečer oficiálního vydání – jednorázovou celosvětovou projekcí. Vstupné 250 Kč

Star Trek: Do neznáma
3D
pá 2.9. | 19.30 hodin
Sci-fi/ Akční, USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Láska
St 14.9. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadlo Bez zábradlí Praha uvede nejúspěšnější hru amerického dramatika M. Schisgala.
V režii A. Nellis hrají K. Heřmánek, D. Morávková a Zd. Žák. Divadelní předplatné – zbývající vstupenky v omezeném počtu v předprodeji a hodinu před začátkem představení
v pokladně Roškotova divadla.Vstupné 300 Kč
Richard III.
Pá 16.9. | 19.30 hodin | Kino Máj
Almedia Theater nabízí divákům v kinech
po celé Evropě vášnivou novou adaptaci Richarda III. v režii Ruperta Goolda a s hereckými hvězdami, jakými jsou Ralph Fiennes
v roli nejznámějšího Shakespearova zlosyna
a Vanessa Redgrave v roli královny Margaret.
Vstupné 230 Kč
Když jde kůzle otevřít
So 17.9. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti v provedení Hravého divadla Brno. Vstupné 50 Kč
Židovské inspirace
Po 19.9. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Trojanovo trio – úvodní koncert nové koncertní sezony 2016-2017. Koncertní předplatné – zbývající vstupenky v omezeném
počtu v předprodeji a hodinu před začátkem
koncertu u pokladny. Vstupné 160 Kč
9 / 2016

Strašidla
Pá 2.9. | 17.00 hodin
Rodinný / Pohádka, ČR, vstupné 110 Kč

Strašidla
So 3.9. | 17.00 hodin
Rodinný / Pohádka, ČR, vstupné 110 Kč
Učitelka
So 3.9. | 19.30 hodin
Drama, SR/ČR, česko-slovenské znění, vstupné 110 Kč
Můj kamarád drak
3D
Ne 4.9. | 17.00 hodin
Rodinný /Dobrodružný, USA, české znění,
vstupné 140 Kč
Sebevražedný oddíl
Ne 4.9. | 19.30 hodin
Akční /Fantasy, USA, české titulky, vstupné
100 Kč
Zhasni a zemřeš
Út 6.9. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
Nick Cave: One More Time With Feeling
Čt 8.9. | 19.30 hodin
Hudební/Dokument, VB, české titulky, vstupné 250 Kč

Jason Bourne
Po 12.9. | 19.30 hodin
Akční /Thriller, USA, české titulky, vstupné
110 Kč
Prázdniny v Provence
Čt 15.9. | 19.30 hodin
Komedie ČR, hrají: Kotek, Prachař, Hádek,
vstupné 110 Kč
Buchty a klobásy
Pá 16.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české titulky, vstupné 110
Kč
Richard III.
Pá 16.9. | 19.30 hodin
Drama/Historický, VB, české titulky, vstupné
230 Kč
Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne
So 17.9. | 19.30 hodin
Životopisný/Hudební, VB, české titulky,
vstupné 110 Kč
Tajný život mazlíčků
Ne 18.9. | 17.00 hodin
Animovaný/Rodinný, USA,
vstupné 110 Kč

české

znění,

Zloději zelených koní
Ne 18.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč
Prázdniny v Provence
Pá 23.9. | 17.00 hodin
Komedie ČR, hrají: Kotek, Prachař, Hádek,
vstupné 110 Kč

Doba ledová: Mamutí drcnutí
3D
Pá 9.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Sedm statečných-zdigitalizovaná verze
z roku 1960
Pá 23.9. | 19.30 hodin
Western, USA, české titulky, vstupné 80 Kč

Buchty a klobásy
Pá 9.9. | 19.30 hodin
Animovaný, USA, české titulky,
vstupné 110 Kč

Obr Dobr
So 24.9. | 17.00 hodin
Rodinný/Fantasy, VB, USA, české znění,
vstupné 120 Kč

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Dítě Bridget Jonesové
Po 26.9. | 19.30 hodin
Komedie, VB, Francie, Irsko, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Lucie: Příběh jedný kapely
Út 27.9. | 19.30 hodin
Dokumentární, ČR, vstupné 90 Kč
Krycí jméno Holec
Čt 29.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 120 Kč
Sedm statečných
Pá 30.9. | 19.30 hodin
Akční/Western, USA 2016, české titulky,
vstupné 120 Kč
PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400,
Ústí n. O.
Rezervační a prodejní systém on-line.
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz

Koncertní předplatné
Září 2016 – Květen 2017
Vážení příznivci dobré hudby,
také pro období září 2016 – květen 2017 pro
Vás Klubcentrum připravilo seriál koncertů
různých hudebních žánrů tak, aby Vám přinesl zajímavé hudební zážitky. Opět se budeme
scházet především v akusticky dokonalém
prostředí koncertního sálu Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, za krásou hudby
ovšem pozveme také do Roškotova divadla.
Věříme, že budete s naší nabídkou spokojeni
a těšíme se na setkávání s Vámi!
Už v předcházejících koncertních sezonách
nabídlo Klubcentrum rezervační on-line systém, kterého mohou zájemci o naše pořady
využívat. Vás prosíme o dodržení uzávěrky
koncertního předplatného.
Změna programu koncertního předplatného je vyhrazena, podrobnosti o jednotlivých
koncertech najdete na plakátech, informace
budou k dispozici také v Informačním centru
na radnici (tel. 465 514 271) nebo na internetových stránkách Klubcentra www.klubcentrum.cz .
Karel Pokorný, ředitel
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Začátky koncertů jsou v 19.30 hodin
Židovské inspirace – Trojanovo kvarteto
Pondělí 19. září, ZUŠ J. Kociana
Tóny nad městy
Úterý 11. října, ZUŠ J. Kociana
Tango Argentino – Escualo Kvintet
Úterý 29. listopadu, ZUŠ J. Kociana
Classic Meets Jazz
Jiří Stivín & Beladona Quartet
Pondělí 19. prosince, ZUŠ J. Kociana
Španělská romance
Úterý 17. ledna 2017, ZUŠ J. Kociana
S písní napříč staletími – Symfon Quartet
Úterý 14. února, ZUŠ J. Kociana
Pavel Zemen – Klavírní recitál
Úterý 14. března, ZUŠ J. Kociana
Heranova violoncellová soutěž – Smetanovo kvarteto
Středa 19. dubna, ZUŠ J. Kociana
Kocianova houslová soutěž – Festivalový
koncert Komorní filharmonie Pardubice
Středa 3. května, Roškotovo divadlo

Podmínky koncertního předplatného
Předplatné na září 2016 až květen 2017 - 9
koncertů činí: 900,- Kč
Výhodou předplatného je výrazná sleva
v ceně abonentky oproti vstupenkám, které
budou prodávány ve volném prodeji. Z důvodů neustále vzrůstajících nákladů na jednotlivé akce jsme byli nuceni zachovat pouze
normální cenu abonentky a výrazně budeme
zvyšovat cenu vstupenek prodávaných ve
volném prodeji.
Členem se může stát každý, kdo podá přihlášku do 15. 9. 2016. Předplatné se platí
jednorázově v Informačním centru Městského úřadu v Ústí n.O. nebo v kanceláři
Klubcentra, Lochmanova 1400. Objednávky
organizací vyřizuje pouze Klubcentrum, abonentní vstupenky obdrží každý předplatitel
ihned po zaplacení příslušné částky, na koncerty v Roškotově divadle má předplatitel
právo vybrat si řadu i místo. Bližší informace o představeních, termínech i případných
změnách budou v průběhu roku zveřejňovány v kulturní příloze Ústeckých listů, na
výlepových plochách, internetu (www.klubcentrum.cz) a na čísle 14000. Pořadatelé si
vyhrazují právo na změnu programu.
Současným předplatitelům rezervujeme
místa do 9. září 2016, pokud do tohoto data
nebudou vaše rezervovaná místa zaplacena,
budou následující den uvolněna pro další
zájemce. Uzávěrka prodeje předplatného
pro všechny zájemce je dne 15. 9. 2016.

Předplatné: rezervační on-line systém

Informační centrum Městského úřadu, Ústí
nad Orlicí tel.: 465 514 271
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, tel.: 736 503 564
Otevírací doba v IC:
pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod., sobota
8.00 – 12.00 hod.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
Lochmanova 1400, 562 01, tel.: 606 684 449,
736 503 564, info@klubcentrum.cz,
www.klubcentrum.cz
Využijte výhod koncertního předplatného!

Taneční kurzy pro dospělé
a pro mládež
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ pod vedením
Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od 25. září 2016
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Je vhodný i pro začátečníky. Celkem proběhne 8 lekcí
(neděle 18.30 – 21.00 hod.). Kurzovné pro
pár činí 1.800,- Kč. Přihlášku je možno vyzvednout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad
Orlicí, Lochmanova 1400, v Informačním centru MěÚ Ústí nad Orlicí nebo si ji stáhnout na
stránkách www.klubcentrum.cz. Vyplněné
přihlášky se přijímají v kanceláři Klubcentra
nebo na níže uvedené mailové adrese. Uzávěrka přihlášek 9. září 2016. V případě naplnění kapacity i dříve (počet párů je omezen).
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 562 01
Ústí nad Orlicí, tel.: 734 369 413,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí nabízí posledních několik volných míst v TANEČNÍM
KURZU pro mládež
pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od 25. září do 10.
prosince 2016 v Kulturním domě v Ústí nad
Orlicí. Celkem se uskuteční 10 lekcí (vždy
v neděli 15.00 – 18.00 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
do naplnění kurzu. Kurzovné se platí hotově
při podání přihlášky.
www.ustinadorlici.cz
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Café Society
So 24.9. | 19.30 hodin
Komedie/Romantický, USA, české titulky,
vstupné 110 Kč

Kultura
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Městské muzeum

Podzimní výlety s muzeem za hranice všedních dní.
Pouhý vstup do Hernychovy vily Vás zavede
v září na výlet časem i fantazií. Hned prvního v tomto měsíci rozzáří Váš úsměv obrázky Jana Firsta s názvem MOTORY A POTVORY, a to na vernisáži v 17.00 hod., na které
vystoupí i Zdeněk Černý. Vtipně textované
výjevy s dopravními prostředky Vás pozitivně naladí nejen svým nadhledem, ale i svou
veselou barevností. O tři týdny později začne
pak impozantní výstava VZHŮRU DO OBLAK
aneb Letectví v Pardubickém kraji obohacená medailonky ústeckých letců, kompletní
Bínovou Blechou a expozicí modelů. Ve čtvrtek 22.9. bude současně s letadly otevřena
vernisáží v 17.00 hod. i výstava ZNOVUOBJEVENÝ STŘEDOVĚK aneb Nové nálezy z hradů a tvrzí v povodí Tiché Orlice inspirovaná
připomínkou 90. výročí úmrtí Augusta Sedláčka, českého historika, genealoga, autora
objemného díla Hrady, zámky a tvrze království Českého, které sepisoval celých dvacet
let. Z důvodu komplikovanější instalace bude
muzeum mezi 12.9.-22.9. otevřeno pro veřejnost pouze v obvyklé všední dny, a to do
16:00 hod. Všechny výstavy potrvají až do
listopadu t.r.
Srdečně za zbrusu novým poznáním zve
Jarmila Süsserová, ředitelka muzea

Městská knihovna

5.9. od 14.00 hodin – Informační schůzka
k počítačovému kurzu pro seniory. (Informace o novém kurzu, který začne od října, zápis
do skupin)
12.9. od 16.00 hodin – Tipy pro studenty na
začátek školního roku. Jak přežít tohle pololetí na střední škole. (Lekce time managementu a tréninku paměti).
22. 9. v 18.00 hodin - Richard Lví srdce. Francouzský gay na anglickém trůnu? - přednáška
Dušana Špitálského
VÝSTAVY
Historická detektivka. 1. září – 29. října
v chodbě u knihovny. Výstava obsahuje:
Stručnou historii, medailonky a rozhovory
s českými autory (převážně z anopressu):
Marie Macková, Ladislav Miček, Jan Bauer,
Juraj Červenák, Vlastimil Vondruška, obrázky
světových i českých knih s historickou detektivkou.
Ústí nad Orlicí – Podměstí. Zpřístupněno
do 30.9. Výstava fotografií Eduarda Kaplana
a dalších ústeckých amatérských fotografů.
Otevřeno je v půjčovních hodinách knihovny
do 30.9., klíč k altánku je možné vyzvednout
v půjčovně pro dospělé čtenáře.

Oslava svátku sv. Václava

Klub přátel umění Ústí nad
Orlicí

Ve středu 28. září si připomínáme svátek našeho národního patrona sv. Václava.
V 8.30 hodin bude sloužit P. ThLic. Vladislav
Brokeš v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužbu. Po závěrečném
zpěvu Svatováclavského chorálu půjdeme
průvodem na Podměstí k soše sv. Václava,
abychom symbolicky uctili tohoto světce
a vyprosili si ochranu pro naši zemi.

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde bude slavnostní vernisáží dne 9. září otevřena výstava s názvem
Günter HUJBER – grafika, malba, kresba,
foto, poezie.
Výstavu si můžete prohlédnout do 2. října.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin,
sobota a neděle 14-17 hodin.

Koncert a výstava obrazů
Srdečně zveme na koncert a výstavu obrazů romantické zpěvačky Henriette. Vlastní
skladby zaranžované Martinem Laulem,
doplněné o výstavu energetických obrazů.

Akce se uskuteční v neděli 25.9. v 17.00
hodin v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové.
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na koncert
Srdečně Vás zveme do Roškotova divadla
na JUBILEJNÍ KONCERT – slavnostní koncert
symfonického orchestru Decapoda a jeho
hostů. Koncert se uskuteční v neděli 11. září
od 18.00 hodin.

Objevování křesťanství
Přijměte pozvání Církve bratrské objevovat
křesťanství tím, že se společně začteme do
Markova evangelia a budeme zkoumat, co
nám komu dnes říká. Jedná se o deset večerů
v deseti týdnech. Podrobnější informace vám
rádi sdělíme, pokud nás budete kontaktovat
e-mailem na cbuo@email.cz, nebo telefonicky na čísle 604119238.

Program Malé scény
– září 2016

Neobvyklé příběhy
1. – 30.9. | výstava
Výstava fotografií Jiřího Kočí, Jiřího Lásla
a Kresby Oluše Kočí. Vernisáž 1.9. v 17.00
hodin
Komorná
7.9. | film | J. Korea 2016
Ozvěny MFF V Karlových Varech. Dynamický
thriller plný zvratů, intrik, krásy a podmanivé
erotické atmosféry natočil jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti
Park Chan-wook. Příběh bestselleru Zlodějka
Sarah Watersové převedl do japonsko-korejských reálií 30. let 20. století. V 17, v 19.30
hod./ vstupné 80 Kč, studenti, důchodci 45
Kč, členové FK 60 Kč
Pravěké umění
13.9. | cyklus
Cyklus Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále. Začíná další cyklus přednášek o umění. Zaměříme se na nejstarší umění od jeho
vzniku až po vrcholný středověk. Přednášející
Jitka Kuběnková. V 18 hod./ vstupné 50 Kč,
studenti a důchodci 30 Kč, permanentka na
celý cyklus 250 Kč
pokračování na str. 15
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Martina Trchová & Trio
16.9. | koncert
Třetí album autorky a zpěvačky Martiny Trchové má název Holobyt. Leitmotivem alba
je pro Martinu Trchovou hledání domova:
a to jak domovského místa ve světě, tak
uvnitř v sobě samé. V 19 hod./ vstupné 80 Kč
/ studenti 60 Kč
Líná zátoka
21.9. | film | Francie 2016
Ozvěny MFF V Karlových Varech. Zábavná
francouzská komedie odehrávající se v nádherně nasnímaných exteriérech severní Francie ukazuje, že i Francouzi si umí dělat legraci
sami ze sebe. V 17, v 19.30 hod./ vstupné 80
Kč, studenti, důchodci 45 Kč, členové FK 60
Kč
Večer plný improvizace
24.9. | divadlo
Nic není připravené! Vše vzniká před očima
diváků! Divák sám volí téma! Uvidíte improvizátory z Improligy! Více na www.improliga.
cz. V 19 hod./ vstupné 40 Kč

Zveme na kulturu v Ústí n. O

Akce se konají v Kulturním domě v ÚO
MIG 21 – Koncert
so | 22. 10.| 19:00 hodin | cena 250 Kč
KATAPULT / TURBO – Koncert
pá| 28. 10.| 19:00 hodin | cena 260 Kč
4TET – Koncert
út | 8. 11.| 19:00 hodin | cena 450,- až 590,- Kč
Předprodej vstupenek v IC v budově radnice,
tel.: 465 514 111, 465 514 271,
e-mail: ic@muuo.cz, www.ustinadorlici.cz
Termíny farmářských trhů na Mírovém
náměstí: 21. 9., 19. 10. a 16. 11. Kontakt:
p. Konopek, tel. 603 397 859, www.k-trhy.cz

240. výročí kostela
Nanebevzetí Panny Marie
V letošním roce si připomínáme 240 let od
dostavby ústeckého kostela, kterou inicioval
významný děkan Jan Leopold Mosbender.
Římskokatolická farnost vás v rámci oslav zve
na tento program:
Neděle 25. září:
8.30 hodin - Slavnostní mše svatá
Slouží Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup
královéhradecký a P. Vladislav Brokeš, děkan,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.16 hodin - „Jak vidíme kostel my“
Vernisáž výstavy prací žáků a studentů ústeckých škol, budova děkanství
17.00 hodin - OBOROH
Koncert folkrockové kapely, kostel Nanebevzetí Panny Marie
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pokračování ze str. 14

Neonový býk
28.9. | film | Brazílie 2015
Ozvěny MFF V Karlových Varech. Pohledný
kovboj Iremar, tanečnice Galega a její malá
dcera Cacá žijí v divokém a smyslném světě
brazilského rodea. Domovem provizorní rodiny je náklaďák, ve kterém převážejí býky
na další štace. Životy lidí a zvířat se na brazilském venkově prolínají v živočišné směsi vášně a naděje. V 17, v 19 hod./ vstupné 80 Kč,
studenti, důchodci 45 Kč, členové FK 60 Kč

Úspěch DS Veselé zrcadlo
My jedeme na Jiráskův Hronov! Na počátku
zkoušení inscenace Wernischáž, jsme nečekali, že bychom někdy na nejvyšší metu amatérského divadla dosáhli. Celorepublikový
festival amatérského divadla s mezinárodní
účastí je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Hronov je
zkrátka snem každého ochotníka.
Plní nadšení jsme v sobotu 30. července vyrazili vstříc zážitkům. Po prvotním zdržení
nás čekal naprosto skvělý víkend plný smíchu
a divadla.
Druhý den byl plně ve znamení přípravy
a zkoušek na naše vůbec první vystoupení
v Hronově. V rámci našeho bloku nás čekala
tři představení Wernischáže – v 19, 21 a 23
hod. S blížícím se časem vystoupení narůstala
i nervozita. „Jeviště je moc malé.“ Převlekání
9 / 2016

do kostýmů, rozmluvení se, líčení. Bylo to tu!
Tři naprosto úžasná vystoupení, pohotově
reagující publikum a závěrečný potlesk. Neskutečný a zároveň nepřenositelný zážitek,
který stál opravdu za to. Všichni jsme hráli
na plno, odměnou nám byly pozitivní reakce
a pochvaly odborníků i diváků, byli jsme dokonce označeni i za moderní divadlo poezie.

Možnost účastnit se Hronova, diskutovat
s ostatními, inspirovat se představeními
byla k nezaplacení. Krásné tři dny by ovšem
byly poloviční, nebýt Lenky Janyšové a party
skvělých lidí Veselého zrcadla. Odjížděli jsme
s příjemným pocitem, že jsme si svou první
účastí neutrhli ostudu, naopak jsme v Jiráskově Hronově zanechali pozitivní stopu.
www.ustinadorlici.cz
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Mezinárodní turnaj
v basketbalu

Již 25. ročník Memoriálu Bohuslava Langa
se uskuteční druhý zářijový víkend (od 9. do
11.9.) v Ústí nad Orlicí. Od pátečního odpoledne až do neděle budou týmy mladších
žákyň U14 bojovat ve Sportovní hale SŠUP
v Zahradní ulici. V sobotu se bude hrát navíc
i v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků. V konkurenci
celkem 10 družstev budou o medaile usilovat i děvčata místního basketbalového klubu.
Do Ústí přijedou kromě týmů z celé republiky
(Praha, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Pardubice a Tišnov) i tři týmy ze Slovenska (Trnava, Stará Turá a Nové Mesto nad Váhom).
Už nyní je jisté, že se můžeme těšit na velice
kvalitní basketbal, vždyť Hradec Králové a Trnava jsou mistři svých zemí v kategorii U12.
V kategorii o rok starších děvčat U13 vybojovaly zase hráčky z Prahy stříbrnou a Nové
Mesto nad Váhom bronzovou medaili.
První dva dny se bude zápolit ve skupinách,
v neděli pak týmy čekají zápasy o konečné
umístění. Více informací a časový harmonogram naleznete na webových stránkách turnaje www.memorial-usti.webnode.cz.
Rádi bychom Vás pozvali na toto mezinárodní
měření sil a především místní hráčky zajisté
ocení, když je přijdete do haly podpořit a vytvoříte jim skutečně domácí prostředí.

Pohár ČR v závodu minikár
V sobotu 10. a v neděli 11. září 2016 pořádá
autoklub Ústecká 21 ve spolupráci s městem
Ústí nad Orlicí 10. a 11. kolo poháru České republiky v závodu minikár. Závody se uskuteční po oba dva dny od 9. 00 do 15. 00 hodin na
Andrlově Chlumu. Přijďte se podívat na jezdecké umění talentovaných mladých jezdců
a dospělých závodníků. Srdečně zve ústecký
autoklub a město Ústí nad Orlicí.

Pilates pro začátečníky
Nabídka uzavřených 12 hodinových kurzů
„Stott“ Pilates pro začátečníky v budově Gymnázia a ve Faynfitu na Nové Louži. Info: pavlina.dvoranova@gmail.cz, tel.: 732 552 850.
Cílem a výsledkem cvičení Metody Pilates
je silné ohebné tělo, s prodlouženými svaly
a harmonická osobnost.
9 / 2016

Úspěšný tenisový Rieter Open
Tenisté z jedenácti zemí, a to ze Slovenska,
Polska, Běloruska, Ukrajiny, Maďarska, Rakouska, Německa, Francie, Austrálie, Itálie
a České republiky, přijeli do Ústí n.O., kde se
hrál druhý ročník mezinárodního turnaje RIETER OPEN.
Z vítězství se nakonec zaslouženě radoval na
Slovensku několik let žijící běloruský tenista
Uladzimir Ignatik, který ve finálovém utkání
jednoznačně přehrál polského tenistu Pawla
Ciase 6:1, 6:4. Finále čtyřhry: Filip Doležel,
Václav Šafránek (oba ČR) – Filipp Kekercheni,
David Pichler (Ukrajina, Rakousko) 7:5, 1:6,
10:6.

Titulárním sponzorem turnaje byla společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí, která se zabývá
vývojem a výrobou textilních strojů a je součástí švýcarského koncernu Rieter se sídlem
ve Winterthuru. „Ve finále jsme viděli pěkné
výměny a zasloužené vítězství favorita. Poděkování patří všem organizátorům v čele s panem Vladimírem Vaňkem, kteří odvedli velmi
dobrou práci. Jeho tým se postaral o to, že
to byl opravdu dobrý turnaj,“ prohlásil generální ředitel společnosti Rieter CZ Jan Lustyk.
Součástí společenského programu bylo přijetí účastníků starostou města v reprezentativních prostorách Hernychovy vily.
pokračování na str. 17
www.ustinadorlici.cz
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„Mezinárodní tenisový turnaj Rieter Open je
v současnosti nejvýznamnější sportovní akcí
našeho města. Velice si vážím spolupráce
se společností Rieter CZ, která je titulárním
sponzorem turnaje,“ uvedl na setkání starosta města Petr Hájek.
Vzácným a milým hostem této společenské
akce byl velvyslanec Švýcarské konfederace
v ČR, jeho excellence Markus Alexandr Antonietti. „Finále se mi líbilo. Oběma finalistům
gratuluji, odehráli dobrý zápas. Poděkování
patří organizátorům, kteří připravili kvalitní
turnaj. Tenis mám rád, využil jsem příležitosti
a zahrál si i v Ústí nad Orlicí, v sobotu 8. července ráno na kurtu číslo tři to byla příjemná
hodinka.“
Další informace na webových stránkách
www.rieteropen.cz 
(van)

Memoriál Zdeňka Veselého
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobotu 24.9.2016 Závod požárnické
všestrannosti mladých hasičů - Memoriál
Zdeňka Veselého, XXI. ročník. Záštitu převzal
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zahájení je v 9.00 hodin na místním hřišti
Pod lesem v Černovíru. Soutěží zde pětičlenné hlídky mladých hasičů. Společně absolvují trať vyznačenou v terénu, na které plní
jednotlivé disciplíny. Provedení se hodnotí
a k výslednému času se potom připočtou
trestné minuty. Mladí hasiči si tak soutěžní
formou procvičí základní hasičské dovednosti. Doplňkovým závodem je přebor jednotlivců na 60 m.

Nové studio zdravého
pohybu
Nově otevíráme studio zdravého pohybu:
STUDIOBART (Smetanova 470, pod Popradem).
Naučíme Vás mít rádi své tělo:-). Můžete
se těšit na spoustu zdravotních cvičení
ve formě otevřených lekcí či kurzů - různé
druhy jógy ( power, hormonální, pro zdravá
záda,začátečníci, pokročilí, flow,...), pilates,
spirals, bodybalance, zdravá záda, tai-či,
cchi-kung apod. Pro děti chystáme jogu
a cirkusové aktivity. Chtěli bychom spolupracovat s fyzioterapeuty (malé individuální skupinky 3-5osob). Těšit se můžete též
na tematické víkendové akce (zdravá záda,
tanec, cirkus).
Více info na www.studiobart.cz, Markéta Skalická 602 245 393

9 / 2016

Program ST-AR Klubu na září
Dne 10. 9. 2016 vás zveme na turistický výlet „Ferrata Šilinkův důl a údolí Krounky“.
Trasa začíná v obci Předhradí, pokračuje do
Šilinkova dolu a dále přes Českou Rybnou do
cíle v obci Krouna. Délka cesty je do 15 km.
Sraz účastníků je v 6.10 h na novém nádraží,
odjezd vlaku v 6.23 h. Návrat nejpozději do
20.30 h.
Informace: tel. 731 601 548,
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.
Tomanovi

Skupinová cvičení
v nemocnici
Rehabilitační oddělení Orlickoústecké nemocnice oznamuje, že v týdnu od 3.10. 2016
začnou probíhat další skupinová cvičení
pro děti a dospělé. Během školního roku
2016/17 předpokládáme 3 cykly po 8 cvičebních hodinách. Cena jedné běžné lekce
bude 70Kč, u cvičení dle metodiky Dr. Smíška
100Kč. Tělocvična je kapacitně omezena 7
místy, resp. 5 místy u metodiky Smíšek.
Rozpis hodin:
Pondělí: 14.30 – 15.30hod. - starší děti (cca
13 – 16 let)
Středa: 12.30 – 13.30hod. - dospělí Smíšek
14.30 – 15.30hod. - dospělí
Čtvrtek: 14.00 – 15.00hod. - mladší děti (cca
8 -12 let)
15.00 – 16.00hod. - dospělí
16.00 – 18.00hod. - cvičení pro těhotné (informace gyn.-por. oddělení)
Informace, přihlašování a termíny
- tel.: 465 710 444 (recepce RHB).
prim. MUDr. Radmila Dědková
rehabilitační odd. Orlickoústecké nemocnice

Sportovní Centrum RIO nabízí
ALPINNING
Od září 2016 si návštěvníci sportovního Centra RIO Krytého plaveckého bazénu mohou
vyzkoušet nové, moderní trenažéry ALPITRACK, které nahradily současné, již dosluhující, stroje pro cvičení K2. Pro návštěvníky
je tak připraven originální fitness program
ALPINNING, který je vhodný pro skupiny
i jednotlivce. Lekce probíhá za doprovodu
motivující hudby pod vedením zkušeného
instruktora na speciálním mechanickém
pásu ALPITRACK. ALPINNING je unikátní kardiovaskulární program, který posiluje dolní
i horní část těla. Zlepšuje aerobní kapacitu
a zároveň spaluje velké množství kalorií.
Během lekce se zapojují svaly, které stabilizují tělo a zlepšují kardiovaskulární systém.
Díky závěrečnému protažení a posilování jak
na ALPITRACK trenažéru pomocí expanderů,
tak mimo něj zvyšuje post tréninkový energetický výdej. Ideální trénink pro celé tělo
a skvělá cesta jak rozšířit Vaše fitness, ukázat
nový licencovaný program a nabídnout cvičencům neopakovatelný zážitek.
Tento program dokáže oslovit všechny a zejména ty, kteří zrovna nedávají přednost individuálnímu cvičení. Indoorwalking byl vytvořen, aby spojil dohromady skupinu pozitivně
naladěných cvičenců, kteří chtějí překonat
své překážky ve formě zátěže a své fyzické
kondice. Dosáhnout svých cílů a udělat pro
své tělo to nejlepší. Těšíme se na vás ve sportovním Centru RIO v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí.

Kurz správného cvičení
Kurz správného procvičování pánevního dna
– ovlivňuje páteř, psychiku… Termíny cvičení:
od 21.9 do 30.11. – 6 lekcí v liché středy od
19.00-21.00 hod. v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků

od 14.9. – 7.12. – 7 lekcí pokračovacího kurzu
19.30 – 21.00 hod.
Kurzy vede Mgr. Kateřina Magdaléna Kvochová, www.ksobe.cz, tel.: 723 179 855

Powerjoga, zdravá záda, hormonální joga, spirals v Ústí
Pozor! Přemisťujeme se do nových prostor
pod Popradem (StudioBárt). Můžete se opět
těšit na pravidelné lekce Powerjógy, kurzy
zdravých zad, kurzy hormonální jógy, spirals
a bodybalance. Dopolední lekce jogy pro

zdravá záda, bodybalance. Nebude chybět
ani akrojoga a oblíbené víkendové dvouhodinovky. Moc se na Vás těšíme:-) Bližší info
Markéta Skalická 602 245 393, fb: Powerjóga
v Ústí, Akrojóga v Ústí, www.studiobart.cz
www.ustinadorlici.cz
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Den

Datum

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

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Čt

1.9.

ZAVŘENO

Pá

2.9.

5:30 – 7:55

So

3.9.

Ne

4.9.

9:00 – 20:00

Po

5.9.

13:00 – 17:00

Út

6.9.

St

7.9.

Čt

8.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00

Pá

9.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 18:00

So

10.9.

Ne

11.9.

9:00 – 20:00

Po

12.9.

13:00 – 17:00

Út

13.9.

St

14.9.

Čt

15.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00

Pá

16.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

17.9.

Ne

18.9.

9:00 – 20:00

Po

19.9.

13:00 – 17:00

Út

20.9.

St

21.9.

Čt

22.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00

Pá

23.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

So

24.9.

Ne

25.9.

9:00 – 20:00

Po

26.9.

13:00 – 17:00

Út

27.9.

St

28.9.

Čt
Pá

13:00 – 21:00
9:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00
15:00 – 21:00

9:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00
15:00 – 21:00

9:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00
17:00 – 21:00

9:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00

29.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00

30.9.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

9:00 – 21:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475
Omluvte prosím omezenou provozní dobu pro veřejnost v měsíci září, z důvodu pronájmů.
Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost,
kromě každého Út a Čt od 16:00
Od 27. 9.2016 bude každé Út a Čt 16:00 – 19:00
vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Každé PO, ÚT, ČT – omezena provozní doba pro veřejnost z důvodu pronájmu Krytého plaveckého bazénu Plaveckým oddílem Lokomotiva Česká Třebová vždy v časech 17:00 – 19:00
Aquaaerobic každé Út 20:00 – 21:00 začínáme 6. 9. 2016
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00, účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Relaxační centrum otevřeno Út, Čt a St (od 14. 9.) 16:00 hod. a Pá (od 16. 9.) 15:00 hod.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat,
tel. číslo: 775 858 670 a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357

Centrum RIO

Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt:
777 673 359

Hřiště pro všechny a minigolf

OTEVÍRACÍ DOBA DUBEN – ŘÍJEN OD PO – NE: 8:00 – 20:00 hod.
Rezervace a potřebné informace naleznete
na: www.bazenusti.cz, tel. 777 773 355

Sauna

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

OTEVŘENÍ PRO SEZÓNU 2016/2017
V PONDĚLÍ 12. 8. 2016
Po

16:00 – 21:00

společná

Út

16:00 – 21:00

ženy

St

16:00 – 21:00

muži

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

16:00 – 21:00

muži

Čt
Pá

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Zimní stadion
(zimní provoz – provozní doba)

LETNÍ PROVOZ

Možnost pronájmu bloků na umělém povrchu.
více informací na tel.: 734 353 473

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

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

Více informací na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 731 473 409
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Říčkovský masakr
Ski klub Ústí n. O. pořádá ve Ski centru Říčky
3. 9. první ročník netradiční sportovní události nesoucí název Říčkovský masakr. Jedná
se o výběh do černé sjezdovky s hromadným
startem. Připraveny budou dvě tratě – pro
děti dlouhá 400 m a pro dospělé v délce 1000
m. Během celého dne bude v provozu středisko se svými letními aktivitami a připraven
bude také speciální doprovodný program,
takže pokud nechcete závodit, přijďte zafandit nebo se jenom tak pobavit. Více informací
na webu: www.skiricky.cz.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás,
Ski klub Ústí nad Orlicí
• Pronajmu byt 2 + 1 na sídlišti Štěpnice. Byt je částečně zařízen, cena
dohodou. Telefon 776 313 567
• JESSI psí salon v ordinaci MVDr. Pirkla: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. Tel.: 728 014 076, 602 431 141, Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí (pod divadlem).

• www.DUSEVNI-POHODA.CZ – Terapie EFT, relaxační masáže, detoxikace organismu. Gabriela Formánková, objekt Restaurace Sauna, Letohrad, tel.: 603 799 499

9 / 2016
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• Z důvodu rozšíření našeho pracovního kolektivu přijmeme účetní na
hlavní pracovní poměr s praxí v účetní firmě. Nabídky včetně životopisu prosíme zasílejte výhradně mailem na adresu urbankova@urbankovi.cz. Jsme externí účetní firma z Ústí nad Orlicí, bližší informace o nás
najdete na www.ucetnictviusti.cz. ACTAEA s.r.o.

Ohlédnutí za událostmi – 15. července - 15. srpna 2016

Terasa Roškotova divadla
ožila
Dva koncerty na netradičním místě, terase
Roškotova divadla, uspořádalo v červenci
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí. Snahou Klubcentra je obnovení tradice letních hudebních
produkcí na terase po mnoha desetiletích.
První koncert folk-blues-rockové hudební
formace PPS se zde konal 16. července. Druhý byl připraven poslední červencovou sobotu, kdy zahrála polská blues-rocková kapela
HAK BAND z Nowe Rudy. Kromě hudebního
zážitku pod širým nebem čekal posluchače
netradiční pohled na park za divadlem a část
našeho města.

[ 20 ]

Výstava výtvarného umění
Ve čtvrtek 4. srpna byl v Kulturním domě
v Ústí nad Orlicí zahájen XVIII. ročník výstavy
výtvarného umění. Zde svá díla vystavovalo
více jak 5 desítek umělců nejen z Ústí nad
Orlicí, ale také různých koutů naší republiky.
Prohlédnout jste si zde mohli řadu maleb,
kreseb, grafik, plastik, šperků a řadu dalších
technik.

Fontána na T.G.M.
je v provozu
Do provozu byla ve středu 3. srpna uvedena
fontána na zrekonstruované ulici T.G. Masaryka v centru našeho města. Výtrysky vody
z devíti trysek doprovází barevné světelné
efekty. Provoz fontány je prozatím zkušebně nastaven od 7 hodiny ráno do 22 hodiny
večerní. Fontána pracuje ve třech fázích a to
30 sekund klidového stavu, 1 minuta střední
intenzita a dalším minuta vysoká intenzita.
Tento program se opakuje dokola. Podle zku-

šeností a požadavků například při zvláštních
příležitostech bude možné fontánu přenastavit a její provoz tak upravit.

Jubilejní Ústecký salon 2016
Jubilejní 20. ročník výstavy nazvané Ústecký
salon 2016 byl v pátek 5. srpna zahájen v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Místní Klub
přátel umění obnovil tradici ústeckých salonů v roce 1997 a navázal tak na akce konané
v našem městě na konci 40. let minulého století. Na salony jsou zváni především členové
KPU Ústí nad Orlicí a dále umělci, kteří se
v našem městě narodili, kteří zde žijí, pracují
a tvoří.
Svou tvorbu zde představilo 49 umělců,
z toho je 40 členů KPU. Na výstavě byla zastoupena malba (olej, akryl, akvarel), pastel,
kresba tuší, grafické listy (lept, suchá jehla,
akvatinta, kombinovaná technika), počítačová grafika, koláže, plastiky (kované i pískovcové), fotografie, krásná literatura, patchwork.

XXXIV. ročník
Memoriálu J. Korečka
V sobotu 6. srpna se na fotbalové hřišti FK
Kerhartice hrál XXXIV. ročník turnaje ve fotbalu „Memoriál Jiřího Korečka“. Jiří Koreček,
dlouholetý sekretář Jiskry Kerhartice a předseda STK OFS Ústí nad Orlicí, byl významnou
osobností, která se zasloužila o fotbal v Kerharticích.
Na turnaji se proti sobě postavila 3 družstva
a to z Kerhartic, Sopotnice a Brandýsa nad
Orlicí. Hrálo se systémem každý s každým
2x35 minut.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo z Brandýsa
nad Orlicí následované místními fotbalisty FK
Kerhartice a třetí skončili hráči ze Sopotnice.

Závody ve skocích na kolech FFT SLOPESTYLE 2016
Po sedmé v pořadí se v sobotu 6. srpna v bike
areálu pod Duklou konaly mezinárodní závody ve skocích na kole FFT Slopestyle 2016.
Závody se odehrávaly v již tradičním westernovém stylu za účasti mnoha diváků, kteří si
nechtěli nechat ujít tuto výbornou akci.
Letošního ročníku se opět účastnili bikeři
z celé Evropy, na které čekaly finanční odměny v celkové výši 80 tisíc korun a další věcné
ceny. Závodníci si pro diváky připravili mnoho
skvělých triků a akci obohatil také bohatý doprovodný program.

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

Ústecké listy

Festival podpořil Stacionář
První srpnový víkend patřila Cakle u Ústí nad
Orlicí 5. ročníku letní hudební akce OPEN AIR
FESTIVAL CAKLE. Z jednodenního rockového
festivalu se letos stala dvoudenní multi žán9 / 2016

rová akce, nabitá bohatým doprovodným
programem. V pátek a sobotu hrálo na dvou
pódiích celkem třináct elektro a rockových
a kapel. Součástí festivalu byl také doprovodný program v podobě skákacího hradu
pro děti, lezení na horolezecké stěně, ukázek
hasičské techniky dobrovolných hasičů, projížděk na člun a řada dalších.
Vstupné na akci bylo dobrovolné s cílem věnovat výtěžek ústeckému Stacionáři stejně,
jak tomu bylo při minulých ročnících.
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