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Závěrečný účet a Výroční zpráva mapují uplynulý rok 2016
Vážení spoluobčané, v červnu končí nejen
první polovina letošního roku, ale zároveň se
v bilančních zprávách a auditech uzavírá rok
uplynulý. Předkládám Vám tedy informaci
o výsledku hospodaření našeho města a přehled činností uskutečněných v roce 2016.
Závěrečný účet města za kalendářní rok 2016
schválilo bez výhrad červnové zastupitelstvo.
Loňský rozpočet byl navržen a schválen jako
schodkový. Tato skutečnost byla možná díky
dobrému výsledku hospodaření města v roce
2015, který umožnil zapojit do výdajů rozpočtu roku 2016 přebytek více jak 17 mil. Kč.
Příjmy města byly schváleny ve výši téměř 241
mil. Kč a výdaje ve výši 248 mil. Kč. Plánovaný
schodek rozpočtu představoval částku 7 mil.
Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku
upraven rozpočtovými změnami schvalovanými
zastupitelstvem města a tím došlo k navýšení
příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 14%.
Oproti plánovanému schodku se podařilo
dosáhnout lepšího hospodářského výsledku
o více než 24 mil. Kč. Výsledkem rozpočtu
města na konci roku 2016 byl přebytek ve výši
přes 17 mil. Kč.
Základní informaci o hospodaření města získáte z uvedeného přehledu. Podrobně se
můžete s výsledkem hospodaření za loňský
rok seznámit na webových stránkách města.
Na webu města, anebo v tištěné podobě
v informačním centru v budově radnice,

najdete také Výroční zprávu Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí, která podrobně
mapuje činnosti loňského roku. Zpráva podává
veřejnosti přehled o finančním hospodaření,
získaných dotacích a významných stavebních
akcích. Poskytuje informace o správě majetku
města, naleznete zde kapitoly zaměřené na
péči o vzhled a čistotu města, sociální péči,
školství, kulturu, sport, cestovní ruch, propagaci a památkovou péči. Ve zprávě jsou
statisticky zpracovány informace o výkonech
jednotlivých agend úřadu, počtu obyvatel
a rozvoji podnikání. Ve svém závěru Výroční

zpráva mapuje způsob komunikace vedení
města a městského úřadu s veřejností a předkládá strukturu zaměstnanců s vybranými personálními údaji.
Vážení spoluobčané, nejen prací a statistikou
živ je člověk J, proto mi dovolte, popřát Vám
za celé vedení města Ústí nad Orlicí klidnou
a pohodovou dovolenou. Načerpejte v čase
letních prázdnin dostatek sil do druhé poloviny roku!
Petr Hájek
starosta města

Přehled o hospodaření města k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Skutečnost

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

plnění v %

192.098,61

185.301,10

186.736,52

102,87 %

Nedaňové příjmy

21.573,90

21.429,50

18.417,69

117,14 %

Kapitálové příjmy

15.056,52

9.150,00

9.185,00

163,93 %

Neinvestiční dotace

54.180,80

25.069,20

54.124,76

100,10 %

6.916,98

0,00

6.916,98

100,000 %

Daňové příjmy

Investiční dotace
Příjmy celkem

289.826,81

240.949,80

275.380,95

105,25 %

Provozní výdaje

80.584,17

84.252,46

87.595,36

92,00 %

Osobní výdaje

54.006,53

53.868,80

54.766,18

98,61 %

Daně a odvody

4.262,31

1.671,50

4.529,80

94,09 %

Příspěvky a dotace

90.149,95

65.913,23

90.717,78

99,37 %

Kapitálové výdaje

43.346,79

42.388,00

44.772,88

96,81 %

272.349,75

248.093,99

282.382,00

96,45 %

17.477,06

- 7.144,19

- 7.001,05

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

Informační centrum

Kultura

Sport

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

Kinematograf Bratří Čadíků

Třetí ročník Rieter Open

Od středy 23.8. do pondělí 28.8. se od 21.00
hodin budou v parku pod Roškotovým divadlem promítat v rámci KINEMATOGRAFU
BRATŘÍ ČADÍKŮ tyto filmy: T2 Transpotting,
Trabantem do posledního dechu, Teorie
tygra, Špunti na vodě, La La Land, Všechno
nebo nic. Vstupné dobrovolné.

Potřetí v historii se v Pardubickém kraji uskuteční tenisové turnaje, na nichž se bude hrát
o body do světového žebříčku ATP. Na přelomu června a července zavítají tenisté do
Ústí nad Orlicí a Pardubic ke dvěma turnajům
série RIETER OPEN, které patří do kategorie
Futures. V Ústí nad Orlicí se bude hrát od
2. do 8. července.
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Ve dnech 5. – 10. června 2017 se uskutečnil
18. 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, EWE,
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., Jindřich
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, s.r.o., ČČK
Ústí nad Orlicí, Sahm, s.r.o., Stavorecykla, s.r.o.
Mediální partneři: OIK TV Česká Třebová, Regionální Deník, Kam po Česku, Český rozhlas
Pardubice, Orlický.net, Radio Černá Hora, Radio Orlicko

Pozvánka na Den Regionu
Orlicko-Třebovsko

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení

Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího úřadu –
tajemník/tajemnice Městského úřadu Ústí
nad Orlicí. Předpokládaný termín jmenování
do funkce od 01.01. 2018. Přihlášku lze podat
do 31.08. 2017. Bližší informace naleznete na
www.ustinadorlici.cz.

Rada města Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Předpokládaný nástup do funkce 01. 01. 2018.
Přihlášku lze podat do 11. 09. 2017. Bližší informace naleznete na www.ustinadorlici.cz.

Městská autobusová doprava v Ústí nad Orlicí
Vedení města vnímá dopravní obslužnost jako
důležitou a nezbytnou součást kvality života
ve městě, proto rozhodlo o zajištění městské
autobusové dopravy. Tuto dopravu plánuje
a zajišťuje samotné město, a tudíž může lépe
a operativněji zabezpečovat požadavky občanů a tedy i dopravní obslužnosti jednotlivých
částí města Ústí nad Orlicí. V současné době
se dokončuje příprava na uzavření smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících
s vybraným dopravcem. Vlastní městská
autobusová doprava v Ústí nad Orlicí bude
zahájena dne 03.09.2017 v návaznosti s celorepublikovou změnou jízdních řádů. Touto
dopravou bude obsluhována především železniční stanice, Kerhartice, Hylváty, sídliště
Štěpnice, Dukla, autobusové nádraží a další.
Dopravní obslužnost městských částí Knapovec a Černovír bude zajišťována jako dosud

Pardubickým krajem za příspěvek k úhradě
ztráty z provozu dopravní obslužnosti. Vozidlo, které bude zajišťovat obslužnost v rámci
městské dopravy, patří do kategorie minibus
s kapacitou 15 sedících a 7 stojících cestujících. Dojde k redukci stávajících spojů, které
jsou provozovány Pardubickým krajem, protože budou zajišťovány městskou autobusovou dopravou.
Konkrétní jízdní řády, mapa obsluhovaných
zastávek a cena jízdného bude zveřejněna
v zářijových Ústeckých listech. Rovněž bude
možnost zjistit bližší údaje o městské autobusové dopravě na webových stránkách města
Ústí nad Orlicí, kde bude na úvodní stránce
zřízena samostatná záložka, týkající se městské dopravy.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru

Prodej nemovitosti – veřejná dražba
Majetkoprávní odbor sděluje veřejnosti, že
Město Ústí nad Orlicí má zájem prodat, formou veřejné dražby, nemovitost č.p. 558
(bývalá plicní ordinace), ul. 17. listopadu,
v centru města.

Podrobnější informace o konání veřejné
dražby budou uvedeny v následujících Ústeckých listech.
Dotazy k prodeji směřujte na adresu:
mpo@muuo.cz
a do předmětu uveďte: veřejná dražba.

Na pátek 8. září 2017 připravuje svazek obcí
Den Regionu Orlicko – Třebovsko. Tradiční
cyklojízda starostů členských obcí a měst
bude končit v 17 hodin v Dlouhé Třebové. 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
7/8 2017
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Informujeme občany, že Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí bude návrh nového územního plánu Ústí nad Orlicí projednávat na svém
zasedání, které proběhne dne 25. září 2017
v Kulturním domě Ústí nad Orlicí, ulice Smetanova č.p. 510.
Lukáš Franz
Stavební úřad MěÚ

Projektové aktivity města Ústí
nad Orlicí
Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s partnerským městem Bystřicí Kladskou realizuje od
května 2017 v rámci projektu „Společnými
aktivitami za lepším partnerstvím“ společné
kulturní, vzdělávací, rekreační a sportovní aktivity související s propagací regionu.
Aktivity projektu jsou určeny pro děti ze základních škol, pro členy dobrovolných hasičských sborů, pro osoby seniorského věku,
pro pracovníky městských úřadů, pro členy
pěveckých sborů a širokou veřejnost obou
partnerských měst. Děti ze základních škol
se budou věnovat sportovním a vzdělávacím
aktivitám, včetně poznávání historie. Akce
hasičů mají sportovně-vzdělávací charakter.
Akce pro pracovníky úřadů jsou vzdělávacího
a poznávacího rázu a akce pro seniory a širokou veřejnost jsou zaměřeny na poznání
kultury a sportovní rozvoj. Pro potřeby konání akcí bude zakoupeno drobné neinvestiční
vybavení.
Při společných akcích dojde k vytvoření nových mezilidských kontaktů a trvalých partnerství. Za celé období trvání projektu, do
konce roku 2019, město Ústí nad Orlicí zrealizuje 31 akcí a město Bystřice Kladská zrealizuje 18 akcí.
Registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.
0/15_006/0000060.

Voda a my

Před nadcházejícím létem a tedy dobou dovolených si všichni přejeme hezké, slunečné
počasí bez mraků a deště. Jednou z výjimek
jsou však vodohospodáři, a proto si dovolím
před nadcházejícím období krátké zamyšlení
nad vodu a její úloze v našem životě.
7/8 2017

Protipovodňová opatření města Ústí nad Orlicí
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady
města Ústí nad Orlicí došlo před třemi roky
k zahájení výstavby Jednotného systému výstrahy a varování obyvatelstva (JSVV). Protože se jedná o složitý a nákladný systém, bylo
na základě studie proveditelnosti rozhodnuto, ucházet se o dotaci na jeho pořízení
z Operačního programu životního prostředí.
Administrátorem projektu se stala brněnská
firma Envipartner s.r.o., která připravila potřebné dokumenty a zpracovala žádost o dotaci. Při hodnocení žádostí bylo město Ústí
nad Orlicí úspěšné a dotaci získalo. V následném výběrovém řízení na dodavatele akce
byla vybrána firma Empémont. s.r.o. z Valašského Meziříčí.
Dnes je již systém nainstalován a dodavatelská firma provádí jeho optimální nastavení

a oživení. Po přidělení privátních vysílacích
kmitočtů od Českého telekomunikačního
úřadu, bude pravděpodobně v červenci 2017
zahájen provoz systému.
Realizované řešení zvyšuje míru ochrany
obyvatel města a umožňuje rychlejší informování o činnosti složek Integrovaného záchranného systému při nastalých mimořádných událostech.
Projekt JSVV je spolufinancován Evropskou
unií – fondem soudržnosti v rámci OPŽP. Celkové náklady realizace 6.967.223 Kč, dotace
EU 4.877.056 Kč (70%), finanční spoluúčast
města Ústí nad Orlicí 2.090.167 Kč (30%).

Voda byla, je a vždy bude základem života jakékoliv civilizace. Určitě bude každý souhlasit
s tvrzením, že bez dostatku vody si nedovede
svůj život představit. Skutečnost, že po otočení kohoutku teče v našich domácnostech
nepřetržitě pitná voda bez omezení, považujeme za samozřejmost. Pro představu –
v České republice je průměrná spotřeba vody
cca 88 l na osobu a den a zatím je k dispozici
neustále. Toto množství má však k dispozici
na planetě Zemi jen asi 20% populace a jsou
místa (a není jich málo), kde obyvatelé mají
k dispozici pouze 10 l na osobu a den, tedy
jedno naše spláchnutí WC.
Voda je tedy velmi vzácnou surovinou, mimo
jiné i proto, že ji není možné pro naše potřeby vyrobit, ale musíme ji získávat ze zdrojů
okolo nás nebo pod námi. Na některých místech naší republiky se však již blíží doba, kdy
bude v některém období vody takový nedostatek, že nemusí být výše popsaný komfort
zachován a vodohospodáři budou nuceni její
spotřebu výrazněji regulovat.
V Ústí nad Orlicí tento stav v dohledné době
nehrozí, protože Ústí nad Orlicí má zatím
dostatečné zásoby podzemní vody. Možné
problémy však lze demonstrovat na místní
části Knapovec. Zde nejsou dostatečné zdroje a tak jedinou možností je sem vodu dopravit. Proto nyní městská společnost TEPVOS
v Knapovci realizuje výstavbu nového vodojemu, jehož dokončení se blíží, aby se zvýšila
akumulační schopnost této části. Ale to by
samo o sobě nestačilo, dalším krokem bude
propojení se zdroji vody v Ústí nad Orlicí a teprve poté bude problém vyřešen.
Nezpochybnitelným faktem je, že voda v krajině i podzemí mizí a ta, která spadne, odté-

ká většinou bez užitku. Abychom jí my a zejména naše děti měli i v budoucnu dostatek
a byl zachován výše popsaný komfort, měli
bychom se s ní naučit hospodařit a tomu přizpůsobit i své chování. Nebudu zde rozepisovat veškeré případy, kdy vodou plýtváme, ale
snahou tohoto článku je přimět nás všechny
k zamyšlení nad tím, zda je opravdu nutné
pitnou vodou napouštět bazény, zalévat trávníky, mýt auta atd. Dalším faktorem je potom
zadržování dešťové vody a hospodaření s ní.
Systémy odvádění srážkových vod kanalizací
jsou sice pohodlným řešením, ale způsobují jejich rychlý odtok bez užitku. A pokud je
odváděna jednotnou kanalizací společně se
splaškovými vodami na čistírnu odpadních
vod, je to ještě horší, protože tato voda způsobuje zhoršení čistírenského procesu. Z tohoto důvodu nepovolujeme připojení dešťových vod do naší kanalizační sítě a snažíme
se všem poskytnout odbornou radu v rámci
našich možností.
Mohu vás ubezpečit, že městská společnost
TEPVOS a její zaměstnanci udělají vše co je
v jejich silách, aby zabezpečili zásobování občanů města dostatečným množstvím kvalitní
pitné vody. Do oprav a obnovy infrastruktury
investujeme prakticky veškeré zisky z vybraného vodného, což se projevilo mimo jiné
i snížením ztrát v potrubí. Ke zdárnému konečnému výsledku však potřebujeme rovněž
vaši součinnost, protože teprve ve chvíli, kdy
nám voda začne chybět, si plně uvědomíme
její význam.
Všem občanům Ústí nad Orlicí přeji pohodové léto a hezké dovolené, s dostatkem vody.
Ing. Václav Knejp
jednatel městské společnosti TEPVOS

Ing. Josef Nykodým
(Krizové řízení)
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Projednání nového územního
plánu Zastupitelstvem města

Z našich škol

Základní škola Komenského

V pátek 19. 5. 2017 si děti ve školní družině
užily Kouzelný dětský den. S napětím sledovaly kouzla a čáry a pomáhaly panu kouzelníkovi, aby se kouzla povedla. Zábava pro
děti pokračovala na zahradě školní družiny,
kde žáci připravili společně s vychovatelkami
družinovou pouť. Na stanovištích děti hrály
a soutěžily. Za splnění úkolu každý získal žetonky a ty si v pouťovém obchůdku proměnil
za odměny.
Naše poděkování patří Městu Ústí nad Orlicí
a rodičům, kteří nám přispěli finančně i pěknými odměnami pro děti.
D. Marková
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Na jednu hodinu se žáci 8. ročníku semináře
ze zeměpisu stali prodejci cestovních zájez-

Základní škola Třebovská

V okresním kole Mc Donald´s Cupu jsme získali 2. místo!!
Ve čtvrtek 11. května se na stadionu TJ Jiskra
uskutečnilo okresní kolo 20. ročníku fotbalové soutěže Mc Donald´s Cup. Družstvo naší
školy vybojovalo 2. místo a náš žák Jakub Zachař byl vyhlášen nejlepším střelcem celého
turnaje.
Správná výživa aneb Mlsáme zdravě
Dne 12. května 2017 se uskutečnil projektový program pro 1. stupeň Správná výživa,
aneb Mlsáme zdravě tentokrát zaměřený na
pokrmy vhodné pro svačinku či oslavu narozenin, svátku apod. Pro žáky byla připravena
ochutnávka zeleninových šťáv a špízů. Dále
si mohli některé pokrmy vhodné pro zdravé
mlsání sami připravit.
Matematický poker 2017
V měsíci květnu se konal již třetí ročník školní soutěže Matematický poker. Princip hry
spočívá v uspořádání číselných řad dle daných pravidel, žáci pracují s jejich kombinací
a pravděpodobností výskytu. O hru je mezi
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dů. Programy si nachystali v rámci opakování
Evropy, vytvořili si provizorní prodejní stánek
a v pondělí 15. 5. svými nabídkami oslovovali
ostatní žáky z 8. a 7. ročníku. Ti si přišli na veletrh prohlédnout jednotlivé stánky a mohli
utratit 30 000 za vybraný zájezd. Na závěr
jsme vyhodnotili nejúspěšnějšího prodejce,
pohovořili o strategiích prodeje a promysleli
možná vylepšení.
Mgr. K. Kulhavá
Koncertní zájezd do Ostravy - Poruby ve
dnech 31. 5. až 2. 6. se vydařil na jedničku.
Chtěla bych poděkovat všem zpěvákům za
vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale
i města Ústí nad Orlicí. Těm, kteří náš sbor
v novém školním roce opustí a vykročí na
novou startovní dráhu, přeji pořádný odpich
a zároveň se těším na nové zpěváky, kteří by
chtěli zažít něco, na co budou v životě vzpomínat.
Mgr. D. Špindlerová
dětmi velký zájem, protože se přihlásilo 43
žáků, tj. o 13 více než loni.
Z hylvátské základní školy až na Pražský hrad
Žáci 4. a 5. ročníku v úterý 23. 5. navštívili
v rámci výukové exkurze Prahu. Prohlédli
si tu nejen památky, ale upevnili si znalosti
z vlastivědy a prošli také místa, o kterých četli v hodinách českého jazyka. Kromě toho na
Pražském hradě navštívili bývalého žáka naší
školy Lukáše Nováka, člena Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu.
Pro radost
Dne 30. 5. 2017 jely děti z hudebního kroužku potěšit svým zpěvem a básničkami babičky a dědečky do Domova důchodců v Ústí
nad Orlicí. Program byl tematicky zaměřen
na Svátek matek a otců, proto nechyběly ani
malé dárečky, které děti vyrobily ve školní
družině. Malí zpěváci, hudebníci, “herci“ i recitátoři vykouzlili na tvářích posluchačů
úsměv i slzy dojetí.
Dětský den s rodiči již podesáté
Ve čtvrtek 1. června se konal jubilejní 10.
ročník našeho Dvougeneračního sportovního
klání, soutěže rodinných týmů, kterou pořádá školní družina. Po splnění sportovních disciplín a získání razítek dostal každý rodinný
tým upomínkový diplom, děti si vybraly malý
dárek k jejich svátku a odpoledne již tradičně
končilo opékáním buřtů.

Přírodovědná soutěž – ZŠ Kerhartice
V pátek 9.6. proběhl na naší škole 3. ročník
přírodovědné poznávací soutěže. Soutěžící,
kterých bylo téměř třicet, si mohli opět vyzkoušet své znalosti v poznávání živých i ilustrovaných rostlin. Gratulujeme všem, kteří
dosáhli na nejvyšší příčky a přejeme mnoho
úspěchů v dalším ročníku.
Výsledky soutěže:
Kategorie 1. ročník:
1. Linda Vargová (12 b.), 2. Ela Krummer (11
b.), 2. Eliška Kopičková (11 b.), 3. Pepa Kopička (9 b.), 4.Vanesa Němečková (7 b.)
Kategorie 2. a 3. ročník:
1. Natálie Brodská (20 b. MAX), 1. Sabina Šedová (20 b. MAX), 2. Amálie Švecová (19 b.), 3. Natálie Onderková (12 b.), 4. Katrin Fišarová (9 b.)
Kategorie 4. a 5. ročník
1. Monika Burešová (38 b.), 2. Eliška Bankovová (36 b.), 3. Eliška Šponarová (35 b.), 4.
Natálie Dvořáková (32 b.)
Mgr. M. Kubátová

Základní škola Bratří Čapků

Úspěch Matěje Ešpandra
Dne 25.5.2017 se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D v Chrudimi. Naši
školu reprezentoval Matěj Ešpandr z 6. B. Ziskem 1. místa se stal přeborníkem kraje ve své
kategorii s právem účastnit se setkání nejlepších biologů z České republiky na Běstvině.
K jeho vynikajícímu úspěchu gratulujeme!
Alena Jirásková
MDD ve školní družině
Deváťáci v pátek 26.5. připravili pro děti ze
ŠD oslavu nadcházejícího Mezinárodního
dne dětí. Tematicky zaměřené soutěže se týkaly návštěvy ZOO. Kromě soutěžních stanovišť nechybělo oblíbené malování na obličej
a kouzelnické vystoupení žáků z 8.A Jana Balouse a Viky Stránské. Vydařený počin korunovala návštěva hasičů, kteří dětem vytvořili
na prostranství před školou vydatnou porci
pěny, což sklidilo velký úspěch.
Martin Lamplot
Sportovní kurzy
V květnu byla průběžná celoroční účast našich žáků na rozmanitých soutěžích obohacepokračování na str. 5
www.ustinadorlici.cz
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na o CVoK (třídenní cyklisticko-vodácký kurz
pro 8. r.) a EKO – BR(K) – TOUR (pětidenní
ekologicko-branný kurz pro 9. r.). Účastníci si
díky dobré náladě a příznivému počasí kurzy
náležitě užili.
Čtení pomáhá
Pro naše žáky se stalo samozřejmostí, že se
každoročně zapojují do projektu Čtení pomáhá. Za vyplnění kontrolního testu, v němž si
ověří, jak pečlivě dílo četli, jsou odměněni
padesátikorunovým kreditem. Peníze pak věnují na charitu, kterou si vyberou z aktuální
nabídky. Ani letos naši žáci nezaháleli a zaslouží si velikou pochvalu, neboť dohromady
odeslali 14 600 Kč. 
Petra Mihulková

Místní akční plán vzdělávání
v regionu
Projekt Místní akční plán vzdělávání v regionu Orlickoústecko a Českotřebovsko završuje
první rok své aktivity. Ohlédnutí je to příjemné. Podařilo se nám zaktivizovat téměř
všechny školy a školky v regionu a zapojit je
do společných akcí. Uspořádali jsme celou
řadu setkání pedagogických i nepedagogických pracovníků nad tématy, která naše regionální vzdělávání pálí. A že naše semináře,
kulaté stoly, ukázkové hodiny i další aktivity
byly opravu přínosné, o tom svědčí i hodnocení samotných účastníků těchto akcí. Většina z nich nám dala jedničku. Jsme za to rádi
a je to pro nás vzpruhou a povzbuzením do
další činnosti.
A co nás tedy v nejbližší době čeká?
Jak už víte z minulých čísel, v plném proudu
je projekt Využití možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání, který motivuje
všechny potenciální partnery v procesu vzdělávání dětí od předškolního věku až po ukončení povinné školní docházky ke společným
aktivitám. Děti si tak v praxi mohou ověřit
teoretické poznatky ze školy, získají manuální
zručnost i neocenitelné sociální dovednosti
a zkušenosti. Podpůrnou součástí projektu
je internetový Inspiromat, jehož smyslem je
právě takové formy spolupráce inspirovat,
iniciovat a podporovat.
22. srpna, proběhne v Oucmanicích Kulatý stůl na téma Zdravá výživa pod vedením
uznávané specialistky paní doktorky Margit
Slimákové. A na podzim jsou připraveny souběžně dvě stáže v mateřských školách na jihu
Čech, v Soběslavi a Slavonicích. Obě školky
pracují s dětmi velmi zajímavým způsobem
a stáže mohou být pro pedagožky z našich
školek velmi užitečné. Pěkný začátek léta!
Realizační tým MAP
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Dopravní soutěž v ZŠ Kerhartice
V pátek 2.6. byl na naší škole dnem dopravního klání a hřiště u školy se proměnilo v závodní cyklotrasu. Soutěžící z 1. – 5. ročníku
se utkali v jízdě zručnosti a ověřili si tak svoji
zdatnost v ovládání kola nebo koloběžky.
Mezi disciplínami, které děti musely splnit,
nechyběla slalomová dráha, průjezd zužujícího se úseku, přejezd přes plošinu, převoz
kelímku s vodou a přesné zabrzdění na cílové
čáře.

Výsledky soutěže:
Jízda na kole ( 3., 4., 5. ročník)
Chlapci: 1. Štefan Šarközy, 2. Adam Stránský,
3. Petr Stránský
Dívky: 1. Veronika Kolářová, 2. Monika Burešová, 3. Natálie Dvořáková
Jízda na koloběžce ( 1. a 2. ročník)
Chlapci: 1. Filip Bureš, 2. Patrik Vizvári, 3. Šimon Voleský
Dívky: 1. Natálie Brodská, 2. Linda Vargová, 3.
Zuzana Hlavsová
Mgr. M. Kubátová

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí
Dne 13. 5. 2017 se uskutečnila v Jedličkově
ústavu v Praze Abilympiáda v pracovních
činnostech dětí a mládeže z celé republiky.
Motivem bylo 300. výročí narození císařovny
Marie Terezie. Naši školu reprezentovali:
Jakub Horčičák v disciplíně Práce se dřevem,
kde vyrobil hračku koně, obsadil 2.místo, Nikola Šedová v disciplíně Keramika modelovala Marii Terezii, obsadila 3.místo, Kateřina
Pávková v disciplíně Malování si obrázkem
“Duhová škola” vymalovala 2.místo, Miloslav
Synek v disciplíně Hry na PC získal čestné
místo, Michala Pávková v disciplíně Cukrářství připravila dort pro císařovnu a získala
čestné místo. Všem děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Ve středu 24. 5. 2017 proběhly zároveň dvě
akce.
Dramatický kroužek HASIMA vystoupil se
svým příběhem „KAŇKA DO POHÁDKY“ na
akci “Děti hrají dětem” v Pardubicích. Nejdříve se sami podívali na představení jiných souborů a pak HASIMA ukázala, co vše se děti
naučily. Vystoupení v Pardubicích bylo odměněno perníkovým pamětním listem. Celý
výlet zakončili zmrzlinou v cukrárně na Třídě
Míru a malou procházkou po Pardubicích.

Mladší žáci naší školy spolu s žáky z polské
družební školy navštívili ZOO ve Dvoře Králové. Společně si projeli Safari a prohlédli jednotlivé pavilony se zvířátky. Akce se vydařila
a s kamarády prožili příjemný den.
Naši plavci se 22. 5.2017 zúčastnili 6.ročníku
plaveckých závodů osob s mentálním postižením, které pořádal Stacionář v Ústí nad
Orlicí. Žáci byli rozděleni do skupin plavci
a plavci s pomůckou. Školu reprezentovali M.
Boščík, D. Koryta, R. Richter, M. Strnad, M.
Sejkorová, M. Šlezingr. Všichni podali skvělé
výkony a užívali si to. Děkujeme za vzornou
reprezentaci.
Na konci května se každý rok žáci kroužku
„Hejbejte se kosti moje“ účastní třídenního
soustředění v TZ Domino Hluboká u Skutče.
Letošní ročník byl velmi vydařený. Cvičení v přírodě, hrám v lese a vycházkám do krásné přírody přálo pěkné počasí. Všem se tam moc líbilo
a již se těší na další rok. Děkujeme Isolitu Bravo
a městu Ústí n.O. za podporu při pořádání akce.
Během měsíce května na naší škole proběhla
beseda s Městskou policií. V rámci projektu
EU „Setkávání s rodiči“, pořádala naše škola
přednášku Kineziologie a numerologie s Lenkou Franzovou.
Pedagogové školy

Na gymnáziu při sportování zjistili, že „Každej se počítá!“ již podruhé
V pátek 26. května 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení dlouhodobé sportovní soutěže
Gymnázia Ústí nad Orlicí „Každej se počítá!
(2)“, při níž se třídní kolektivy a jednotlivci
snaží nasbírat co nejvíc kilometrů. Minulý
rok běhali a chodili, letos soupeřili v cyklistice a běžeckém lyžování. Název odkazuje na
důležitost každého započteného kilometru,
který může rozhodnout o vítězství, může ale
připomínat i význam absolvovaných kilomet-

rů pro zdraví nebo význam výkonů jednotlivých žáků pro úspěch celé třídy. Dvojka v názvu značí, že se jednalo již o druhý ročník této
celoškolní hry.
Pomocí soutěže jsme chtěli rozhýbat školní
mládež (a vlastně i kantory), kteří velkou část
svého času tráví v sedě (při výuce i doma při
přípravě). Motivací byla hlavní výhra (den
volna s třídním učitelem při zvolené pohybové aktivitě),
pokračování na str. 6
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 5
dále propojení pohybové aktivity s používáním chytrých telefonů, popř. práce s celosvětově využívanými sportovními internetovými
stránkami www.endomondo.com.
Hra probíhala od 9. září 2016 do 19. května 2017. V tomto období se k jednotlivým
týmům přihlásilo 111 žáků a učitelů. Celkové
množství absolvovaných kilometrů se vyšplhalo na číslo 19 586. V konečném součtu při
sportování účastníci strávili 62 dní (tj. 1 488
hodin). Spáleno bylo dohromady 632 549 kalorií. Obdivuhodný je také maximální počet
kilometrů zapsaných jednotlivcem – neuvěřitelných 4 378 km!
Zde uvádíme výsledky v jednotlivých kategoriích:
Vyšší gymnázium
Třídní soutěž: 1. místo - 7. B (2870 km), 2. místo
- 1. A (2769 km), 3. místo - 5. B (1940 km)
Soutěž jednotlivců (chlapci): 1. místo - Lukáš
Elčkner (2718 km), 2. místo - Martin Blaho
(2292 km), 3. místo - Rudolf Kleisl (346 km)
Soutěž jednotlivců (dívky): 1. místo - Pavlína
Musilová (437 km), 2. místo - Anna Briolová
(239 km), 3. místo - Klára Boháčová (191 km)
Nižší gymnázium
Třídní soutěž: 1. místo - 1. B (2900 km), 2. místo
- 4. B (1718 km), 3. místo - 3. B (301 km)
Soutěž jednotlivců (chlapci): 1. místo - Jonáš
Koditek (831 km), 2. místo - Martin Kalista (700
km), 3. místo - Jaroslav Škrobánek (680 km)
Soutěž jednotlivců (dívky): 1. místo - Veronika Šmajzrová (312 km), 2. místo - Aneta Pražáková (212 km), 3. místo - Zuzana Jirásková
(147 km)
Učitelé (do samotné soutěže se nepočítali)
Soutěž jednotlivců: 1. místo - Radovan Růžička
(4378 km), 2. místo - Marek Hoffmann (1473
km), 3. místo - Jaroslav Kumpošt (317 km).
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme jim,
aby si své odměny užili k celkové spokojenosti.
Jaroslav Kumpošt
(koordinátor soutěže)

Střední škola zdravotnická
a sociální

SŠZS Ústí nad Orlicí pořádá 4.10. 2017 odbornou konferenci ZÁVISLOST A JEJÍ PODOBY II. – Prevence a aktuální trendy řešení.
Konference je určena pro zájemce z řad zdravotníků, pedagogů a sociálních pracovníků.
Přihlášky a informace naleznete na webových stránkách školy www.szsuo.cz,
e-mail: szsuo@szsuo.cz
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O pekle na Sibiři
Proti mně jde chodbou drobná starší žena.
Vypadá zcela obyčejně, všedně. Na první
dojem však dát nemůžu… V úterý 23. května
přijela do Ústí nad Orlicí paní Věra Sosnarová,
jedna z posledních žijících pamětnic u nás,
jež zažila hrůzy Stalinovy vlády minulého
století na vlastní kůži. A to doslova. Souhlasila proto, že se podělí se studenty tamějšího
gymnázia o své temné vzpomínky.
Svůj životní příběh otevírá příhodami z dětství, které nás ubezpečují, že nebyla žádný
svatoušek. Sama na to často vtipně upozorňuje, publikum v sále ZUŠ J. Kociana se proto
dobře baví. Vyrůstala v Brně se svojí mladší
sestrou Naďou, obě vychovávala jejich matka původem z Ruska, jež do Československa
utekla společně s jedním z českých legionářů. Především tohle by měl být hlavní důvod,
proč ji při osvobozování naší země vojsky
SSSR donutili spolu se svými dcerami odjet
pracovat do jednoho ze sibiřských gulagů.
Už při popisu několikaměsíční cesty přecpanými vagóny nikdo ani nedutal. Paní Sosnarová svým živým vypravováním vtáhla do příběhu každého v sále. Poprvé jsme její lesklé
oči zahlédli, když nám prozrazovala, jak hrubě se k ní vojáci chovali. Bití a znásilňování
se stalo bohužel opakovaným zážitkem mnohých žen a dívek. Ani tehdy čtrnáctiletá Věra
se mu nevyhnula.
Podobně to vypadalo i po příjezdu do gulagu. Vylíčila nám kruté podmínky a zacházení,
namáhavou práci v lese i pozdější psychický

dopad toho všeho na její matku. Myslím, že
šokovala téměř všechny, když nám pověděla,
jak se jednou v noci vzbudila a nad hlavou se
jí leskla sekera. Rodič chtěl zabít své vlastní
děti. V té době však možná pochopitelný čin
snažící se osvobodit je od utrpení.
V pracovním táboře strávily obě sestry téměř
dvacet let. Ani jednou se nezapomněly každý
den pomodlit za návrat domů. Šťastnou náhodou se to oběma podařilo, ovšem nemohly nikomu ani naznačit, co v Rusku zažívaly.
Neustálé kontroly, nové a nové podepisování
mlčenlivosti ale převážil fakt, že se konečně
vrátily tam, kam opravdu patřily.
Dnes se šestaosmdesátiletá paní Sosnarová
o své vzpomínky dělí i s ostatními. Přes nařčení jistého novináře o nepravdivosti příběhu z důvodu neexistence žádných důkazních
dokumentů se na jejích besedách prázdná
židle hledá těžko. Jak sama řekla: „Hitlera
jsem viděla, Stalina jsem zažila.“ Všichni si
velmi vážíme upřímnosti, se kterou za námi
přijela, a obdivujeme sílu, jež jí umožňuje
o tom všem mluvit, protože jsme viděli, že
i po takové době ji návrat do minulosti vždy
hodně bolí. Vyprávění na nás zapůsobilo neskutečně a její prosby, abychom si vážili toho,
co máme, a abychom pilně studovali, když
můžeme, jsme si opravdu vzali k srdci. Takhle
dlouhý potlesk jsem dlouho nezažila.
Eva Lipenská
studentka Gymnázia Ústí nad Orlicí

Střední škola automobilní

Bronzové odznaky Ceny vévody z Edinburgu
na automobilní škole
V úterý 6. června si tři naši studenti - Věra
Horáková, Roman Pavliš a Jan Ventura v sále
Ministerstva kultury převzali z rukou Taťány
Le Moigne (ředitelky české a slovenské pobočky společnosti Google) a zástupce britské
velvyslankyně v ČR Bronzovou cenu vévody
z Edinburghu. Byli tak oceněni za několikaměsíční činnost, při níž pracovali na sobě
v oblastech sportu, rozvoje talentu a dobrovolnictví, a kterou završili dvoudenní expedicí
v Orlických horách.

Národní finále soutěže SIR
Naši žáci se zapojili do celorepublikového
projektu The Social Innovation Relay (SIR),
který motivoval zúčastněné žáky k vymýšlení
inovativního podnikatelského řešení nějakého sociálního problému.
Tereza Rábová, Martin Krmela, Andrea Bílá,
Martin Vogl a Dominik Žďárský se rozhodli
řešit problematiku občanů s omezenou hybností. Vymysleli projekt „Elektrický nákupní
vozík,“ s kterým se probojovali až do národního finále podnikatelských záměrů. Toto se
uskutečnilo dne 6.6. v Praze.
Závěrečná konference CO2 ligy – 8.místo
v rámci ČR pro naše žáky
Žáci 1. ročníku oboru Průmyslová ekologie
v rámci projektu CO2 ligy, který zaštiťuje
Ekologický institut Veronica, obsadili v konpokračování na str. 7
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

pokračování ze str. 6
kurenci šedesáti škol z celé ČR krásné 8. místo. Ekologové řešili problematiku klimatické
změny na život v ČR v roce 2040, světovou
produkci CO2 a další závažné problémy související s celosvětovým nedostatkem pitné
vody. Odměnou za celoroční práci jim byla
pozvánka na závěrečnou konferenci, která
se konala dne 8.6. ve Valdštejnském sále
v Praze. Michaele Blažkové, Karolíně Chaloupkové, Pavlíně Jansové, Jindřichu Pernfussovi, Tomáši Rohalovi, Tereze Řehákové,
Petru Šáchovi a Žanetě Šimkové gratulujeme
a věříme, že i nadále budou upozorňovat na

problematiku globálního ohrožení životního
prostředí.
Město v pohybu
Žáci 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie
neseděli v úterý 6.6. v lavicích, ale vyrazili
se podělit o své znalosti a zkušenosti se žáky
základních a mateřských škol na Den životního prostředí na náměstí v Ústí nad Orlicí. Na
programu si „ekologové z automobilní školy“
připravili problematiku odpadového hospodářství. Akci, která se konala v rámci „Města
v pohybu,“ si „malí i velcí“ užili a nenásilnou
formou upozornili na problematiku znečišťování životního prostředí.

Automobilka na chmelu
V maturitním týdnu se první ročník „dopraváků“ a „ekologů“ zúčastnil zavádění chmelu
v Ročově u Loun. Nejednalo se ale o žádnou
romantiku jako ve filmu „Starci na chmelu“.
Retro podmínky sice byly, ale jinak tvrdá práce, kde si mnozí žáci sáhli na dno svých sil. Po
sedmi dnech práce se žáci poškrábaní od drátů, unavení, ale spokojení vrátili domů. Kromě slušného výdělku si odvezli také spoustu
zážitků, na které budou s úsměvem dlouho
vzpomínat.
Mgr. Aleš Odehnal

Setkáním v divadle vyvrcholily oslavy
„umprumky“
125 let, tolik má „na kontě“ orlickoústecká
uměleckoprůmyslová, dříve textilní škola.
V pátek 9. června si toto jubileum připomněli
účastníci slavnostního setkání v Roškotově
divadle.
Symbolicky předal funkci
Příjemnou atmosféru dvouhodinového programu umocnila vysoká návštěva bývalých
absolventů, současných žáků, zaměstnanců
i řady pozvaných hostů. Mezi nimi nechyběl
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní odpovědný za oblast školství Bohumil Bernášek, ústecký starosta Petr Hájek,
místostarosta Michal Kokula i další představitelé města. Nechyběla ani delegace z partnerské školy ve slovenském Prešově, s níž
SŠUP dlouhodobě spolupracuje.
Večer v Roškotově divadle byl také symbolickou „rozlučkou“ současného ředitele Zdeňka

Rösslera, pro nějž je letošní školní rok v této
funkci rokem posledním. Pomyslného „ředitelského žezla“ se od začátku srpna ujme
Zdeněk Salinger, kterému odcházející ředitel
popřál v nové funkci hodně štěstí.
Během pátečního večera ovšem došlo i na
další poděkování – v závěru módní přehlídky
dvaadvaceti kolekcí z ateliéru Designu oděvů
zaplněné hlediště tleskalo Ludmile Skokanové, pro kterou je letošní rok rovněž ve znamení loučení.
Křest doprovodila přednáška autora
Mezi bývalé kolegy zavítal také profesor královéhradecké univerzity, historik František
Musil. Právě on je totiž autorem publikace
Počátek a konec textilní tradice města Ústí
nad Orlicí, která se v rámci společného setkání dočkala svého křtu. Za kmotry knize, jejíž
vydání kompletně zajistila škola, šli hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický, radní Bohumil Bernášek, ústecký starosta Petr
Hájek a také ředitel SŠUP Zdeněk Rössler.
Publikaci nyní nabízí škola k prodeji, zájemci
si mohou zakoupit rovněž tištěný almanach,
který je v elektronické podobě k dispozici
bezplatně na webu ssup.cz.

Škola plná historie i aktualit
Velké množství „Oušťáků“ si nenechalo ujít
ani dny otevřených dveří, které se na umpumce konaly v pátek a sobotu. V rámci této
akce připravili pedagogové školy množství
expozic k dějinám i současnosti školy, nechyběly prezentace všech osmi oborů, které
nyní SŠUP zájemcům nabízí. Ateliéry Designu
produktů a Užité fotografie a médií například představily společný projekt s názvem
Maska, ateliér Designu oděvů zase nabídl
návštěvníkům výstavu Absolutno, která představuje tvorbu dvanácti úspěšných absolventů v rozmezí let 2007 – 2017.
Mgr. Jan Pokorný

bohatý program a na nádraží nás přivítal
herec Jan Čenský a další hosté. Svým novým
vystoupením jsme se představili na Městě
v pohybu. Střední škola sociální Zábřeh nás
opět pozvala na netradiční olympiádu Člověk – člověku a tentokrát měla název Člověk
a vesmír.
Šmídl - Kamion pro naše uživatele uspořádal
krásný výlet do zábavného parku FUN PARK

u Chlumce nad Cidlinou. Děkujeme vedení
firmy Šmídl a sl. Hance Hlavové za uskutečnění výletu. Školní rok jsme ukončili SPORTOVNÍM DNEM na naší zahradě a opékáním
párků.
Na prázdninový provoz připravujeme spousty výletů do okolí a všem přejeme hezké léto.

Zprávičky ze Stacionáře

Vlakem úsměvů do Zlína se vydali naši uživatelé již podesáté na Filmový festival a Den
s českým rozhlasem. Ve Zlíně byl připraven
7/8 2017

Hana Zastoupilová, ved. služby
www.ustinadorlici.cz
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Sociální / zdravotní

Senior klub

slaví 10 let
Připomínáme

[8]

Z Paříže do Paříže
st 12.7. | 14.30 hodin
Senior kino v Kině Máj, akci zajišťuje p. Šlegrová. Vstupenky se slevou bylo možno zakoupit v červnu.
Rybárna Kamenčik (PL) – odpolední výlet
čt 13.7. | různé
Odpolední výlet na grilovaného pstruha do
Polska na rybárnu Kamenčik- /Gospodarstwo
Rybne – Żubr Kamieńczyk/, zejména pro ty,
kteří zůstávají doma. Zveme všechny, kteří
nejedou na dovolenou na odpolední výlet,
kde se nikde nemusí chodit, do krásného
prostředí rybníků. Možno si zdarma i zarybařit. Závazné přihlášky se přijímaly 6.6.
a 13.6.2017 ve „Sladkovně“. Telefonicky si
ověřte, zda jsou ještě volná místa a zaplatili
byste až v autobuse !! Člen „Senior klubu“
hradí příspěvek na dopravu 70,- Kč, nečlen
90,- Kč, neobyvatel 110,-Kč. Předpokládaný
návrat kolem 19.00 hodiny.
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr , tel. 734398390
a Ešpandrová.
/Porce pstruha stojí cca 120,-Kč, dle velikosti
+ přílohy, možno platit v korunách/.
Připojištění léč. výloh je na Vašem rozhodnutí.
Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána
f. Zářecký 14.05 hodin, Benzina pod Duklou
14.10 hodin, Babyka 14.15 hodin, Autobusové nádraží 14.20 hodin, Tvardkova 14.25 hodin, Penzion 14.30 hodin, Černovír rozcestí
14.35 hodin

Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
7/8 2017

AKCE V SRPNU
Pouťová zábava
čt 10.8. | 15.00 hodin
Ve spolupráci s CSP Vás zveme od 15.00 hodin na CSP- bývalý Penzion, kde se v jídelně
koná „ Pouťová zábava“. K tanci a poslechu
hraje p. Bien. Na akci je možné donést vlastní občerstvení, káva a čaj se podává zdarma.
Vstupné 40,- Kč se vybírá na místě. Zveme zejména všechny obyvatele CSP a přilehlého okolí. Za SK akci zajišťuje p. Šlegrová a p. Rabová.
Učitelka
st 16.8. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás v rámci Senior kina zveme na česko-slovenské drama
režiséra Hřebejka „Učitelka “. Vstupné 40,- Kč
pro člena SK. Přihlášky se přijímají 1.8. a 8.8.
ve Sladkovně od 10.00 hodin do 12.00 hodin,
nelze chodit bez přihlášení, přijďte včas. Akci
zajišťuje p. Šlegrová.
Hřebčín Slatiňany a okolí
čt 17.8. | odpolední výlet
Navštívíme zámek Slatiňany a hřebčín. Závazné přihlášky se přijímají 1.8. a 8.8. ve
„Sladkovně“ od 10.00 hodin do 12.00 hodin.
Platba při přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí 90,- Kč, jako
náhradník nečlen 105,- Kč, neobyvatel Ústí
nad Orlicí 150,- Kč. V ceně doprava a vstupy.
Předpokládaný návrat po 18.00 hodině. Akci
zajišťuje JUDr. Králík a p. Ešpandrová. Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.05 hodin,
Benzina pod Duklou 12.10 hodin, Babyka
12.15 hodin, Autobusové nádraží 12.20 hodin, Tvardkova 12.25 hodin, Penzion 12.30
hodin
Rozloučení s prázdninami
čt 24.8. | 15.30 hodin
Opékání vuřtů s kytarou M. Biena na zahradě
ČČK. K občerstvení bude vuřt, chléb s hořčicí.
Nápoje lze zakoupit v baru ČČK. Závazné přihlášky se přijímají 1.8. a 8.8. ve „Sladkovně“

k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici,……..
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7,00 do 15,30 hodin
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA V PONDĚLÍ
A VE STŘEDU DO 18.00 HODIN (v období letního času)

od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Akci zajišťuje
JUDr. Králík a p. Rabová.
Odpolední vycházka
čt 31.8. | různé
Odpolední vycházka „ Z Dlouhé Třebové
lesem na Andrlův chlum“, pro méně zdatné z rozcestí k chatě a zpět. Sraz účastníků ve12,20 hodin na vlakové zastávce Ústí
„město“, kde se vlakem přepravíme do Dlouhé Třebové, jízdné hradí SK. Na chatě se občerstvíme a sejdeme dolů. Zpět možnost od
křižovatky použít v 15,25 nebo 17,21 hodin
autobus – hradí si ho každý sám. Délka trasy
3-4 km. Akci zajišťuje Mgr. Štěchová. Ti, kdo
tolik neujdou, jedou autobusem z autobusového nádraží v 12,15 hodin. Jízdné nahoru
hradí SK. Délka trasy 1-2 km, skupinu vede
p. Rabová.
Přejeme všem našim členům, obyvatelům
města a našim příznivcům krásné a slunečné léto, hodně zdraví, klidu a pohody a těšíme se na střetnutí s Vámi na našich akcích.
UPOZORNĚNÍ:
Na 21. září 2017- čtvrtek připravujeme oslavu Mezinárodního dne seniorů s dopoledním
vařením gulášů.
KONTAKTY NA SK: p. Šamšulová 722475129,
JUDr. Králík 722475132, p. Šlegrová
777736315, Mgr. Štěchová 731601548, p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Mgr.
Ivě Nečekalové - vedoucí sociálního odboru
města za pomoc, kterou poskytla naší zraněné člence na akci SK - bowlingový turnaj.
Za výbor SK města Ústí nad Orlicí
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda klubu

Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje a Nadace Charty 77.
TAXÍK MAXÍK – hromadný svoz
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí
nad Orlicí připravil rozšíření služby Senior dowww.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

pravy ČČK – Taxík Maxík o hromadné svozy.
Službu hromadných svozů mohou využít stávající i noví klienti Senior dopravy ČČK (senioři a osoby zdravotně oslabené). Hromadný
svoz bude realizován ve zkušebním režimu
ve dnech pondělí, středa a pátek. Taxík Maxík jezdí pevné trasy s předem stanovenými
zastávkami pro nástup a výstup, ve stanovených časech viz. tabulka níže.
Službu je nutné předem opět objednat na
telefonním čísle 774 412 117 (především
z důvodů omezené kapacity sedadel ve vozidle). Úhradu za dopravu lze provést buď
v hotovosti za konkrétní jízdu – cena je stanovena na 20,- Kč za jízdu nebo na základě
zakoupené permanentky Senior dopravy ČČK
(kde bude odečteno jedno políčko – za cestu
tam i zpět). Služba vznikla díky Nadaci Charty
77 a Městu Ústí nad Orlicí.

Cyklovýlet
20.7. | 9.00 hodin
Cyklovýlet po okolí Ústí n.O. s panem Ivo
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do
16.00 hodin. Kavárnička v Domově důchodců
je pro Vás otevřena po celé léto.

Africké muzeum Dr. E. Holuba – Holice
25.7. | 13.00 hodin
Odpolední výlet do města Holice spojený
s návštěvou Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Přihlásit se můžete na tel.: 775 765 659.
Odjezd ve 13.00 hod. z autobusového nádraží v ÚO. Cena: 80 Kč člen ČK/děti, 100
Kč/ostatní. Cena výletu obsahuje dopravu +
vstupenku do muzea

Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena

Odpolední vycházka
27.7. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O, sraz ve
13.00 hod. před budovou OS ČČK

Bližší informace a přihlášení na Oblastním
spolku ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840,
tel. 775 765 659 nebo ustinadorlici@cervenykriz.eu, www.cckuo.cz

DUKLA
13.00 hodin
prodejna potravin
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
13.10 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Na Pláni
13.15 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
OBCHODNÍ ZÓNA
13.25 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
HŘBITOV
13.30 hodin
Parkoviště u hřbitova
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
13.40 hodin
Katastrální úřad
HŘBITOV
14.10 hodin
Parkoviště u hřbitova
OBCHODNÍ ZÓNA
14.15 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
14.25 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Na Pláni
14.35 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
DUKLA
14.45 hodin
prodejna potravin

Byli jsme u toho společně
1.-31.8. | 8.00-15.30 hodin
Výstava fotografií z akcí OS ČČK v roce 2016,
vstupné zdarma

OSTATNÍ AKCE

Dovolená Senior dopravy ČČK: 7.7. 2017
bude přerušen provoz Senior dopravy ČČK
z důvodu 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 konají se akce v budově OS ČČK, Kopeckého 840
Pod lesem
1.-31.7. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrazů dětí z MŠ Pod lesem Ústí n.O.,
vstupné zdarma
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Zámek Nové hrady
15.8. | 13.00 hodin
Odpolední výlet na pohádkový zámek
Nové hrady. Přihlásit se můžete na tel.:
775 765 659. Odjezd z autobusového nádraží v ÚO ve 13.00 hod. Cena: 100 Kč člen ČK/
děti, 120 Kč/ostatní. Cena výletu obsahuje
dopravu + vstupenku do zámku
Odpolední vycházka
17.8, | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O., sraz
před budovou OS ČČK

Bazar ošacení - second hand - Bazar dětského a dospělého ošacení
3. 7. 2017 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
21. 8. 2017 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
Provoz Ošacovacího střediska ČČK o letních
prázdninách:
Ošacovací středisko je provozováno za podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického
kraje
3. 7. 2017	
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
10. 7. 2017 
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
17. 7. 2017 zavřeno (individuální obsluha)
24. 7. 2017 zavřeno (individuální obsluha)
31. 7. 2017 zavřeno (individuální obsluha)
7. 8. 2017
zavřeno (individuální obsluha)
14. 8. 2017 zavřeno (individuální obsluha)
21. 8. 2017
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
28. 8. 2017
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

Zahradní posezení – Loučení s létem
31.8. | 15.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu, občerstvení zajištěno. Akce se koná na zahradě
OS ČČK, v případě nepříznivého počasí pak
v budově OS ČČK, vstupné zdarma.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI,
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek od 14.00 do 18.00 hodin
Provozovna bude v období od 3. do 7. července 2017 uzavřena z důvodů dovolené –
Děkujeme za pochopení

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,…)

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují, nabízíme vám krátkodobé ubytování
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší informace a objednání o ubytování na tel.: 775 765 659

www.ustinadorlici.cz
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Cyklovýlet
10.8. | 9.00 hodin
Cyklovýlet po okolí Ústí n.O. s panem Ivo
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK

PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY pro děti od 7 do 12 let
I. turnus 10. – 14. července 2017, Ústí nad
Orlicí
II. turnus 21. – 25. srpna 2017, Ústí nad Orlicí

Sociální / zdravotní
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Jak se máme v domově

1. června jsme využili krásného teplého dne
a uspořádali jsme společné posezení u ohně.
Sluníčko, vůně špekáčků a libé tóny harmoniky pana Slavíka vytvořily báječnou atmosféru. Akce je sice organizačně náročnější, ale
z následných ohlasů obyvatel je patrné, že si
ji moc užili a že to stojí za to.
Čas v Domově nám přišly zpříjemnit také děti
ze ZŠ Komenského se svým pěveckým sborem Zlatý klíček, děti ze ZŠ Třebovská v doprovodu členek ČČK a děti ze ZUŠ Ústí nad
Orlicí pod vedením paní učitelky Šejnohové.
Všem dětem, které nám přinesly radost, moc
děkujeme.
Radost však nejen dostáváme, ale i rozdáváme – dětem z MŠ Hnátnice jsme zapůjčili naše venkovní Člověče, nezlob se!, aby si
mohly užít zábavné odpoledne a rozloučit se
společnou hrou s nastávajícími školáky.
Jak se máme v Domově, můžete průběžně sledovat na našich webových stránkách
www.dduo.cz nebo na facebooku.
Přejeme Vám všem krásné léto.
Kolektiv zaměstnanců Domova

Stomatologická pohotovost
1.-2.7. – MDDr. Veronika Kubásková,
Velké Hamry 155, ÚO, tel.: 604 463 997
5.7. – MUDr. Michal Krejčík, Lázeňská 225,
Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
6.7. – MUD. Dagmar Špajová,
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
8. – 9.7. – MUDr. Zdeněk Škorpil,
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
15.-16.7. – MUDr. Hana Hauknechtová,
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
22.-23.7. – MUDr. Marcela Špátová,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
29.-30.7. – MUDr. Jiří Štancl,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
5.-6.7. – MUDr. Michal Teplý,
Javornického 198, V. Mýto,
tel.: 465 485 155
12.-13.8. – MUDr. Iva Voltnerová,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171
19.-20.8. – MUDr. Michaela Vávrová,
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
26.-27.8. – MUDr. Jana Smrčková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560
7/8 2017

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

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 Power-Point
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb.
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně
postižené do běžného života. Služba je poskytována ZDARMA. 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 pra-

Svaz postižených civilizačními
chorobami ,základní organizace Ústí n.O.
ČERVENEC
Pozvánka na poznávací zájezd: Zámek Hrubý
Rohozec, Dlaskův statek Dolánky, Lázně Sedmihorky
Kdy: středa 26. 7. 2017, odjezd: Tvardkova
v 7.00 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50
hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova v 7.00 hod.,
nádraží ČSAD v 7.05 hod.). Cena: 300 Kč člen,
340 Kč nečlen (vstupné a doprava v ceně).
SRPEN
Pozvánka na poznávací zájezd: Muzeum Rokytnice v Orl. horách, Areál Říčky – lanovkou
na vrch Zakletý, možnost vycházky ke Kunštátské kapli, prohlídka Ski areálu. Kdy: středa

covním 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 zabezpečení 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.
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
30. 8. 2017, odjezd: Tvardkova v 8.25 hod.
(Hylváty v 8.10 hod., Dukla v 8.15 hod., Družba v 8.20 hod., Tvardkova v 8.25 hod., nádraží ČSAD v 8.30 hod.)
Cena: 300 Kč člen, 340 Kč nečlen (vstupné
a doprava v ceně). Přihlášky a platba vždy 1.
a 2. čtvrtek v měsíci od 10 hod. – 11.30 hod.
v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Pozvánka na Sportovní hry pro tělesně postižené, které se konají ve dnech 25. – 27. 8.
2017 v Horním Jelení.
Zájemci se mohou hlásit na č. 720 573 054 do
20. července.
Na Vaši účast se těší a všem našim členům
hezké léto přejí členové výboru ZO SPCCH.
www.ustinadorlici.cz

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka,
kojenci a batolátka
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Zpívánky
s Mílou do 9:30, volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna

Rodinné centrum Srdíčko

Od 26.6. do 6.9. 2016 v RC PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ.
Každou středu 9.00 – 12.00 otevřena volná
herna a společné řádění na zahradě.
Po domluvě společné výlety, koupání a jiné
společné akce, nápady a návrhy vítány
(upřesnění data a konkrétní akce přes internet a ve vývěskách).

Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Volná herna
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Volná herna

Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každé úterý. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.

KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569,
Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Zpívánky s Mílou
každou st | 9.00-10.00 hodin
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Mílou Crhonkovou

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu

Nemluvňátka, kojenci a batolátka
každé út | 9.00-12.00 hodin

Loučení s prázdninami
čt 31.8. | od 16.00 hodin
Přijďte na již tradiční poslední prázdninovou
akci před MC Medvídek v NG Nová Louže.
Pro děti jsou připraveny jednoduché úkoly
a na každého malého účastníka čeká malé
překvapení. V 17 hod se můžete těšit na loutkové divadlo a malý skákací hrad. Vstupné
dobrovolné

Kromě toho každý všední den 10.00 – 18.00
(s výjimkou dovolených označených na dveřích) otevřen zdravý mléčný bar Zambar se
zahradou a přilehlá herna.

Rodinný pobyt Lichožrouti
pá 4.8. – st 9.8.
Pobyt pro rodiny s dětmi na chatě Koniklec
Jestřabí v Krkonoších

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Táboření pro tatínky s dětmi
pá 11.8. – ne 13.8.
Víkend pro statečné otce a jejich děti v Koryčanech, více info na tel.: 603 913 885

Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka.

Letní dětský tábor Boj o Narnii
so 8.7. – čt 13.7.
Tábor pro děti od 7 – 13 let se koná na chatě
Roubenka Sedloňov v Orlických horách
Exit camp Tajuplný ostrov
so 15.7. – pá 21.7.
Tábor pro děti od 12 – 15 let se koná v Mladkově, více info na www.klubexit.cz

KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Marcela Dostrašilová – koordinátor
RC Srdíčko, tel.: 604 313 249, 603 976 036,
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů
červenec – srpen 2017
Vernisáž výstavy výtvarného umění
čt 3.8. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Zahájení 19. ročníku tradiční výstavy děl
autorů tvořících nejrůznějšími technikami.
7/8 2017

Výstava potrvá do 3. září 2017. Vstupné dobrovolné

27.8. – La La Land
28.8. – Všechno nebo nic

Kinematograf Bratří Čadíků
st 23.8. – po 28.8. | 21.00 hodin
Tradiční letní promítání pod širým nebem
v parku pod Roškotovým divadlem, vstupné
dobrovolné
23.8. – T2 Transpotting
24.8. – Trabantem do posledního dechu
25.8. – Teorie tygra
26.8. – Špunti na vodě

Připravujeme na září
Loučení s prázdninami
pá 1.9. | 15.00-18.00 hodin
Zábavný program pro děti s Divadlem Koráb.
Pohádka Kocour v botách, balónkový klaun,
soutěže o drobné ceny, malování na obličej,
opékání buřtů. Akce se uskuteční v Malé scéně a na zahradě Stacionáře. Vstupné dobrovolné.
pokračování na str. 14
www.ustinadorlici.cz
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Pro děti a mládež

Kultura

pokračování ze str. 13

Program 3D Kina Máj
– červenec 2017
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
Já, padouch
so 1.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč
Smrtihlav
so 1.7. | 19.30 hodin
Válečný, Francie, VB, Belgie, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

[ 14 ]

Transformers: Poslední rytíř
ne 2.7. | 17.00 hodin
Dobrodružný, USA, české znění, vstupné 130 Kč
Wonder Woman
ne 2.7. | 19.30 hodin
Fantasy, USA, české titulky, vstupné 110 Kč
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
út 4.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Válka o Planetu opic		
3D
pá 14.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 150 Kč

Po strništi bos
ne 20.8. | 17.00 hodin
Válečný, ČR, vstupné 130 Kč

Milovník po přechodu
so 15.7. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Baby driver
ne 20.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, VB, české titulky, vstupné 110 Kč

Válka o Planetu opic
ne 16.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
T2 Transpotting
st 23.8. | 21.00 hodin
Drama, VB, české titulky, vstup zdarma

Valerian a Město tisíce planet
pá 21.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč
Dunkerk
so 22.7. | 19.30 hodin
Válečný, USA, VB, Francie, Nizozemsko, české
titulky, vstupné 100 Kč

Špunti na vodě
so 26.8. | 21.00 hodin
Rodinný, ČR, vstup zdarma

Program 3D Kina Máj – srpen 2017

La La Land
ne 27.8. | 21.00 hodin
Muzikál, USA, české titulky, vstup zdarma

Temná věž
út 15.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Učitelka – Senior kino
st 16.8. | 14.30 hodin
Drama, ČR, SR, česko-slovenské znění, vstupné 60 Kč

Auta 3
so 8.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 110 Kč

Po strništi bos
pá 18.8. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 130 Kč

Spider-man: Homecoming		
3D
ne 9.7. | 17.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 140 Kč

Emoji ve filmu
so 19.8. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Z Paříže do Paříže – Senior kino
st 12.7. | 14.30 hodin
Drama, Francie, Kanada, ČR, české znění,
vstupné 60 Kč

Srdečně vás vítáme
so 19.8. | 19.30 hodin
Komedie, Francie, Belgie, české titulky,
vstupné 100 Kč

Taneční kurzy Klubcentra

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. Kurzovné se
platí hotově při podání přihlášky.
Až do odvolání přijímáme již pouze chlapce.
Bližší informace na tel.: 734 369 413,
e-mail: starkova@klubcentrum.cz
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Teorie tygra
pá 25.8. | 21.00 hodin
Komedie, ČR, vstup zdarma

Valerian a Město tisíce planet
3D
ne 23.7. | 17.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 160 Kč

Spider-man: Homecoming
pá 7.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí připravuje TANEČNÍ KURZ pro mládež pod vedením
Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz tance bude probíhat od září do prosince 2017 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.
První lekce se koná v neděli 24. září 2017 od
15 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy

Trabantem do posledního dechu
čt 24.8. | 21.00 hodin
Dokument, ČR, SR, české znění, vstup zdarma

Všechno nebo nic
po 28.8. | 21.00 hodin
Komedie, ČR, vstup zdarma

Taneční kurz pro dospělé

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ pod vedením
Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové
Kurz tance bude probíhat od 24. září 2017
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Celkem
proběhne 9 lekcí (vždy v neděli 18.30 – 21.00
hod.). Kurzovné pro pár činí 2.100,- 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.
Uzávěrka přihlášek 10. září 2017. V případě
naplnění kapacity i dříve (počet párů je omezen).
Bližší informace na tel.: 734 369 413, e-mail:
starkova@klubcentrum.cz
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Jóga 2017/2018 (Kulturní dům, ZUŠ)
Od září opět cvičíme!
pondělí – jóga pro ženy středního a vyššího
věku s Blankou Tomáškovou (Kulturní dům)
úterý – relaxační cvičení s prvky jógy, cvičí se
v klidném tempu s přihlédnutím na zdravotní
omezení, předcvičuje Monika Zastoupilová
(Kulturní dům)
středa – cvičení pro všechny věkové kategorie s Miluší Spíchalovou, vhodné i pro začátečníky; jóga zaměřená na protahování,
zpevnění postavy, proti bolestem zad, dechová a relaxační cvičení (Kulturní dům)
středa - jóga pro ženy středního a vyššího
věku s Blankou Tomáškovou (taneční sál ZUŠ)
Cvičení doporučujeme všem, kteří potřebují
psychickou hygienu, zklidnění, relaxaci, ale
i protažení a posílení těla.
Začínáme od pondělí 25. 9.
Výše kurzovného za jedno pololetí činí 650 Kč
(Kulturní dům), 710 Kč (taneční sál ZUŠ).
V případě zájmu pro bližší informace volejte
736 413 530
nebo mail: fiedler@klubcentrum.cz.

Městské muzeum

Synonymem léta je relaxace a detektivka
Obojí teď najdete i v muzeu v Hernychově
vile. Na interaktivní výstavě „Vyřeš zločin“ si
malí i velcí sami rozluští detektivní zápletku
a procvičí své logické uvažování, aby si o patro výše odpočali na výstavě „Hudba ve výtvarném umění“, kterou ve svých dílech zpodobnili významní čeští autoři. Kromě toho
stále trvá výstava „Velká voda přišla“, věnovaná povodni v Ústí před 20 lety a ve stálých
expozicích nadále nechybí dobové interiéry
spolu s klasickými ústeckými atributy. Toto
seskupení výstav nebude měněno pouze do
září. Pro případné zájemce o sochařský ateliér platí, že se musí předem hlásit na č. tel.
464649555.
Srdečně zvou muzejníci.
7/8 2017

Městská knihovna

Srdečně zveme děti o prázdninách každou
středu na dopoledne (vždy od 10 hod.)
s předčítáním a tvořením. Program je vhodný
pro děti do cca 8 let a prosíme vás pouze o 10
Kč na nákup materiálu.

VÝSTAVA:
Český PEN klub a naše knihovna vás zvou
na vernisáž výstavy „Cesta Ludvíka Vaculíka
z Řehonůřky do Prahy a zpět“. Výstavu zahájíme za přítomnosti autorů Janka Vaculíka
a Milana Samka v úterý 11. července v 17
hodin.
Výstava potrvá do konce srpna.

12. 7. od 10 hod. - Mraveneček na cestách
19. 7. od 10 hod. - Zvířátka a loupežníci
26. 7. od 10 hod. - Kašpárek a strašidlo
2. 8. od 10 hod. - Slon
9. 8. od 10 hod. - O třepotavé hvězdičce
16. 8. od 10 hod. - Kočičiny kocoura Damiána
23. 8. od 10 hod. - Pohádkové překvapení
30. 8. od 10 hod. - Zahrada Jiřího Trnky

PROVOZNÍ DOBA O PRAZDNINÁCH:

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Ústecká staročeská pouť

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí,
kde budou během letních prázdnin veřejnosti zpřístupněny dvě výstavy.
První z nich s názvem FOTOGRAFICKÝ SALON
2017 - fotografie členů Klubu přátel umění,
Fotoklubu OKO a hostů bude zahájena 7.
července vernisáží v 18.00 hodin. Samotná
výstava potrvá do 26. července.
V pátek 11. srpna se v Galerii pod radnicí
otevře nová výstava ÚSTECKÝ SALON 2017
– malba, kresba, grafika, keramika, plastika,
krásná literatura. Vernisáž k zahájení výstavy
se uskuteční 11.8. v 18.00 hodin. Výstavu si
bude možné prohlédnout do 6. září.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin,
sobota a neděle 14-17 hodin.

Rockování u Konťáku VII
Sbor dobrovolných hasičů Brandýs nad Orlicí
ve spolupráci s Michalem Krejčíkem Vás zvou
5. srpna na tradiční rockový festival!
Účinkující kapely: Těžká doba, Luccy_B, Bez
Smokingu, The Awful Mondays
Místo konání: Brandýs nad Orl.-Areál
U Konťáku (u fotbalového hřiště na cyklostezce mezi UnO a Chocní)
Čas: 16.00 hod.
Vstup: zakoupením platné festivalové placky
za 30,-Kč.

Oddělení pro dospělé:
Po, St, Čt - 9 - 14 hod.
Út, Pá - 9 - 18 hod.
Sobota - zavřeno
Dětské oddělení:
Po - Pá - 9 - 14 hod.

Město Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech
11. – 13. srpna 2017
92. ÚSTECKOU STAROČESKOU POUŤ
Pouťové atrakce a prodej pouťového
zboží na Mírovém náměstí
***
Janouškovo Ústí – Muzikanti v Cakli
***
XIX. ročník Výstavy výtvarného umění
v Kulturním domě
***
Výstavy v Městském muzeu
v Hernychově vile
***
Výstava Ústecký salon 2017
v Galerii pod radnicí
***
Elektro Sychra cup – tenisový turnaj
Občerstvení zajištěno
Další doprovodné kulturní a sportovní
akce 92. Ústecké staročeské pouti budou
zveřejněny na plakátech
a na www.ustinadorlici.cz
www.ustinadorlici.cz
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Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Kultura

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva města,
odkazujeme na § 4a tiskového zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“
ŘEHÁČEK: Z občanů mají strach I.
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Na tom, že veřejnost musí mít možnost vidět
politikům pod ruce, se před volbami v obec-

ných proklamacích velkohubě shodnou asi
všechny strany. Co se ale děje po volbách, to
je samozřejmě již úplně jiná káva. Jako u nás
v Ústí. V rámci zprůhlednění rozhodování
zastupitelstva jsem dal městskému vedení
dva návrhy. Naivně jsem se domníval, že jde
o věci zcela nekonfliktní. Se zlou jsem se ale
potázal.
Prvním návrhem byl přímý přenos z jednání
zastupitelstva města prostřednictvím internetu. Jde o stále běžnější způsob, jak dostat
rozhodování o veřejných věcech co nejblíž
lidem. Z pohodlí domova mají občané možnost kontrolovat, jak je zastupují ti, které si
zvolili. Prostě demokracie v praxi. Vedení
města to tak ale překvapivě nevidí. Odpověď starosty Hájka na můj návrh budu raději
citovat: „Z důvodů finančních, technických
a předváděcích vedení nechce jít touto ces-

tou.“ V té souvislosti mě napadá staré rčení,
že kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Podívejme se tedy na ony důvody pana starosty podrobně. Důvod finanční. Ano, bude
to něco stát. Nic není zadarmo. Snad jen lesní vůně. Všichni ale víme, že vedení města
dokáže s velkým zápalem vyšetřit dostatek
zlaťáčků z městské kasy na nákupy soch světců, silnic na cizích katastrech či na dotace katolické církvi. Těžko tedy uvěřit, že s kouskem
chuti by neumělo zajistit „drobné“ na tuto
věc. Ta chuť ale jaksi chybí. …Pokračování
příště.
Autor je zastupitel za ČSSD,
jaroslavrehacek@email.cz
/redakčně neupraveno/

Sport

SO UNO při Speciální základní škole, mateřské škole a praktické
škole Ústí nad Orlicí, z.s.
Plavci SO UNO byli velmi úspěšní v březnové regionální soutěži v Chrudimi, kde získali
14 medailových umístění, z toho 9 zlatých,
4 stříbrná a 1 bronzové. Zasloužili se o ně
J.Holub, J.Horčičák, M.Hájek,L.Čermák a R.
Richter.
Na XXVII. ročníku Mistrovství ČR v Liberci
v dubnu opět zazářili. Závodili J.Holub, J.Horčičák, M.Hájek, L.Čermák a R.Richter. Svým
výkonem a ziskem 12 medailí příjemně překvapili i organizační výbor soutěže. Nejvíc
bylo zlatých a bronzových (5) a k tomu 2 stříbrné. Ve štafetě doplavali na 4. místě.
Soutěžili v kategoriích žáci, starší žáci, junioři,
junioři B a muži v těchto disciplínách:

50 m prsa, znak a volný způsob
100 m prsa, znak a volný způsob
Štafeta 4x50 m volný způsob
MČR se zúčastnilo celkem 17 oddílů, členů
ČSMPS a náš SO UNO skončil na 2. místě za
IMPULS Vinohrady.
Plavcům patří obrovské uznání za příkladnou
reprezentaci a poctivý pravidelný trénink
v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí pod trpělivým vedením Mgr. Pavly Štarhové.
Za finanční podporu sportovních aktivit oddílu děkujeme Městu Ústí nad Orlicí a ČSMPS.
Mgr. Hana Kapounová

Černovírské rolování slámy
V sobotu 19. srpna se uskuteční 9. ročník
Černovírského rolování slámy, tradičně s mezinárodní účastí, o putovní pohár místostarosty města Ústí nad Orlicí Akce, na kterou
7/8 2017

vás pořadatelé srdečně zvou, se uskuteční
na náměstíčku v Černovíře před Hospodou
U Bobše.

Ohlédnutí za Ústeckou 21

V sobotu a neděli 27. – 28. května se uskutečnil za krásného slunečného počasí na trati
z Ústí nad Orlicí na Andrlův Chlum 58. a 59.
ročník tradičních automobilových závodů Ústecká 21. Závod se jel o body do mistrovství
ČR soudobých a historických vozidel včetně
bodů do České trofeje. Průběh a organizace
obou ročníků byla hodnocena kladně nejen
závodníky, delegovanými činovníky FAS a FIA,
ale hlavně motoristickými návštěvníky, kterých přišlo za oba dva dny více jak čtyři tisíce.
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
při jubilejním 60. ročníku.
Ing. Zdenka Urbanová a Mgr. Pavel Svatoš
www.ustinadorlici.cz

Sport

FFT Slopestyle 2017

Z činnosti JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí

Zveme Vás na devátý ročník závodu ve skocích na kole FFT Slopestyle 2017, který se
uskuteční v sobotu 15. 7. 2017 od 13 hodin
v místním FFT Bike Parku pod Duklou. Těšit
se můžete na největší slopestyle závod v ČR,
nejlepší bikery z Evropy, novou trať světových
rozměrů, divoké westernové město, tanečnice, divácké soutěže a nově také od 12 hodin
pumptrack závod pro děti o věcné ceny! Připraveno bude také občerstvení, točené pivo
a skvělá muzika po celý den. Vstup na akci je
ZDARMA. Od 20:00 bude probíhat after party v klubu Popráč. Zahrají DJ LU2 a DJ Lucky
Boy. Více informací na www.fftbikepark.com
nebo na Facebooku. Těšíme se na Vás!

Na neděli 28. května 2017 připravil JUNIOR
KLUB Ústí nad Orlicí pro letecké modeláře
JARNÍ ÚSTECKOORLICKOU SOUTĚŽ – 5. ročník Memoriálu Lubomíra Valčíka v kategorii P
30 a 29. ročník Memoriálu Vladimíra Matějů
v kategorii F1H. Slunečný den přilákal na letiště několik desítek soutěžících nejen z místního klubu, ale i klubů v Liberci, Kroměříži,
Holešově, Hradci Králové, Kopidlně a Vyškově. Nad letištěm se vznášelo padesát modelů
letadel. Vítězem kategorie P 30 a držitelem

putovního poháru se stal Jan Bříza z JUNIOR
KLUBU Ústí nad Orlicí. V kategorii F1H získal
putovní pohár Vít Hladil z Kroměříže. V kategorii H se nejvíce dařilo Matěji Hudákovi z Vyškova a v kategorii A 3 jeho otci Andreji Hudákovi. Z vítězství v kategorii V se radoval Patrik
Solar, v kategorii F1G patřilo vítězství Pavlu
Pernicovi a v kategorii F1A Petru Kubovému
– všichni z JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí.
Za JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí
Soňa Kubová

Prázdninové cvičení pilates
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PRÁZDNINOVé DOPOLEDNí PILATES hodiny
pro začátečníky a pro ženy po porodu, co se
chtějí vrátit do formy:-) od 9:00hod. každé
úterý a pátek, středy individuálně i ve dvojicích nebo dle domluvy, ve FaynFitu Nová
Louže, ÚO.
Zájemci hlaste se na nový uzavřený kurz pro
začátečníky PILATES, termín od ZÁŘÍ, info:
pavlina.dvoranova@gmail.com
nebo tel.: 732552850.

Program ST-AR klubu – červenec
– srpen 2017
Červenec:
V tomto měsíci se výlety nekonají. Všem příznivcům turistiky přejeme pěkné prožití letních dovolených.
Srpen:
9. 8. „Pěšky z Polska do Česka“. Trasa povede
z polského Mezilesí přes Kamenčik (oběd na
známé „rybárně“) a Adam do Mladkova.
Sraz účastníků je v 6.35 h na novém nádraží
ČD, odjezd vlaku v 6.49 h. Je možné nastoupit
na zastávce Dolní Libchavy, vlak odjíždí v 6.53
h. Návrat nejpozději do 18.00 h. Délka trasy
je do 15 km. Akci povede paní Eva Pekárková.

OD 13:00
FFT BIKE PARK

POD DUKLOU

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V případě konání mimořádného výletu v měsíci srpnu budou stálí účastníci vyrozuměni
mailem a akce zveřejněna ve skříňce KČT. Informace: skříňka KČT,
mail: starklub@post.cz, telefon: 730 574 527.
Tomanovi
7/8 2017

www.ustinadorlici.cz

Sport
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Pozvánka na mezinárodní tenisový turnaj mužů
Třetí ročník Rieter Open
Potřetí v historii se v Pardubickém kraji uskuteční tenisové turnaje, na nichž se bude hrát
o body do světového žebříčku ATP. Na přelomu června a července zavítají tenisté do
Ústí nad Orlicí a Pardubic ke dvěma turnajům
série Rieter Open, které patří do kategorie
Futures. V Ústí nad Orlicí se bude hrát od 2.
do 8. července.
Mezinárodní turnaj RIETER OPEN Ústí nad
Orlicí je kontinuálním nástupcem turnaje Rieter Cup, který se hrál v Ústí nad Orlicí dvě
desetiletí, z toho celkem osmnáctkrát jako
mistrovství České republiky mužů a žen. Rieter Open je turnaj kategorie Futures.
V uplynulých dvou letech přicestovali do
Ústí nad Orlicí tenisté ze 13 zemí. Titulárním
sponzorem obou turnajů je společnost Rieter
CZ Ústí nad Orlicí. K významným partnerům
pořadatele orlickoústeckého turnaje, agentury Vaněk Agency, patří město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj. Spolupořadatelem akce
je ústecký tenisový klub.

Záštitu nad oběma významnými tenisovými
akcemi převzal hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický: „V oblasti sportu je pro nás
uspořádání kvalitních turnajů se zahraniční
účastí několika desítek sportovců či trenérů
vždy velkou událostí. Stejně tak je to mimořádná událost pro obě zapojená města, ve
kterých má tenis již řadu let své pevné místo. Jsem rád, že se díky společnosti Rieter CZ
posunula úroveň tenisových turnajů v našem
kraji na další metu.“
Titulárním sponzorem obou turnajů je společnost Rieter CZ Ústí nad Orlicí, která se
zabývá vývojem a výrobou textilních strojů
a je součástí švýcarského koncernu Rieter se
sídlem ve Winterthuru. „Naše firma podporuje řadu subjektů a akcí v sociální a kulturní sféře. V oblasti sportu jsme dvě desetiletí
podporovali Rieter Cup, který v posledních
dvou letech vyrostl do podoby mezinárodního turnaje mužů Rieter Open,“ připomíná
generální ředitel společnosti Rieter CZ Ústí
nad Orlicí Jan Lustyk.

Sportovní gymnastika

lou finanční podporu Městu Ústí nad Orlicí
a společnosti REJA.
Nábor do přípravky:
Pouze dívky ve věku 5 - 6 let, každá středa
v měsíci září, od 16:00 do 17:00 hod. v tělocvičně Na Štěpnici od 13. 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

Z republiky jsme přivezli dvě stříbrné medaile! Vrcholná gymnastická soutěž ČASPV
letošní závodní sezóny, která se konala o víkendu 12. - 14. 5. 2017 v jihočeské Třeboni
za účasti téměř 400 gymnastek a gymnastů,
přinesla velkou radost člence Klubu sportovní gymnastiky Ústí nad Orlicí: Růžena Škrobánková (kategorie dorostenky) po velmi
vydařeném vyrovnaném výkonu v povinném
čtyřboji (kladina, hrazda, přeskok, akrobacie)
dosáhla v náročné konkurenci soutěže jednotlivkyň velkého úspěchu v podobě 2. místa! V soutěži družstev přispěla další členka
našeho klubu, Karolína Šimunová (st. žákyně
II), k celkovému 2. místu družstva Pardubického kraje. Gratulujeme!!! Jsme potěšeni,
že se nám daří každoročně zlepšovat výkony
a již nyní jsme se silnou motivací započali
přípravu na novou závodní sezónu, jejímž vrcholem bude jaro 2018.
Základna závodních družstev Klubu SG se
úspěšně rozrůstá. Zájemkyň, ale i zájemců,
o gymnastiku, je mnoho - a to i z okolních
měst. Trénink zajišťuje 6 trenérů. Klub SG
pravidelně pořizuje nové nářaďové vybavení pro zlepšení tréninkového zázemí, které
je vedle náročné organizace vedení tréninku
a soutěží tohoto krásného sportu důležitou
součástí úspěšného rozvoje sportujících dětí.
Rádi bychom tímto také poděkovali za stá7/8 2017

PROGRAM TURNAJE:
neděle 2. července:
1. kolo kvalifikace
pondělí 3. července:
finále kvalifikace + 1. kolo dvouhry + 1. kolo
čtyřhry
úterý 4. července:
1. kolo dvouhry + 1. kolo čtyřhry
středa 5. července:
2. kolo dvouhry + čtvrtfinále čtyřhry
čtvrtek 6. července:
čtvrtfinále dvouhry + semifinále čtyřhry
pátek 7. července:
semifinále dvouhry + finále čtyřhry
sobota 8. července:
finále dvouhry
Další informace na webových stránkách
www.rieteropen.cz

(re)

Léto v Říčkách v Orlických
horách
Na vrch Zakletý, který je ideálním výchozím
místem na celý hřeben Orlických hor, Vás i s
Vaším kolem (kolo zdarma) pohodlně vyveze
čtyřsedačková lanovka. Užijte si nádherné
výhledy na okolní hřebeny či parádní jízdu na
zapůjčené káře nebo koloběžce dolů po svahu (1,35 km). Víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, koutek pro děti a další atrakce
jsou tu jenom pro Vás, stejně tak jako zvýhodněné balíčky služeb se Spiders lanovým
parkem. Nově pro Vás také budujeme sjezdové tratě v Bikeparku Říčky, který otevřeme
během letošního července.
Více informací: www.skiricky.cz.

Sběratelská burza
Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech sběratelských oborů se uskuteční
v neděli 20. srpna od 7:30 do 11:00 hodin v salonku I. patra hotelu Poprad ve
Smetanově ulici. Občerstvení zajištěno.
Přijďte prodat své sběratelské přebytky,
nakoupit to, co sháníte do své sbírky.
www.ustinadorlici.cz

Sport

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

Krytý plavecký bazén

Od 1. 7. 2017 LETNÍ ODSTÁVKA,
v případě nepřízně počasí otevíráme 2. 9. 2017, jinak ZAHÁJENÍ PROVOZU KPB od 4. 9. 2017.
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

Aquapark

OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE: 9:00 – 20:00 hod.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE – Samostatná příloha ústeckých listů.
Těšíme se na Vaši účast.

NOČNÍ KOUPÁNÍ

Plánované akce úseku Rekreační služby
1. 7. – 30. 8. 2017 – letní odstávka Krytého plaveckého bazénu

AQUAPARK

1. 7. – 31. 8. – Noční koupání – v závislosti na počasí
1. 7. - Taneční léto v Aquaparku – Taneční škola Česká Třebová
14. 7. – Den s VZP na Aquaparku (12:00 – 17:00 hod.)
15. 7. a 19. 8. – Animační program – zábava ve vodě i na suchu
Letní jízda rádia Černá hora – v závislosti na počasí
8. 7. a 12. 8. – Barmanská show (od 14:00 hod.)
18. 8. - Beach volejbalový turnaj

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

OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE: 12:00 – 20:00 hod.
Dopolední vstupné pouze v případě předběžné rezervace.
Rezervace a potřebné informace naleznete
na: http://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervacni-sytem/

CENTRUM RIO

1. 7. – 31. 8. 2017 - Zvýhodněné vstupné – 60 Kč

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 – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 731 473 409

Aktuální informace najdete na
www.bazenusti.cz,
www.facebook.com/tepvos.

Akce se konají v závislosti na počasí a otevření Aquaparku.

Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 7/8 2017 vychází 26. 6. 2017
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

7/8 2017
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Zimní stadion

Inzerce

Městská společnost TEPVOS
nabízí k prodeji nebytový prostor o ploše
21,24 m2 v domě LUKESOVA č. p. 412
(prostor bývalé plynové kotelny).
Nabízený nebytový prostor je situován v přízemí a
jedná se o jednu místnost bez příček. Samostatná
elektrická přípojka zachována. Prostor má vlastní
vchod ze dvora domu.

výhodná cena 79 000,v případě zájmu kontaktujte: Ing. Jiří Drábek
tel:777673355, e-mail: drabek@tepvos.cz

www.tepvos.cz

1.

TERMÍN

LETNÍ
TENISOVÝ KEMP

17.7. - 21.7.

2.

2017

TERMÍN

21.8. - 25.8.

TENISOVÉ KURTY TK ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• Kemp je určen pro děti ve věku 5 – 15 let,
vč. úplných začátečníků.
• Trenéři kempu jsou Tomáš Herník a Luboš Šilar (trenéři II. třídy).
• Kemp je zaměřen na všeobecný sportovní rozvoj dítěte,
prováděný zábavnou formou (tenis, jízda na kole, plavání,
sportovní hry).
• Přihlášky nejpozději 14 dní před začátkem kempu
(e-mailem nebo telefonicky).
• Platby po ukončení přihlášek bezhotovostním převodem.
• Cena kempu zahrnuje oběd a dopolední i odpolední svačinu.
• Při odhlášení dítěte později než 1 týden před začátkem kempu je
účtován storno poplatek 50% z ceny.
• Čtvrtek je tradičně určen pro děti a jejich rodiče s táborákem.
• Na závěr kempu obdrží každý účastník CD s fotografiemi a videi
z celého týdne.

5 - 15 LET

1900 Kč

Informace a přihlášky:
TOMÁŠ HERNÍK
T: 777 645 721
tomas.hernik@seznam.cz
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Inzerce

• Trápí Vás bolesti, psychické problémy, alergie, astma, respirační onemocnění, překyselení organismu a jiné? Chcete
účelně řešit zdravotní obtíže? Detoxikační preparáty Joalis,
čínské masáže a terapie emoční svobody Vás vrátí do pohody.
Více na www.dusevni-pohoda.cz, tel. 603 799 499“
• Escape game UO - Fenomén únikových her také v Ústí n/O.
Společně řešte rébusy, otevírejte zámky a přezkoumejte
detektivní případ. Více na 735 257 837, FB: Escape game UO,
www.escapegameUO.webnode.cz

Pro
hypermarket Ústí nad Orlicí
hledáme:

Pokladní
Prodavače
obslužného pultu
Pracovníka příjmu
zboží
Kontaktujte nás přímo v obchodě
nebo na
720 970 719
11142paf@cz.tesco-europe.com

19119_Tesco_IK_inzerce_Ústecké listy_30.6._63x92_v01.indd 112.06.17 9:22

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ

nabízí volnou pozici
NÁMĚSTEK PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE

Nabízíme:
 nadstandardní platové ohodnocení
 práci na akreditovaném pracovišti v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
 prosperitu a zázemí stabilního zaměstnavatele
 5 týdnů dovolené
 příspěvek na stravování
 služební telefon (i pro soukromé účely)
 perspektivní práci v moderním zařízení s dlouholetou tradicí v oblasti rehabilitační léčby
 možnost dalšího vzdělávání a karierního růstu
Požadujeme:
odbornou způsobilost k výkonu povolání podle zákona 96/2004 Sb., v platném znění
 praxi u poskytovatele zdravotních služeb v délce 5 let na lůžkové části


Pokud Vás pracovní pozice oslovila, zašlete, prosím, strukturovaný životopis spolu
s motivačním dopisem na e-mailovou adresu: sekretariat@rehabilitacniustav.cz
7/8 2017
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• Jazyková škola Holmes English nabídka letních kurzů:
Intenzivní kurz angličtiny A2/B1 (mírně pokročilý - vhodný
pro veřejnost)
Termín - 24.-28.7.2017
Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 31.7. - 4.8.2017
Termín II. - 14. - 18.8.2017
Intenzivní kurz španělštiny začátečníci (vhodný pro II. stupeň
ZŠ a středoškoláky)
Termín - 14.-18.8.2017
Anglický příměstský tábor (6 - 12 let)
Termín - 21. - 25.8. 2017
Kurzy na míru - individuální, skupinové, firemní ... dle domluvy.
Jednoletý kurz anglického jazyka (pomaturitní studium)
2017/18
Více informací o všech kurzech na: www.holmes-english.cz
nebo tel. 737 744975
Těšíme se na Vás. Holmes English tým
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I PŘES ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO
DVORA SE OPĚT MNOŽÍ ČERNÉ SKLÁDKY!
Těší nás, že dle návštěvníků, kteří k nám zavítají, se postupně
naše město viditelně proměňuje. Kromě oprav infrastruktury,
regenerací zeleně, je čistota města nedílnou vizitkou. Myslíme
si, že se v tomto nemáme za co stydět. Naší filozofií je, že za
poplatky a daně má občan dostat kvalitní služby. Proto jsme od
loňského roku zefektivnili mobilní sběrné dvory a prodloužili
v letní sezóně otevírací dobu Sběrného dvora v sobotu
odpoledne až do 18 hodin. Rozšiřujeme také síť stání na třídění
odpadu. MRZÍ NÁS pak, že i přes to, že se spolu se společností
TEPVOS snažíme dát pohodlnou možnost vytřídit a odložit
odpad v určený den do mobilního Sběrného dvora přímo ve vaší
ulici, není respektován jasně vyhlášený termín. Na horní
fotografii, je možné vidět, jak „nedočkavé spoluobčany“ Dukly,
popadla jakási shromažďovací hysterie a připravili v místě svozu
již den dopředu „zvláštní překvapení“. Na základě toho
upozorňujeme, že mobilní Sběrný dvůr slouží k tomu, že
v určený termín občané, dle pokynů obsluhy odkládají
jednotlivé složky odpadu do určených sekcí kontejnerů.
NESLOUŽÍ k tomu, že černou skládku vytvořenou v místě
svozu ze směsi komunálního, velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, budeme nákladně rozebírat a
odvážet!
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
13. 4. a 7. 9.
13. 4. a 7. 9.
27. 4. a 5. 10.
27. 4. a 5. 10.
27. 4. a 5. 10.
18. 4. a 12. 9.
19. 4. a 13. 9.
20. 4. a 14. 9.
25. 4. a 19. 9.
26. 4. a 20. 9.
2. 5. a 21. 9.
3. 5. a 3. 10.
4. 5. a 4. 10.
9. 5. a 10. 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 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Prosíme, neodkládejte nám také velkoobjemový
odpad u kontejnerů (dolní fotografie), mějte prosím tu
slušnost a odvezte jej zdarma do Sběrného dvora. Každý
takový odpad u kontejneru, je v režimu černých skládek
odvážen za nemalé prostředky. Taková neúcta k práci
města a městských společností, nám všem kazí renomé a
vyvolává zbytečné náklady, které by se nutně jednou
musely promítnout ve výši poplatků, případně zvýšenou
kontrolou a sankcemi.
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí
městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor
životního prostředí

KVĚTINY VE MĚSTĚ JSOU PRO VŠECHNY
S příchodem léta se postupně naše město probarvuje výsadbami letniček a trvalek. Dle plánu doplňování a obnovy
zeleně se na jaře zregeneroval záhon v Kostení ulici, u budovy ZUŠ, vysázeli jsme stromořadí javorů a jírovců v ulici
Korábově a Na Pláni, která byla doplněna i výsadbami keřů a trvalek. V plném proudu je výsadba trvalek, stromů a
keřů pod Hernychovou vilou na ulici Příkopy a v ulici ČSA. Pokračuje se také v regeneraci parku v Hylvátech a ČS
Legií. Čekají nás také úpravy zeleně vyvolané plánovanou stavební úpravou v okolí pomníku „U Bubeníka“ a dalších
míst. Doufáme, že většina občanů krásné květiny ocení, namísto aby je ničili, či si je přemísťovali na své
zahrádky, jak se to bohužel opět občas děje! Pozor „květinový lup“ se opravdu nevyplácí, stojí, kromě ostudy
ve správním řízení několik tisíc korun, jak se nedávno mohla jedna lupička přesvědčit.
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí
7/8 2017
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