
Ústecké listy

www.ustinadorlici.cz

Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí
7/8 2018
ZDARMA

Nezbytnost vody
Vážení spoluobčané, protože čas nikdo neza-
staví, přehoupl se letošní rok do své druhé 
poloviny. Nastávají letní prázdniny a doba 
dovolených. Na sluneční dny se těšíme všichni 
od Vánoc. Letos začalo léto nezvykle rychle, již 
v dubnu, a pokračuje do těchto dnů. Absence 
deště se negativně projevuje na přírodě 
a sucho začíná být vážnou hrozbou. Jenže, 
ruku na srdce, kdo z nás si začátkem prázd-
nin přeje deštivé dny? A to i přesto, že víme, 
že voda je k životu nezbytná. Nastává čas si 
tuto skutečnost a odvěkou pravdu uvědomit. 
Nastává čas začít s vodou zodpovědně a smy-
sluplně hospodařit. A to jak s vodou pitnou, 
tak samozřejmě i s vodou užitkovou, která mizí 
bez užitku v kanalizaci.
V květnu dokončený nový park u kostela byl 
realizován s ohledem na možné využití deš-
ťové vody. V parku jsou umístěny čtyři akumu-
lační nádrže, každá o objemu 4 m3, které slouží 
k jímání a zadržování dešťové vody ze střechy 
kostela. Nádrže jsou dále napojeny na rozvody 
zálivkového vodovodu, který pomocí čerpadel 
a systému šachet s uzavíracími kohouty s při-
pojením na zahradní hadici umožňuje zalévání 
trávníku a ostatní výsadby. Dešťová voda je 
tedy plnohodnotně využita. Podobné řešení 
se budeme snažit uplatnit i na dalších měst-
ských stavbách.
Voda je k životu nezbytná, ale stejně tak je 
i nezbytné projevení díku nebo pochvaly. 

Nezapomeňte tedy, vážení rodiče, pochválit 
své děti za úspěšné zakončení školního roku, 
a Vy, starší školáci a studenti, nezapomeňte 
poděkovat rodičům za „svatou trpělivost“, kte-
rou s vámi mají.
V dnešní uspěchané době se chválí a děkuje 
obecně málo. Naučili jsme se víc kritizovat 
a odsuzovat. Často bez znalosti daného pro-
blému anebo bez znalosti všech souvisejících 
faktů. Současná nálada ve společnosti, kdy 
si dostatečně nevážíme dosažených hodnot, 
získané demokracie a ekonomické situace, 
napomáhá rychlým soudům. Díky interne-
tové nebo dnes častěji facebookové diskusi 
se kritika zostřuje a stává se urážlivou. Kriti-
zující se staví do role jediného spravedlivého 
a pravdomluvného. A jestli není jeho problém 
řešen hned anebo jestli není jeho názor oka-
mžitě považován za správný, kritika nabývá 
na ostrosti a urážlivosti. O sobě a o součas-
ném vedení ústecké Radnice jsem si nedávno 
přečetl, že jsme „pakáž, která rozhoduje, jak 
se jí zlíbí a hodí, a vůbec nerespektuje práva 
a spokojenost občanů“. Škoda, že autor nepři-
šel na naše poslední setkání s veřejností do 
Malé scény a neměl tolik slušnosti a vlastně 
i statečnosti, diskutovat s námi osobně. Kritici 
a stěžovatelé na naše setkání do Malé scény 
chodí. Těch si cením a na jejich kritiku se sna-
žím reagovat a problém řešit. Je logické, že 
se nemusíme shodovat v názoru, máme jinou 

představu o prioritách města, postupech nebo 
záměrech. Některé vize a sliby se nedaří rea-
lizovat takovou rychlostí, jakou bychom si 
přáli. Při těchto diskusích oponenta vyzývám 
k účasti ve volbách. Každý se může stát sta-
rostou, radním, zastupitelem. Každý se může 
ucházet o přízeň voličů a v případě úspěchu 
realizovat svůj program nebo priority. Díky 
demokracii má takovou možnost opravdu 
každý. Díkybohu i bohužel. Je jen dobré být 
připraven na reakce, které ubírají sílu a ener-
gii, smazávají úsměv ze rtů a přinášejí únavu 
a vyčerpanost. 
Vážení spoluobčané, tímto oslím můstkem se 
dostávám k vlastní podstatě úvodníku. Chtěl 
jsem Vám poděkovat za energii, kterou jste 
mi dodali v průběhu května a června. Vaše 
pozitivní odezva na letošní Kocianovo Ústí, 
Město v pohybu a zejména pak na nový Park 
u kostela, byla pro mě Vodou. Díky Vám, kteří 
jste mi za uvedené akce děkovali ať už osobně 
nebo telefonicky či poslali mail, jsem zase jed-
nou usínal s pocitem, že práce na Radnici má 
smyl. Všem Vám děkuji. Děkuji za všechny, 
kteří se na přípravě a realizaci akcí podíleli. 

V neděli, 10. června 2018

Petr Hájek
starosta města

Parkování v areálu Perla 01

Město Ústí nad Orlicí informuje občany, 
že od konce měsíce června 2018 je možné 
opětovné využívání bezplatného parkoviště 
v areálu Perla 01. Vjezd je umožněn z ulice 
17. listopadu.

Ústecká staročeská pouť 2018

V sobotu 18. srpna se od 10.00 hodin usku-
teční na Mírovém náměstí již 93. ročník 
Ústecké staročeské pouti – návrat k tradi-
cím. Pro návštěvníky jsou připraveny dobové 
atrakce, ukázky starých řemesel, akce pro děti, 
koncerty, stánkový prodej, divadelní předsta-
vení, dílničky pro děti.

Závody do vrchu Ústecká 21

Ve dnech 25. a 26. srpna se uskuteční na 
silnici k chatě na Andrlův Chlum 60. a 61. 
ročník tradičních automobilových závodů 
do vrchu Ústecká 21. Autoklub Ústí n.O. ve 
spolupráci s Městem Ústí n.O. a Pardubickým 
krajem pořádá závody Mistrovství Evropy his-
torických vozidel, Mistrovství ČR a Mistrovství 
Slovenské republiky soudobých a historických 
automobilů.

Informace Kultura Sport
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Poděkování sponzorům 

Ve dnech 4. – 9. června 2018 se uskutečnil 
19. 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.

KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o., TEPVOS, spol. 
s r.o., Rieter CZ, s.r.o., Pavel HAUPT, A.B.V., 
spol. s r.o., AVENA, s.r.o., Meixner a Hanuš, 
a.s., EKOLA České Libchavy, s.r.o., EATON Elek-
trotechnika, s.r.o., VERA,spol. s r.o., Advantech 
B+B SmartWorx, s.r.o., PIRELL, s.r.o., MOLDEX 
METRIC, v.o.s., Jindřich Schlesinger – GASTRO 
komplet, Pavel Pirkl, obchodní a úklidová 
firma, DÉMOS, spol. s r.o., ACE Trade, spol. 
s r.o., STAVONA, s.r.o., UO TEX s.r.o., HELP 
silnice-železnice, s.r.o., M Projekt CZ, s.r.o., 
KAMODY, s.r.o., OHGS, s.r.o., Forenta, s.r.o., 
ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA, s.r.o., Velebný a FAM, 
s.r.o., PROPLAST, spol. s r.o., AGROSTAV, a.s., 
Petr Šťastný, PIPEX, s.r.o., UO. Sport, s.r.o., 
Geodézie ÚnO, s.r.o., OG Soft, s.r.o., BKN, 
spol. s r.o., SEFIR, s.r.o., KOKULA, s.r.o., blue 
pear, s.r.o., MAPO projekt, s.r.o., Schaltag CZ 
s.r.o., MASOEKO s.r.o., Stavorecykla, s.r.o., 
KAJA UNO s.r.o., VÚB a.s., Mačka a Novotná, 
advokátní kancelář, HEITECO CZ s.r.o., Gran-
tis, spol. s r.o., ČČK Ústí nad Orlicí, Sahm s.r.o.
Media: OIK TV Česká Třebová, Regionální 
deník, Kam po Česku, Český rozhlas Pardubice, 
Orlický.net, Rádio Orlicko

Parkování vozidel u stadionu

Z důvodu bezpečnosti pohybu dětí a neukáz-
něnosti řidičů bude zamezen vjezd vozidel do 
prostoru sportoviště v okolí venkovního bas-
ketbalového hřiště u zimního stadionu.
Při návštěvě sportovních klání je možné využít 
pro odstavení vozidla plochu mezi posledním RD 
a umělými tenisovými kurty, dále pak parkoviště 
u hřbitova s docházkou do 5 min. na sportoviště, 
např. pro sledování fotbalových klání.
Dáváme přednost využití prostoru dle plat-
ného územního plánu, tedy „Sportoviště, 
tělovýchovná a sportovní vybavení“. Překážka 
bude odstraněna na zimní měsíce, kdy uve-
dený prostor není využíván ke sportu a odsta-
vení vozidla pro návštěvníky zimního stadionu 
nebude zakázáno. Děkuj[ou], že sportuj[ou].

Nové občanské průkazy s čipem od 1. července 2018

Pokud vám vyprší platnost vašeho občanského 
průkazu (OP) do konce června 2018, stát vám 
poté vydá stejný, jaký dosud znáte. Jestliže 
vám ale OP vyprší až po 30. červnu, dosta-
nete novou občanku s elektronickým čipem, 
kterou se Ministerstvo vnitra rozhodlo vydávat 
od 1. července 2018.
Občanské průkazy s elektronickým čipem 
budou víceúčelové, nebudou tedy jen na 
potvrzení totožnosti. Díky čipům majitelé 
nových občanek budou moci využívat asi 30 
služeb státních správy. K tomu si však úřady 
budou muset ještě pořídit čtečku připomína-
jící terminál, jaký mají v obchodech na placení 
platební kartou.
Do čtečky bude zapotřebí vložit OP, poté 
se načtou různé formuláře (sociální dávky, 
daňová přiznání a další), které se předvyplní 
podle načteného OP s čipem. Zbylé údaje si 
člověk musí vyplnit sám a pak stačí formulář 
jen odeslat. Lidé díky novým OP nebudou 
muset chodit na různé úřady, což jim ušetří 
spoustu času.
Co bezpečnost?

Máte-li, tak jako mnozí další, obavy hlavně 
z možnosti zneužití, pak vás (alespoň tro-
chu) uklidníme. Elektronická identifikace OP 
s čipem by totiž měla být plně pod vaší kont-
rolou. Při výdeji máte možnost odmítnout akti-
vaci této identifikace (pokud se později roz-
myslíte, stále ji však budete moci aktivovat). 
Pokud však používáte platební kartu, nejspíš 
si s čipovaným OP nijak výrazně nepohoršíte. 
Z hlediska zabezpečení i používání to by to 
mělo být velmi obdobné. Také k novému OP 
bude třeba k použití znát osobní PIN, a i zde 
budete moci ztracený OP zablokovat.
Co umožní OP s čipem:
Jednoznačnou elektronickou i standardní 
identifikaci jedince.
On-line komunikaci s různými úřady státní 
správy v ČR i na úrovni EU.
Založení firmy, podání daňového přiznání, zís-
kání různých výpisů (např. z rejstříku trestů), 
pro něž nyní musíte na Czech Point apod.
Díky elektronickému podpisu také podpis libo-
volných smluv přes internet.
Účast v e-volbách.

Správní poplatky

1. Vydání OP se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě 
do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšíře-

nou působností 500 Kč a při převzetí u Mini-
sterstva vnitra  500 Kč

* občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšíře-

nou působností 250 Kč a při převzetí u Mini-
sterstva vnitra 250 Kč

2. Vydání OP se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě 
do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšíře-

nou působností 250 Kč a při převzetí u Mini-
sterstva vnitra 250 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností a převzetí u stejného obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností 500 
Kč

* občanům mladším 15 let 
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra

300 Kč
- při podání u obecního úřadu obce s rozšíře-

nou působností 200 Kč a při převzetí u Mini-
sterstva vnitra 100 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností a převzetí u stejného obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností 

300 Kč

Změny ve vydávání pasů ve zkrácených lhůtách od 1. července 2018 
(zákon č. 195/2017 Sb.)

Podání žádosti: Občan může požádat o vydání 
cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách:
- v pracovních dnech do 24 hodin
- do 5 pracovních dnů
Občan může žádost o vydání cestovního pasu 
podat ve zkrácených lhůtách:

- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností (,,ORP“)

- v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 
(,,ORP“)

- u Ministerstva vnitra
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Občan může při podání žádosti o vydání ces-
tovního pasu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána 
informace o možnosti převzetí vyhotoveného 
dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný 
v pracovních dnech do 24 hodin pouze 

u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 
72, Praha 4 (metro C – stanice ,,Pražského 
povstání“). 
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů 
může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kte-
rého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání 
žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností či 
úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme 
cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí 
první část správního poplatku při podání 
žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestov-
ního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech:
Občané starší 15 let
Ministerstvo vnitra → Ministerstvo vnitra  
6.000 Kč (podání žádosti o EP → převzetí vyda-
ného EP )
Obec s rozšířenou působností → Ministerstvo 
vnitra  4.000 + 2.000 Kč

Občané mladší 15 let

Ministerstvo vnitra → Ministerstvo vnitra
2.000 Kč 

Obec s rozšířenou působností → Ministerstvo 
vnitra 1.500 + 500 Kč

Vydání do 5 pracovních dnů
Občané starší 15 let
Ministerstvo vnitra → Ministerstvo vnitra

3.000 Kč 
Obec s rozšířenou působností → Ministerstvo 
vnitra 2.000 + 1.000 Kč
Obec s rozšířenou působností → Obec s roz-
šířenou působností 3.000 Kč 

Občané mladší 15 let
Ministerstvo vnitra → Ministerstvo vnitra

1.000 Kč
Obec s rozšířenou působností → Ministerstvo 
vnitra 500 + 500 Kč
Obec s rozšířenou působností → Obec s roz-
šířenou působností 1.000 Kč 

Hasiči mají další rekord

V sobotu 26. května 2018, krátce po poledni, 
byl v Brně zahájen festival Re:publika, který 
připomíná 100. výročí Československa a 90 let 
existence veletržního areálu. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili přední poli-
tici České a Slovenské republiky.
Hlavní masu tvořili dobrovolní hasiči, kteří zde 
měli celostátní setkání hasičských slavnostních 
a historických praporů. Po defilé před hlavním 
vchodem do areálu BVV a slavnostním zahá-
jení se prapory vydaly do areálu výstaviště 
k pavilonu „A“, kde byly všechny dekorovány 
pamětní stuhou k 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. 
Praporů se sjelo do Brna 371, což je rekord 
v celé naší více jak 100 leté historii.
Naši výpravu z okolí Ústí tvořili: SDH Hnátnice, 
Lanšperk, Černovír a Horní Dobrouč. 

Registr řidičů – digitalizace 
a rozvolnění

Dne 1.7. 2018 dojde k legislativním změnám 
agendy registru řidičů, které spočívají přede-
vším v novém způsobu pořizování a zpracování 
fotografií a podpisů žadatelů o řidičský prů-
kaz, průkaz profesní způsobilosti či kartu řidiče, 
ale také v tom, že žadatelé budou mít možnost 
navštívit kterékoliv pracoviště obcí s rozšířenou 
působností bez ohledu na své trvalé bydliště.
Novela tedy přinese částečné rozvolnění 
místní příslušnosti obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností, tzn. že občan může podat 
žádost mimo svou místně příslušnou obec 
s rozšířenou působností, kdy bude platit pra-
vidlo „kde si požádám, tam si vyzvednu“.
Dochází k přechodu od papírové fotogra-
fie, nezbytné k vydání řidičského průkazu 
nebo paměťové karty řidiče do digitálního 
tachografu, k fotografii digitální. Žadatel si 
již nebude muset nosit papírovou fotografii. 
Stanovuje se také povinnost pořídit digitalizo-
vaný vlastnoruční podpis žadatele. Výjimkou 
zůstane mezinárodní řidičský průkaz, kde bude 
stále potřeba papírová fotografie.
Ze samotného řidičského průkazu se vypou-
ští položka č. 8 – obec obvyklého bydliště. 
Nebude potřeba měnit řidičský průkaz při 
přestěhování.
Legislativní změna se dotýká také správních 
poplatků. Poplatek za vydání řidičského průkazu 
bude ve výši 200 Kč (nyní 50 Kč), v kratší lhůtě 
ve výši 700 Kč (nyní 500 Kč). Výměna řidičského 
průkazu bude stále bezplatně. Lhůty pro vydání 
řidičského průkazu by se neměly měnit.
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Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu města

Město Ústí nad Orlicí realizovalo v průběhu 
roku 2017 a 2018 projekt Dovybavení infra-
struktury služeb cestovního ruchu města Ústí 
nad Orlicí. V rámci akce se vybudovalo nebo 
obnovilo celkem sedm odpočinkových míst: 
dětské hřiště při cestě ke starému letišti, odpo-

čívka Pánův kříž se dvěma lavičkami, venkovní 
fitness park ve Wolkerově údolí, odpočívadlo 
pod letištěm, lavičky nad letištěm, máchadlo 
a studánka Panny Marie pod Kubincovým 
kopcem. Všechna vybavená stanoviště se 
nacházejí v blízkosti pěších značených tras 
a doplňují vycházkové okruhy v okolí města 
Ústí nad Orlicí.

Projekt Dovybavení infrastruktury služeb ces-
tovního ruchu města Ústí nad Orlicí je realizo-

ván za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR.
Další podrobnosti najdete na https://www.
ustinadorlici.cz/cs/mesto/projekty-mesta.

Za realizátora 
PhDr. Jana Staňková

Pozvánka na Den Regionu Orlicko-Třebovsko

Na pátek 7. září 2018 připravuje svazek obcí 
Den Regionu Orlicko – Třebovsko. Cyklojízda 
starostů členských obcí a měst bude končit 
v 17 hodin ve Vlčkově. Je připraven program 
divadelního spolku ze Sloupnice 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

Jednotné kontaktní místo je tu 
pro Vás

Na Obecním živnostenském úřadě Magist-
rátu města Pardubic devátým rokem vykonává 
konzultační a poradenskou činnost JEDNOTNÉ 
KONTAKTNÍ MÍSTO (JKM), které bezplatně 
poskytuje základní informace k zahájení pod-
nikání v členských zemích Evropské unie (EU). 
Je určeno pro začínající podnikatele a také pro 
ty, kteří se chystají příležitostně poskytovat 
služby v jiné zemi EU nebo se tam hodlají usa-
dit. JKM můžete navštívit osobně na adrese 
Gorkého 489, Pardubice, případně dotaz uči-
nit telefonicky na č. 466859398 nebo elektro-
nicky jkm@mmp.cz. Lze využít také portálu 
BusinessInfo.cz a dotaz odeslat prostřednic-
tvím odkazu http://www.businessinfo.cz/cz/
dotaznik-jkm/.

Z našich škol

Mateřská škola Na Výsluní - Dětský den v Cakli

Mezinárodní den dětí jsme se v naší školce roz-
hodli oslavit společným výletem. Tento dárek 
děti dostaly již o den dříve, ve čtvrtek 31. 5., 
kdy jsme se všichni společně vydali na cestu 
do nedaleké Cakle.
Děti byly na cestu vybaveny vlastními pokrýv-
kami hlavy ozdobenými vyrobeným kšiltem. 
Ten si děti tvořily již několik dní dopředu. Nej-
mladší děti ze třídy Berušek ho měly červený 
s černými puntíky, druháci z Motýlků měly kšilt 
s kytičkami a nejstarší děti Zajíčci a Sovičky si 
ozdobu hlavy vyzdobily dle vlastní fantazie.
V Cakli se děti posilnily občerstvením a již se 
těšily na zajímavý program. O ten se posta-

ral sympatický pan sokolník z Dobrušky, který 
nám předvedl práci s dravci, sovou a cvičenými 
psy. Děti se seznámily například s jestřábem, 
poštolkou nebo klidnou, ospalou sovičkou. 
Dozvěděly se mnoho zajímavostí a mohly si 
dokonce mírné ptáčky pohladit a okusit, jaká 
mají hebká peříčka.
Po programu na mladší děti čekal autobus, 
který je odvezl zpět do školky, starší děti 
zvládly i cestu zpět pěšky. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si všichni tento 
den náležitě užili. Akce proběhla za finanční 
podpory Města Ústí nad Orlicí. 

Kolektiv učitelek MŠ
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Prohlášení ředitelky MŠ 
Klubíčko

Vážení rodiče,
po skončení mého 6-ti letého funkčního 
období se Rada města rozhodla vyhlásit výbě-
rové řízení na pozici ředitelky mateřské školy 
KLUBÍČKO. Do konkurzu jsem se přihlásila, spl-
nila všechny náležitosti a konkurzní komise mě 
určila na první místo. Rada města však jme-
novala uchazečku z místa druhého. Z tohoto 
důvodu končím v této mateřské škole. Chtěla 
bych Vám a Vašim dětem touto cestou popřát 
hodně štěstí, zdraví, pohody a životních úspě-
chů. Přeji Vám, aby Vaše děti odcházely do 
základní školy připravené a s hezkými vzpo-
mínkami na školku.

Děkuji rodičům za podporu
Jana Lukesová

Základní škola Komenského 

Ohlédnutí
Akademie 2018
S horkovzdušným balónem nad hlavou sledo-
vali rodiče, prarodiče, kamarádi a příznivci naší 
školy hemžení dětí i těch, kteří se cítí už skoro 
dospělí. V pestrém programu vystoupilo na 
tři sta padesát žáků, kteří předvedli čísla, na 
nichž pilně téměř půl roku pracovali. A že je 
příjemné se opřít o dlouholetou tradici Akade-
mií, které se na „Komendě“ připravují bezmála 
50 let, dokázalo úplně zaplněné Roškotovo 
divadlo při třech představeních pro veřejnost.
Ač se naši deváťáci rozloučili se „základkou“ se 
vší parádou, chceme jim ještě jednou popřát 
šťastné vykročení do světa dospělých.

Mgr. Dana Špindlerová

Zlatý list – krajská přírodovědná soutěž
Naší škole se podařilo i v letošním roce získat 
velmi dobré umístění (5. místo) v 46. ročníku 
soutěže kolektivů dětí a mládeže České repub-

liky v přírodovědných disciplínách. Náš tým 
prokázal velmi dobré znalosti v oblasti biolo-
gie, ekologie a životního prostředí. Pořadate-
lem soutěže je Český svaz ochránců přírody.

Mgr. Hana Entová

Jarní běh
Jarního běhu o pohár Václava Čevony se 
zúčastnilo 138 dětí ze čtyř ústeckých škol.
V celkovém pořadí se na 1. místě umístila ZŠ 
ÚO Komenského se ziskem 69 bodů, na 2. 
místě ZŠ ÚO Bří. Čapků s 54 body, na 3. místě 
Gymnázium ÚO s 52 body a čtvrté místo obsa-
dila ZŠ Třebovská se ziskem 33 bodů.

Mgr. Petra Šmídová

Co nás čeká
Přejeme všem našim žákům, aby si užili prázd-
niny v plném zdraví a aby spolu s rodiči nabrali 
síly do nového školního roku. 
V září mezi sebe přivítáme nové prvňáčky 
i děti z okolních škol, které k nám nastoupí do 
šestého ročníku. Těšíme se, že v tom „našem 
rozjetém vlaku“ najdou svoje místo a společně 
všechno zvládneme. Kolektiv pedagogů

Základní škola Bratří Čapků 

Ucelený program pro předškoláky
Po úspěšném zápisu do prvních tříd na ZŠ Bra-
tří Čapků na školní rok 2018/2019 následovala 
již tradičně Škola nanečisto. Toto celé sezna-
mování budoucích prvňáčků s vyučujícími 
a školním prostředím bylo opět zakončeno 
zábavným odpolednem Do školy za pohádkou. 

Rodiče se seznámili s učitelkami svých dětí na 
první třídní schůzce na konci června. 

Jana Urbanová
Cyklisticko – vodácký kurz
Ve středu 16.5. se žáci 8.A krátce po 13. h. 
vydali na kolech na Žampach. Zde nás čekala 
prohlídka kaple sv. Bartoloměje. Dále jsme 
se prošli arboretem exotických rostlin včetně 
speciálního parku pro postižené. Po vydatné 
svačině jsme vyrazili na naši základnu do Čer-
novíra. Večer jsme si sedli k ohni a zpívali pís-
ničky. Ve čtvrtek jsme se hrdinně vydali sjíždět 
Tichou Orlici a v pátek jsme na kolech absol-

vovali padesátikilometrovou trasu. Celý kurz 
jsme zakončili příjezdem ke škole kolem třetí 
hodiny. Každý z nás si odnesl nějaké zážitky.

 Daniel Toppisch (8.A)

Prázdniny ve školní družině
I letošní prázdniny mohou ukončit děti ze ZŠ 
Bratří Čapků v prázdninové družině. V minu-
lých letech proběhl indiánský a napříč světadíly 
zaměřený týden. Tento rok se děti mohou opět 
těšit na tematicky orientovaný program. Čeká 
je plno her, zpěvu, tvoření, zábavy a nezapo-
menutelných zážitků.  Klára Maršíková

Základní škola Třebovská

Stáří i mládí společně zpívá
Ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK v Ústí 
nad Orlicí vystoupily i letos děti naší školy 
v Domově důchodců se svým malým hudeb-
ním programem zaměřeným k oslavě Dne 
matek. V letošním roce děti nacvičily písničky, 

které babičky i dědečkové znají a mohou si 
je s dětmi zazpívat – „lidovky“ z jejich mládí. 
A opravdu se podařilo. Byla to příjemná i smy-
sluplná akce.

Dagmar Pavlíčková

Matematický poker 2018
Letos (již ve čtvrtém ročníku) soutěžilo neu-
věřitelných 94 žáků z 5. – 9. třídy. Soutěž tvo-
řily dvě hry. První hra spočívala v uspořádání 
náhodně tažených čísel, ve druhé hře bylo 
cílem přeskládat čísla z první hry tak, aby bylo 
dosaženo co největšího počtu bodů. Ukázalo 
se, že nezáleží tak úplně na věku soutěžících, 
protože k vítězství stačí správný logický úsu-

dek. Vítězům byly rozdány zalaminované kar-
tičky s čísly a pravidly k této hře, jejichž výrobu 
finančně podpořilo Město Ústí nad Orlicí.

Jolana Morávková

Zdravě jím po celý den
Dne 22. května 2018 se uskutečnil projek-
tový program pro 1. stupeň Zdravě jím po 
celý den letos zaměřený na pokrmy z obilovin.
V první části jednotlivé třídy měly ochutnávku 
zeleninových šťáv a žáci si připravili raw záku-
sek ze slunečnicových semen a hrozinek. Tato 
část proběhla ve spolupráci s firmou MK Fruit, 
která dodává ovoce a zeleninu do školy.
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Ve druhé části v jednotlivých vyučovacích 
hodinách si žáci rozšířili vědomosti o obil-
ninách jak obecně tak i v souvislostech se 
svými zkušenostmi a znalostmi. V praktické 
části jsme tentokrát vynechali práci s běžně 
dostupnými a známými potravinami z obilnin 
a zaměřili se na poznávání přes nové chutě 
v podobě kaší, které vyhovují zásadám zdravé 
výživy a které se snadno připravují.
Projekt přispěl k lepšímu povědomí o důleži-
tosti vyrovnané stravy a potravin prospívají-
cích zdraví.

Za 1. stupeň Mgr. Alena Malá

Klub zábavné logiky a deskových her
V letošním školním roce na naší škole probíhal 
Klub logiky a deskových her, který byl finan-
cován z evropského programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Kroužku se zúčastnilo 15 žáků z 3. 
až 7. třídy. Naučili se spoustu nových desko-
vých her, kterých v současné době máme více 
než 40. Zlepšili se ve strategickém uvažování 

a myšlení, ale také ve schopnosti spolupráce 
v týmu. Vyzkoušeli si luštění šifer, hlavolamů, 
ale i pantomimu nebo piškvorky v různých 
variantách. Ve druhém pololetí měli žáci mož-
nost během jednotlivých setkání sbírat body 
za nejlepší umístění, vhodně zvolenou strategii 
nebo za přípravu hry pro ostatní. Při posled-
ním setkání byl všem žákům předán diplom 
a ti nejlepší si odnesli také dárek v podobě des-
kové hry. A už nyní se těšíme na příští školní 
rok a nové šikovné hlavy, které se budou hra-
vou formou vzdělávat v klubu zábavné logiky 
a deskových her.

Kateřina Váňová, vedoucí kroužku
 
Den dětí aneb Škola hrou 2018
V pátek 1. 6. ožil park u naší školy. Postarali 
jsme se o to my, páťáci. Uspořádali jsme totiž 
oslavu Mezinárodního dne dětí pro všechny 
ostatní ročníky prvního stupně. Vše začalo 
o den dříve, ve čtvrtek, když jsme připravili 
zjednodušený program pro mateřskou školku 

Pod Lesem, který se setkal s velkým úspě-
chem. V pátek jsme byli připraveni.
Postavili jsme celkem jedenáct stanovišť 
s různými aktivitami a úkoly. Naši spolužáci 
plnili úkoly na jedničku a dobře se bavili celé 
dvě hodiny. A co všechno dělali? Třeba hráli 
petanque, fotbal nebo kroket, skákali v pytlích, 
házeli nebo stříleli na cíl, chodili na chůdách, 
poznávali věci po hmatu a po čichu, kreslili 
poslepu, stavěli puzzle, plnili vědomostní 
úlohy.
Nesmíme také zapomenout na důležitou 
věc, kterou jsme se během tohoto zábav-
ného dopoledne naučili, abychom nepřišli 
k úrazu a vyhnuli se nepříjemnostem při jízdě 
na kole. Zopakovali jsme si povinné vybavení 
cyklisty a jako dárek jsme obdrželi dvě odra-
zová sklíčka.
Den dětí na naší škole nás přesvědčil, že hraní 
bez mobilů a počítačů nás pořád ještě baví!
Žáci 5. třídy a jejich třídní učitelka Eva Trejt-
narová

Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75

Dopravní soutěž
V pátek 1.6. se hřiště u školy 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, nechy-
běla slalomová dráha, průjezd zužujícího se 
úseku, převoz kelímku s vodou a přesné zabrz-
dění na cílové čáře.  Marcela Kubátová

Mléčný koš
V pátek 25. května proběhla v rámci celoroční 
akce „Mléko do škol“ ochutnávka mléčných 
výrobků. Žáci měli možnost ochutnat nejrůz-
nější druhy pomazánek, sýrů, jogurtů, tva-
rohů, smetany mléka a mléčných nápojů. Přes 
počáteční rozpaky, se žáci postupně pustili do 
ochutnávání a zjistili, jak rozličné chutě může 
mléko mít. Monika Ehrenbergerová

ZOO Brno
V pondělí 7. 5. se žáci 1. a 3. ročníku vypra-
vili do Brna, kde navštívili tamní nádhernou 
ZOO. Cestu vlakem a tramvají zvládli všichni 
na jedničku a pak už se nám otevřely brány 
dalekých krajů. Viděli jsme lvy, tygry, med-
vědy, žirafy, zebry, surikaty, krokodýly a mnoho 
dalších prapodivných a neznámých živočichů. 
Samozřejmě nemohla chybět návštěva hou-
paček, nákup suvenýrů a dobrůtek, všechny 
nás zaujala kuličková zmrzlina, která nejen zají-
mavě vypadá, ale také báječně chutná. Nej-

větším zážitkem ovšem bylo, když se přímo 
před našima očima narodilo malé „losátko“. 
Maminka ho pečlivě očistila a během krátké 
chvíle se postavilo a na svých vratkých nožič-
kách spolu s maminkou odešlo pryč. A tak 
jsme i my pokračovali v prohlídce ZOO. Čekali 
na nás papoušci, vlci a velbloudi. Celý den 
jsme si báječně užili, plni krásných zážitků 
a unavení jsme v podvečer dorazili domů. 

Monika Ehrenbergerová

Den matek
Ve čtvrtek 10. května proběhlo vystou-
pení žáků zájmových kroužků pod názvem 
„SRDÍČKO PRO MAMINKU“. Děti se naučily pís-
ničky, básně, scénky a tanečky a vše s radostí 
předvedly nejen svým maminkám a babičkám. 
Přestože zkoušky děti nebraly příliš vážně, 
vystoupení se jim velmi povedlo. Maminky 
i babičky byly z výkonů svých ratolestí dojaté 
a některé se neubránily slzám.

Monika Ehrenbergerová

Johanka z Arku
Dramatický příběh výjimečné historické 
postavy si pro své závěrečné vystoupení 
vybrali žáci našich zájmových kroužků. Celý 
čtvrtrok pilně trénovali, nacvičovali a pilovali 
každé slovo. A ve čtvrtek 7. června předvedli 
výsledky svého snažení veřejnosti. Dopole-
dne v hledišti zasedli obyvatelé pečovatel-
ského domu Kryštof a také žáci z naší školy, 

kteří přišli podpořit své spolužáky. Největší 
tréma se ovšem dostavila odpoledne, kdy 
v publiku zasedli rodiče a blízcí malých herců. 
Všichni byli výkony svých ratolestí nadšeni a za 
báječné výkony je odměnili nekonečným bouř-
livým potleskem.  Monika Ehrenbergerová

Školní nocování
Po závěrečném vystoupení bylo malým her-
cům odměnou školní nocování. Nejprve jsme 
se vypravili na zmrzlinu a samozřejmě došlo 
i na další dobroty. Po návratu do školy nás 
čekalo opékání špekáčků, sportovní soutěž 
a na závěr večera nemohla chybět disko-
téka. Pak už se ale všem klížila víčka a tak se 
zachumlali do spacáků a během chvíle usnuli. 
Ráno všechny překvapila rozcvička v chladivé 
rose.  Monika Ehrenbergerová
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Pozvánka na odbornou 
konferenci na VOŠ a SŠZS

Vyšší odborná škola a střední škola zdravot-
nická a sociální Ústí nad Orlicí pořádá 3. 10. 
2018 X. odbornou konferenci
NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.
Přednášející: Olga Sommerová, František Kin-
ský, Doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslav Maxmi-
lián Kašparů, PhD. Dr.h.c., m.prof. pplk. MUDr. 
Josef Roubal, PhDr. Jana Mervartová, Lenka 
Marková. Konference je určena pro zájemce 
z řad zdravotníků, pedagogů, sociálních pra-
covníků a veřejnosti. 
Přihlášky a informace naleznete na webových 
stránkách www.szsuo.cz a facebooku školy.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Zprávičky ze Stacionáře

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit 
a podívat se na naše vystoupení při akci Město 
v pohybu.
V červnu jsme absolvovali několik jednoden-
ních akcí: Setkání se studentkami Střední školy 
obchodní v Chocni. Tradiční účast na krásné 
sportovní akci Člověk - člověku pořádanou SŠO 

a služeb v Zábřehu, letošní ročník měl název 
PRÁCE nebo DOVOLENÁ a konal se ve Wol-
kerových sadech. Dále děkujeme ZŠ Komen-
ského za pozvání na Akademii žáků této školy. 
A p.učitelce Kaplanové z VOŠ a SZŠ v Ústí nad 
Orlicí za pozvání do Malé scény na předsta-
vení pohádky, kterou nacvičily studentky této 
školy. 20. června jsme na naší zahradě připra-
vily pro naše uživatelé Sportovní dopoledne 
se spousty tradičních či netradičních disciplín, 
nechybělo opékání párků a Diskotéka. Všichni 
jsme si tento den pěkně užili.

Přejeme našim čtenářům krásné léto.
H. Zastoupilová, vedoucí služby

Sociální / zdravotní

Senior klub

Klub s desetiletou tradicí

Týdenní pobyty Krkonoše
  8.7. – 15.7. Jindřichův dům
26.8. –   2.9. Jindřichův dům
26.8. –   2.9. Modrokamenná bouda
V případě zájmu si ověřte u paní Šamšulové 
na tel.: 728 442 575, zda jsou ještě volná 
místa.

ZVEME VÁS NA NAŠE AKCE

Dlouhé Stráně
čt 2.8. | celodenní zájezd
Návštěva přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně a ruční papírny Velké Losiny. 
Závazné přihlášky se již přijímaly do počtu 
49 osob. Hlásit se můžete u předsedy na tel.: 
734 398 390, kde si ověříte, jsou-li ještě volná 
místa. Člen SK hradí 250,- Kč, nečlen 370,- 
Kč, neobyvatel ÚO 440,- Kč. V ceně doprava 
a vstupy / 9 –12 hodin/: elektrárna (přednáš-

kový sál - promítání filmu, přednáška), pod-
zemí elektrárny, dolní nádrž, horní nádrž. 
Následuje volno na oběd. Přejezd do Vel-
kých Losin a od 14,30 a 15,00 hodin pro-
hlídka muzea papíru. Předpokládaný návrat 
kolem 19.00 hodin. Akci zajišťuje p. Ešpan-
drová a p. Ešpandr. 
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
06,10 hodin, Benzina pod Duklou 06,15 hodin, 
Babyka 06,20 hodin, Autobusové nádraží 
06,25 hodin, Tvardkova 06,30 hodin, Penzion 
06,35 hodin

Arboretum u zámku Žampach
čt 9.8. | výlet BUS
Autobusový výlet na Žampach a pak pěšky – 
Arboretum u zámku, případně vycházka ke 
zřícenině hradu. Délka trasy cca 3km. Sraz 
účastníků ve 12.45 hod. na autobusovém 
nádraží. Jízdné TAM hradí SK, zpět individu-
álně v 15.53 nebo 17.53. Nemší občerstvení 
možno zakoupit v informačním centru. Akci 
zajišťuje p. Štěch a p. Štěchová

Rybárna Kamenčik/Polsko
čt 16.8. | výlet
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 přijímají 7.8. a 14.8.2018 ve Slad-
kovně. Člen Senior klubu hradí příspěvek na 
dopravu 70,- Kč, nečlen 90,- Kč, neobyvatel 
110,- Kč. Předpokládaný návrat kolem 19.00 
hodiny.
Akci zajišťuje p. Ešpandr , tel. 734398390 a p. 
Ešpandrová. 
/Porce pstruha stojí cca 130,-Kč, dle velikosti 
+ přílohy, možno platit i v korunách./. Připojiš-
tění léč. výloh je na Vašem rozhodnutí a zdra-
votním stavu.
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

Cyklovýlet směr Č. Třebová
čt 23.8. | sraz ve 13.00 hodin
Sraz před CSP – bývalý Penzion. Akci zajišťuje 
p. Králík. Zastávka na občerstvení zajištěna

Rozloučení s prázdninami v Cakli
čt 30.8. | sraz v 15.30 hodin
Opékání vuřtů s kytarou M. Biena. Nápoje lze 
zakoupit v restauraci, oheň k dispozici, vuřty, 
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pokračování ze str. 7

hořčici a chleba si vezměte s sebou. Sraz před 
CSP – bývalý Penzion. Akci zajišťuje p. Králík 
a p. Štěch

Žďár nad Sázavou, Zelená hora
čt 6.9. | zájezd
Celodenní zájezd do Žďáru nad Sázavou a ke 
kostelu na Zelené hoře. Závazné přihlášky se 
přijímají do počtu 48 osob v úterý dne 7. 8., 14. 
8., případně ještě 4. 9. 2018 ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 
140,- Kč, nečlen 190,- Kč, neobyvatel 230,-Kč. 
V ceně doprava a vstup do kostela. Bude volno 
i na občerstvení v zámecké cukrárně, na pří-

padnou individuální prohlídku zámku či města. 
Předpokládaný návrat po 18.00 hodině. Akci 
zajišťuje p. Štěchová a p. Štěch. 
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
07,00 hodin, Benzina pod Duklou 07,05 hodin, 
Babyka - 07,10 hodin, Autobusové nádraží 
07,15 hodin, Tvardkova - 07,20 hodin, Pen-
zion 07,25 hodin

Přejeme všem našim členům, obyvatelům 
města a našim příznivcům krásné a slunečné 
léto, hodně zdraví, klidu a pohody, na zahrád-
kách přiměřenou zálivku pomalým deštěm 

a těšíme se na setkání s Vámi na našich 
akcích.

UPOZORNĚNÍ: na 20. září 2018- čtvrtek - při-
pravujeme oslavu Mezinárodního dne seni-
orů s dopoledním vařením gulášů.

Kontakty na výbor Senior klubu: JUDr. Ešpandr 
734398390, JUDr. Králík 722475132,  Mgr. Ště-
chová 731601548, p. Rabová 734188853, , p. 
Ešpandrová 734188855, p. Štěch 722475129 

Za výbor Senior klubu města 
JUDr. Zdeněk Ešpandr - předseda

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeř-
nici,…….. 
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý pra-
covní den od 7.00 do 15.30 hodin.
PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA V PONDĚLÍ 
A VE STŘEDU DO 18.00 HODIN (v období let-
ního času).
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ 
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje 
a Nadace Charty 77.

Centrum pro život: vzdělávací, relaxační a vol-
nočasové 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, ÚO

Výstava Mateřské školy Žižkova Lanškroun
1.-31.7. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrazů dětí z MŠ Žižkova Lanškroun, 
vstup zdarma

Odpolední vycházka
19.7. | sraz ve 13.00 hodin

Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O. Sraz 
u budovy OS ČČK

Cyklovýlet
24.7. | sraz v 9.00 hodin
Cyklovýlet po okolí Ústí n.O. s panem Ivo Prec-
líkem. Sraz u budovy OS ČČK

Muzeum českého karosářství, Vysoké Mýto
26.7. | odjezd ve 13.00 hodin
Odpolední výlet do Vysokého Mýta spojený 
s návštěvou Muzea českého karosářství. Při-
hlásit se můžete na tel.: 775 765 659. Odjezd 
je z autobusového nádraží. Cena pro člena ČK 
a děti 80,- Kč, ostatní 100,- Kč. Cena obsahuje 
dopravu + vstupenku do muzea

Květiny kolem nás
1.-31.8. | 8.00-15.30 hodin
Výstava ubrousků s motivem květin paní Ilony 
Maixnerové, vstup zdarma

Č. Třebová – Chaloupka M. Švabinského, 
Rotunda sv. Kateřiny
7.8. | odjezd ve 13.00 hodin
Odpolední výlet do Č. Třebové spojený s pro-
hlídkou Kozlovské chaloupky M. Švabinského 
a Rotundy sv. Kateřiny. Přihlásit se můžete 
na tel.: 775 765 659. Odjezd z autobusového 
nádraží v Ústí n.O. Cena je pro členy ČK a děti 
50,- Kč, ostatní 70,- Kč. Cena výletu obsahuje 
dopravu + vstupenky (chaloupka, rotunda)

Odpolední vycházka
14.8. | sraz ve 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O. Sraz 
před budovou OS ČČK

Odpolední výlet do obce Neratov
16.8. | odjezd ve 13.00 hodin
Přihlásit se můžete na tel.: 775 765 659. 
Odjezd z autobusového nádraží Ústí n.O.. Cena 
pro členy ČK a děti 100,- Kč, ostatní 130,- Kč. 
Cena výletu obsahuje dopravu

Cyklovýlet
21.8. | sraz v 9.00 hodin
Cyklovýlet po okolí Ústí n.O. s panem Ivo Prec-
líkem. Sraz před budovou OS ČČK

Zahradní posezení – Loučení s létem
30.8. | 15.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu, 
občerstvení zajištěno. Akce se koná na zahradě 
OS ČČK, Kopeckého 840. V případě špatného 
počasí se akce uskuteční v budově OS ČČK, 
vstup zdarma

Kavárnička – centrum setkávání: v období 
letních prázdnin bude provoz kavárničky 
v budově OS ČČK z důvodů pořádání příměst-
ských táborů přerušen. Děkujeme za pocho-
pení
Kavárnička bude otevřena při akcích OS ČČK 
Ústí nad Orlicí (vycházky, cyklovýlety, pose-
zení,…) 

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.

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

PRO DĚTI

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti ve věku od 7 
do 12 let

I. turnus: 9. – 13. července 2018, Ústí nad 
Orlicí
II. turnus: 20. – 24. srpna 2018, Ústí nad Orlicí

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

BAZAR OŠACENÍ - SECOND HAND
Bazar dětského a dospělého ošacení
10. 7. 2018 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
27. 8. 2018 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
Provoz Ošacovacího střediska ČČK o letních 
prázdninách:
Ošacovací středisko je provozováno za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje
  2. 7.  9,00 - 12,00  13,00 - 15,30 
10. 7.   9,00 - 12,00  13,00 - 15,30
16. 7.  ZAVŘENO (individuální obsluha)
23. 7.  ZAVŘENO (individuální obsluha)
30. 7.   ZAVŘENO (individuální obsluha)
 6. 8.   ZAVŘENO (individuální obsluha)

13. 8.   ZAVŘENO (individuální obsluha)
20. 8.   9,00 - 12,00  13,00 - 15,30
27. 8.   9,00 - 12,00  13,00 - 15,30

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, 
MŮŽETE U NÁS. Fotografujete, kreslíte, tvo-
říte, sbíráte pohlednice, známky,……
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla 
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Ústí nad Orlicí. 
Každý měsíc připravujeme výstavku různých 
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za úče-
lem výstavky nabízen ZDARMA – především 
seniorům. Bližší informace na tel. 775 765 659. 
Těšíme se na Vaše výstavky.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ v nákup-
ním centru NOVÁ LOUŽE 
PROVOZNÍ DOBA: 
pondělí – pátek  od 14,00 do 18,00 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: bližší informace a objed-
nání úklidové služby na tel.: 773 001 088

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

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s. základní organizace Ústí nad Orlicí

ČERVENEC
Pozvánka na poznávací zájezd: Rajhrad 
u Brna – areál kláštera, Velká Bíteš – kostel 
s opevněním, Bobrová u N. Města na Moravě 
– soukromé muzeum panenek.
Kdy: středa 25. 7. 2018, 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: Kolín – histo-
rické centrum města: kostel, židovská syna-
goga, náměstí Čáslav – návštěva zahradnictví 
Hortis
Kdy: středa 15. 8. 2018, odjezd: Tvardkova 
v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 
hod., Družba v 6.55 hod., Tvardkova v 7 hod., 
nádraží ČSAD v 7.05 hod.). Cena: 300 Kč člen, 
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 
a 731 052 128

42. ročník sportovních her SPCCH Pardu-
bického kraje proběhl ve dnech 1. – 3. 6. 
2018 na Mítkově u Chocně. Za Město Ústí 
nad Orlicí reprezentovalo družstvo 8 členů 
místní pobočky SPCCH. Celková účast 99 
osob. V kategorii Muži pod 65 let se umístil 
p. Štika na 4. místě.
Gratulujeme!

Na Vaši účast se těší a všem našim členům 
hezké léto přejí členové výboru ZO SPCCH.

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

Nebojte se počítače a naučte se být při práci 
samostatní. Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Detašo-
vané pracoviště Ústí nad Orlicí aktuálně nabízí 
zdarma v rámci sociální služby Sociální reha-
bilitace
ŠKOLENÍ NA POČÍTAČI pro osoby se zdravot-
ním postižením (od 19 let) a seniory
Témata školení:
- Základy práce na počítači (základní funkce: 

složky, plocha, klávesové zkratky)
- Textový editor Word, Excel, PowerPoint 

(napsat a upravovat text, vytvořit tabulky, 
základní vzorce, vytvoření prezentace)

- Práce na internetu (adresní řádek, vyhledá-
vání, stahování)

- Založení e-mailu (odesílání, přijímání e-mailů, 
připojení příloh)

- Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přá-
tel, ovládání programů)

- Vyhledávání informací (příspěvky, dávky, 
nemoci, zákony)

- Pracovní portály (jak a kde hledat práci, bri-
gádu, přivýdělek)

- Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení)
Školení bude probíhat formou individuál-
ních konzultací. V případě zájmu se obraťte 
na: Barbara Mejdrová, DiS.
Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel: 
775 693 983, barbara.mejdrova@czp-pk.cz
V Centru také poskytujeme službu odborné 
sociální poradenství. Můžete nás kontaktovat 
s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se 
například o pomoc v orientaci v systému soci-
álního 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 mobi-
litu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd.

Domácí zdravotní péče 

Postupem času se ukazuje, že domácí zdra-
votní péče má mnoho výhod. Tou největší 
výhodou je domácí prostředí, kde se stoná 
nebo žije prostě lépe. Navíc je tento způsob 
péče o pacienta levnější, než pobyt v nemoc-
nici. Právě domácí zdravotní péče umožní, aby 
pacienti (převážně senioři) nemuseli opouštět 
svůj byt, dům a cítili se co nejlépe. Domácí 
zdravotní péči si můžete vybrat buď sami, 
nebo na doporučení ošetřujícího či praktic-
kého lékaře. V případě domácí zdravotní péče 
musí tuto péči vykonávat pouze zdravotnický 
personál, který může převazovat rány, pomá-
hat s rehabilitací, aplikovat injekce, provádět 
kontrolní odběry, přípravu a podávání léku, 
a proto není nutná návštěva lékařského zaří-
zení. Domácí zdravotní péče je pro klienty 
zdravotních pojišťoven zdarma. 

pokračování na str. 10
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pokračování na str. 11

Jak se máme v Domově

Měsíc červen patří u nás v Domově tradičně 
výletování. Nebylo tomu jinak ani letos. Tento-
kráte jsme vyrazili poznávat krásy Vamberka. 
A vlastně i přilehlých měst. Naším cílem 
byla malebná restaurace, ze které jsme měli 
Rychnov nad Kněžnou jako na dlani. Krásný 
výhled byl umocněn slunečným počasím, 
které doslova vybízelo ke zmrzlinovým pohá-
rům. Samozřejmě si na své přišli i příznivci 
piva a bramboráčků. Největší radost jsme 
však měli z toho, že se nám podařilo dojed-
nat autobus s plošinou a díky tomu se na tra-
diční výlet dostali i obyvatelé s velmi ztíženou 
mobilitou. Překonávat bariéry je někdy hodně 
obtížné, my jsme ale rádi, že se nám to daří 
a že i za pomoci dostupných moderních pro-
středků můžeme našim obyvatelům dopřát 
stárnout s radostí.
Mějte krásné léto plné pohody a radosti a ani 
o prázdninách nezapomínejte sledovat naše 
webové stránky a facebook.

Příjemně strávené prázdniny Vám přejí
Zaměstnanci Domova

www.dduo.cz

Ošetřující či praktický lékař po zhodnocení cel-
kového zdravotního stavu klienta a stavu jeho 
vlastního sociálního prostředí, ve spolupráci 
s vybranou agenturou domácí péče, vystaví 
poukaz na odbornost 925 – domácí zdravotní 
péče. K vybranému typu návštěvy doplní 
lékař požadované výkony. Po indikaci domácí 
zdravotní péče je klient navštíven vybraným 
pracovníkem domácí zdravotní agentury a je 
proveden vstupní pohovor, vyšetření a vyhod-
nocení stavu vlastního sociálního prostředí, 
ve kterém bude zdravotní péče poskytována. 
V případě nutnosti provést v zájmu kvality 
poskytované domácí zdravotní péče určité 
úpravy v domácnosti klienta, např. umístěním 
lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, 
přístroji atp., je po dohodě s klientem či jeho 
rodinou přizpůsobeno prostředí nejen pro 
poskytování domácí péče, ale i pro klientovo 
pohodlí. Domácí zdravotní péče je zahájena 

pokračování ze str. 9 v den následující po vystavení poukazu prak-
tickým či ošetřujícím lékařem. Centrum kom-
plexní péče CZ zajišťuje domácí zdravotní péči 
prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních 
sestřiček již od roku 1990 v celém regionu 
Orlickoústecka. V Ústí nad Orlicí a jeho okolí 
zajišťují tuto péči sestřičky Hana Šplíchalová, 
Magda Aligerová a také sestřičky pracující na 
dohodu, kterým patří velké díky, protože dny 
sestřiček v domácí zdravotní péči jsou strávené 
s lidmi, kteří potřebují odbornou péči (ošet-
ření ran, úlevu od bolesti), kteří jsou odkázáni 
na pomoc druhých, s bolestmi těla i duše, 
kteří zůstali sami. Jsou to také dny strávené 
za volantem na cestách ke svým pacientům 
i do těch nejvzdálenějších vesniček, za kaž-
dého počasí, a také dny plné vyčerpání, ale 
když uslyšíte: „Sestřičko, děkuji.“, tak víte, že 
jste ve správný čas na správném místě.

Jolana Bartůšková 
Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí přijme na DPP všeobecnou sestru s registrací
TERÉNNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRA v DOMÁCÍ PÉČI pro Ústí nad Orlicí a okolí

Předpoklady: lidskost, zodpovědnost, komunikativnost, bezúhonnost, flexibilita, spolehlivost
Požadavky: osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odb. dohledu, ŘP skup. B, příjemné 
vystupování, empatie
Nabízíme: stabilní zázemí dobré firmy, kvalitní členy týmu, kterým jde o kvalitu služby pro 
pacienty, firemní benefity
Informace: na tel. 724 032 058 nebo monikapirklova@atlas.cz

Stomatologická pohotovost

20.6.-1.7. – MUDr. Zdeněk Škorpil, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465 423 824
5.7. – MUDr. Dagmar Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
6.7. – MUDr. Marcela Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128

7.-8.7. – MUDr. Jiří Štancl, F.V. Krejčího 405, 
ČT, tel.: 465 530 247
14.-15.7. – MUDr. Michal Teplý, 
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
21.-22.7. – MUDr. Michaela Vávrová, 
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
28.-29.7. – MUDr. Iva Voltnerová, 
F.V.Krejčího, ČT, tel.: 734 100 171

4.-5.8. – MUDr. Ladislav Židek, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
11.-12.8. – MUDr. Milena Židková, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471 223
18.-19.8. – MDDr. Monika Sigmundová, 
F.V. Krejčího 405, tel.: 465 530 247
25.-26.8. – MDDr. Blanka Martinková, 
Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 692

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko OD 1.7. DO 7.9. je v RC PRÁZDNINOVÝ PRO-
VOZ.
Volná herna, případně společné řádění na 
zahradě po celou dobu otevírací doby Zam-
baru (všední dny 10.00 – 18.00 hodin, s výjim-
kou dovolených označených na dveřích).

Po domluvě společné výlety, koupání a jiné 
společné akce, nápady a návrhy vítány (upřes-

nění data a konkrétní akce přes internet a ve 
vývěskách).

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Narnie: Skrytá hrozba
so 7.7.-so 14.7.
Letní dětský tábor pro děti ve věku 7-13 let, 
chata Roubenka Sedloňov v Orlických horách
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Pro děti a mládež

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
trum. Vstupné dobrovolné. Podrobné infor-
mace na zvláštních plakátech. 

Pinocchiova dobrodružství
čt 26.7. | 17.00 hodin| zahrada Městského 
muzea
Hudební interaktivní pohádka. Vstupné dob-
rovolné.

Kinematograf Bratří Čadíků
pá 27.7. – st 1.8.| 21.00 hodin| park pod diva-
dlem
Již tradiční letní promítání filmů pod širým 
nebem. Občerstvení zajištěno. Vstupné dob-
rovolné.
27.7. – Hastrman, 28.7. – Black Panther, 29.7. 
– Dokud nás svatba nerozdělí, 30.7. – Bajkeři, 
31.7. – Bezva ženská na krku, 1.8. – Tátova 
volha

Nabídka pořadů – červenec, 
srpen 2018 

PARK FEST
so 21.7. | 15.00 hodin | park u Roškotova 
divadla
Nejen hudební „párty“ pod korunami stromů. 
Divadlo pro děti, loutková dílnička, bubenické 
vystoupení ORdrums, Radim Dryml (začínající 
zpěvák a kytarista), kapely PPS, Miagra, Spek-

Vernisáž výstavy výtvarného umění
čt 9.8. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Zahájení 20. ročníku tradiční výstavy děl 
autorů tvořících nejrůznějšími technikami. 
Doprovodný program: LIGHT ART – unikátní 
kresba světelným paprskem v podání výtvar-
níka z atelieru DOWIS.CZ. Výstava potrvá do 
9. září. Vstupné dobrovolné.

Ústecká staročeská pouť – Návrat k tradicím
so 18.8. | 10.00 hodin | Mírové náměstí
Dobové atrakce a střelnice, ukázky starých 
řemesel s dílničkami pro děti, divadélko pro 
děti, skupina historického šermu Honorata, 
koncert skupiny Tempus, buřty od skautů 
a prezentace skautské činnosti, stánkový pro-
dej, divadelní představení… Bližší informace 
s podrobným programem na zvláštních pla-
kátech

pokračování ze str. 10

Exit Camp Matrix
ne 5.8.-so 11.8.
Určeno pro děti ve věku 12-15 let, Mladkov, 
více info na www.klubexit.cz

Rodinný pobyt Trollové
so 11.8.-čt 16.8.
Chata Koniklec Jestřabí v Krkonoších, pro 
rodiny s dětmi

Táboření pro tatínky s dětmi
pá 17.8.-ne 19.8.
Víkend pro statečné otce a jejich děti, 
Koryčany, více na tel.: 603 913 885

Po stopách Jana Jiskry z Brandýsa
ne 26.8.-ne 2.9.
Putování mezinárodních týmů z Čech na Slo-
vensko, pro mládež od 13 let

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

Dům dětí a mládeže Duha

pokračování na str. 14

Prázdninové výlety:
13.7.2018 - ZOO Zlín
31.8.2018 - Dolní Morava

- pro děti od 6 let i dospělé
- cena: 300 Kč
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Kultura

Loučení s prázdninami
pá 31.8. | 15-18 hodin |Malá scéna, zahrada 
Stacionáře
Zábavný program pro děti s Divadlem Koráb. 
Pohádka Princezna na hrášku, balónkový 
klaun, soutěže o drobné ceny, malování na 
obličej, opékání buřtů… Vstupné dobrovolné

3D Kino Máj – červenec, srpen

Příšerky z vesmíru
ne 1.7. | 17.00 hodin
Animovaný, Německo, Lucembursko, Dánsko, 
české znění, vstupné 120 Kč

Jurský svět: Zánik říše
ne 1.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

*Deadpool
út 3.7. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Pat a Mat znovu v akci
 st 4.7. | 10.00 hodin
Animovaný, ČR, vstupné 80 Kč

Ant-Man a Wasp
so 7.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

*První očista
ne 8.7. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Manžel na zkoušku
út 10.7. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Příšerky z vesmíru
st 11.7. | 10.00 hodin
Animovaný, Německo, Lucembursko, Dánsko, 
české znění, vstupné 100 Kč

Mrakodrap
čt 12.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč
Úsměvy smutných mužů
pá 13.7. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Ant-Man a Waps 3D
so 14.7. | 17.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 140 Kč

Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená

ne 15.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Muž, který zabil Dona Quijota
út 17.7. | 19.30 hodin
Dobrodružný, E/BE/P/VB, české znění, vstupné 
110 Kč

Hotel Transylvánie 3: Příšeriózní dovolená
st 18.7. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 120 Kč

Mamma Mia: Here We Go Again!
čt 19.7. | 19.30 hodin
Muzikál, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Mrakodrap
pá 20.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Mamma Mia: Here We Go Again!
ne 22.7. | 19.30 hodin
Muzikál, USA, vstupné 130 Kč

Ant-Man a Wasp 3D
po 13.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Chata na prodej
út 14.8. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Králíček Petr
st 15.8. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 80 Kč

Equalizer 2
čt 16.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Mission: Impossible – Fallout
pá 17.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Úžasňákovi 2
ne 19.8. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 110 Kč

Jan Palach
út 21.8. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč

Úžasňákovi 2
st 22.8. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, vstupné 110 Kč

Miss Hanoi
čt 23.8. | 19.30 hodin
Krimi, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Mision: Impossible – Fallout

pokračování ze str. 11

pokračování na str. 15

pá 24.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, vstupné 120 Kč

*Slender Man
so 25.8. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Kryštůfek Robin
ne 26.8. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Kryštůfek Robin
st 29.8. | 10.00 hodin
Rodinný, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Alfa
čt 30.8. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Jan Palach
pá 31.8. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč

Předprodej: Informační centrum Městského 
úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271 
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, 
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line. 
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí n. O., tel.: 
736 503 564, 606 684 449 info@klubcentrum.
cz. www.klubcentrum.cz

Taneční kurzy pro mládež i pro 
dospělé

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí nabízí DO 
TANEČNÍHO KURZU pro mládež poslední 
volná místa. 
Kurz tance bude probíhat od září do prosince 
2018 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. 
První lekce se koná v neděli 16. září 2018 od 
13 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy 
v neděli 13.00 – 16.00 hod.), prodloužená 
a věneček. Kurzovné činí 1.400,- Kč. Přihlášku 
je možno vyzvednout v kanceláři Klubcentra 
v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, v Infor-
mačním centru MěÚ nebo si ji stáhnout na 
stránkách www.klubcentrum.cz. Kurzovné se 
platí hotově při podání přihlášky. 
Bližší informace na tel.: 734 369 413, e-mail: 
starkova@klubcentrum.cz

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje 
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ pod vedením 
Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
Kurz bude probíhat v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí od 16. září 2018 vždy v neděli od 
16.30 do 19 hodin. Je vhodný i pro začátečníky. 
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Kultura

pokračování ze str. 14

Budou se vyučovat všechny tance a figury, 
které se učí v klasických základních tanečních 
(waltz, valčík, tango, foxtrot, polka, chacha, 
jive), navíc je možné dle zájmu zařadit salsu, 
twist, blues… Cena pro pár za 9 lekcí je 2.160,- 
Kč. Uzávěrka přihlášek 3. září 2018. Počet párů 
je omezen, takže v případě naplnění kurzu 

bude příjem přihlášek ukončen před uzávěr-
kou. Přihlášku je možno vyzvednout v kance-
láři Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 
1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji 
stáhnout na stránkách www.klubcentrum.cz.
Bližší informace na tel.: 734 369 413, e-mail: 
starkova@klubcentrum.cz

Město Ústí nad Orlicí pořádá v sobotu 
18. srpna 93. ÚSTECKOU STAROČESKOU 

POUŤ – NÁVRAT K TRADICÍM

PÁTEK 17. SRPNA
Farní zahrada ústeckého děkanství
17.00 hodin | FESTIVAL PRO TEBE
Michal Horák, Voxel, Vlny, Těžká doba. 
Výtěžek podpoří děti v rozvojových zemích

SOBOTA 18. SRPNA
Mírové náměstí
10.00 hodin | 93. ÚSTECKÁ STAROČESKÁ 
POUŤ – NÁVRAT K TRADICÍM
*stánky s jarmarečním zbožím * ruční kolo-
toč * střelnice * houpačky * dětský řetíz-
kový kolotoč * šermířská skupina Honorata 
* stánky s ukázkami řemesel (kovář, hrn-
číř, foukání skla, práce se dřevem) * skauti 
(opékání buřtů) * hudební vystoupení na 
pódiu pod Mariánským sloupem * stánky 
s občerstvením *

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE
* XX. ročník Výstavy výtvarného umění 
v Kulturním domě * Výstavy v Městském 
muzeu v Hernychově vile * Ústecký salon 
2018 v Galerii pod radnicí * Ústecká pouť 
na zahradě Hernychovy vily * Sochařská 
dílna v Městském muzeu * Operní předsta-
vení Prodaná nevěsta v Roškotově divadle 
* Tenisový turnaj Elektro Sychra Cup*

V průběhu července budou v Informačním 
centru bezplatně k dispozici POUŤOVÉ 
NOVINY s rozsáhlou fotodokumentací, 
mapující vznik a historii pouti v Ústí nad 
Orlicí a s programem té letošní.

NEDĚLE 19. SRPNA
Farní zahrada ústeckého děkanství
ODPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO 
DĚTI

Podrobný program 93. ÚSTECKÉ STARO-
ČESKÉ POUTI bude zveřejněna na pla-
kátech a na webových stránkách města 
www.ustinadorlici.cz

Městské muzeum 

Burza všech sběratelských oborů

Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech oborů se uskuteční v neděli 19. srpna. 
Schůzky se konají od 7.30 do 11.00 hodin 
v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově 
ulici v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno. Přijeďte 
prodat své sběratelské přebytky, nakoupit to, 
co sháníte do své sbírky!

pokličku kamenického a sochařského řemesla. 
Materiál, nástroje a ochranné pomůcky máme 
k dispozici, upozorňujeme na nutnost vhod-
ného oblečení.

Oustecká pouť na zahradě Hernychovy vily
so 18.8. | 13.00-17.30 hodin
Zahrada Hernychovy vily vás přivítá nejen svou 
zelení, ale i stanovišti s hrami a hříčkami, které 
nejsou určené pouze dětem.
Pouť secesní doby nám připomene třeba roz-
táčení káči, hra „čára“, ale také chůdy a „cho-
dicí“ desky, anebo soutěže (tahání z klobouku) 
o drobné ceny. Každý, kdo rád tvoří, se může 
pustit do malování soustružených hraček, 
výroby papírových růží, papírových větr-
níků, anebo roztáčení knoflíku. Na dospělé 
čeká typické pouťové pražení kávy a jedlých 
kaštanů.

Muzejní příměstský tábor
po 20.8. – pá 24.8.
Dobrodružnou procházku ousteckou historií, 
výlety po okolí, výtvarné tvoření a mnoho dal-
šího nabídne vašim dětem příměstský tábor. 
A to za pouhých 700,- Kč, což zahrnuje pro-
gram, cestovné, vstupy i obědy a pitný režim. 
Děti ve věku 8-13 let lze přihlásit do 16. čer-
vence prostřednictvím e-mailu: moravkova@
muzeum-uo.cz, na telefonu 464 649 555 nebo 
v pokladně muzea.

Komentované prohlídky historických foto-
grafií
út 14. – ne 19.8.
Historické fotografie na výstavě Ztracené 
Oustí vám představí a řadu zajímavostí k nim 
a k vystaveným fotoaparátům zmíní správce 
sbírky fotografií a autor výstavy Ladislav 
Wochotz. Zároveň si budete moci vyzkoušet 
práci s replikou měchového deskového pří-
stroje a pro zájemce máme připravenou malou 
zajímavost.
Prohlídky proběhnou v době od úterý 14. 8. 
do pátku 17.8. v 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 
hodin. V sobotu 18. 8. a v neděli 19. 8. začínají 
ve 14:00, 15:00 a 16:00 hodin. Po předchozím 
objednání lze domluvit prohlídky individuálně.

A/ probíhající výstavy
14. června až 16. září 2018

Cyklus secese – bydlení
První díl z cyklu výstav věnovaných secesi 
představuje podobu interiéru konce 19. 
a počátku 20. století. Zahrnuje nábytek, věci 
denní potřeby, hračky, sklo a další. Výstavu 
tvoří též dioramata interiéru navozující pocit, 
jako by ho jeho obyvatelé právě opustili. Děti 
si mohou vyzkoušet repliky secesních šatů, 
sestavit mozaiku nebo vyplnit zábavné pra-
covní listy.
 
Ztracené Oustí
Fotografická výstava připomene nádherná, ale 
již pozměněná i zaniklá zákoutí a porovnává je 
s jejich nynějším vzhledem.
Historické fotografie pochází ze sbírky Měst-
ského muzea v Ústí nad Orlicí a ze sbírky Vladi-
míra Langra. Výstava představí také řadu kusů 
staré fotografické techniky.

České povětrníky
S podobou, strojním vybavením a řadou dal-
ších souvislostí větrných mlýnů nás seznamuje 
nevelká, ale pozoruhodná výstava prezentující 
jak velké zděné a dřevěné mlýny s větrným 
kolem, tak malé mlýnky poháněné větrnou 
turbínou.
Zájemci si mohou zkusit mletí na ručním 
mlýnku a vyrobit mouku nebo krupici.

B/ další akce pro veřejnost

Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
so 18.8. | 10.00-17.30 hodin| přestávka na 
oběd
Oblíbená dílna naší zkušené lektorky vám 
nabídne možnost nahlédnout v době, kdy 
budete směřovat na Ousteckou pouť, pod 
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Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Během dvou prázdninových měsíců zveme 
vás a vaše přátele do Galerie pod radnicí, 
kde budou pro návštěvníky připravené dvě 
výstavy.
3.7. – 27.7. - ÚSTECKÝ FOTOGRAFICKÝ SALON 
2018 – fotografie členů Klubu přátel umění 
a hostů
3.8. – 25.8. – ÚSTECKÝ SALON 2018 – malba, 
kresba, grafika, keramika, plastika, objekty, 
koláže, patchwork, krásná literatura
Galerie pod radnicí je otevřena denně kromě 
pondělí, úterý – pátek 10-12, 14-17 hodin, 
sobota – neděle 14-17 hodin

Městská knihovna 

Martin Hilský
11.7. | 17.00 hodin
Setkání s překladatelem, shakespearologem 
a profesorem anglické literatury.

PRÁZDNINOVÉ PŘEDČÍTÁNÍ
Vhodné pro děti do 8 let. Vždy od 10 hod. Pro-
síme o 10 Kč na nákup materiálu.

4.7. Můj skřítek Šalvěj
11.7. Prázdniny na chatě
18.7. Jeden za všechny, všichni za jednoho
25.7. Mizící hmyzíci
1.8. Žabákova dobrodružství
8.8. Jak slunce hledalo svůj stín
22.8. O Budulínkovi
29.8. O malém růžovém slůněti
 
PRÁZDNINOVÉ HRY
Vhodné pro děti od 7 do 12 let., od 14 do 16 
hod.
10.7. Deskové a karetní hry 
24.7. Origami 
21.8. Deskové a společenské hry 

VÝSTAVY:
 
Spolkla mě knihovna - do 26. 7. 2018 
Putovní výstava v chodbě u dětského oddě-
lení.
 
Jan Steklík - do 26. 7. 2018 
Vzpomínková výstavka k malířovým nedožitým 
80. narozeninám - v půjčovně pro dospělé.
 
Láďa Netek - Obrazy a obrázky
1. 8. - 29. 9. | Vernisáž 1. 8. v 16 hod.
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, která 
se uskuteční v prostorách městské knihovny 
1. srpna 2018 v 16 hodin.

Láďa Netek pocházel z Lanškrouna, ale k Ústí 
nad Orlicí měl koncem 60. let blízko díky 
kamarádům ze seskupení PAJZL (Praví a jediní 
zástupci lidu). Společně vystavovali v ústec-
kých salónech a některá z těchto Netkových 
děl budou k vidění i na výstavě v knihovně. 
Výstavu připravuje a vernisáže se osobně 
zúčastní sestra Ladislava Netka paní Jarmila 
Netková. 

Provozní doba knihovny o prázdninách:
Dospělé oddělení:
PO, ST, ČT:   9 - 14 hod.
ÚT, PÁ:   9 – 18 hod.
SO:  zavřeno
Dětské oddělení:
PO – PÁ:  9 - 14 hod.

Festival pro Tebe

Rádi bychom Vás všechny pozvali na benefiční 
pouťový Festival pro Tebe. Akce se bude konat 
17. srpna od 17.00 hodin v areálu ústeckého 
děkanství. Během večera vystoupí interpreti 
jako Voxel, Michal Horák, Vlny a Těžká Doba. 
Cílem festivalu je setkání lidí z Ústí a okolí 
u příjemné muziky a zároveň finančním výtěž-
kem akce podpořit rozvojové země. Vstupné 
150,- Kč na místě, 100,- Kč v předprodeji ( od 
1.7. 2018 v Knihkupectví Flétna). Více na www.
plesprotebe.cz/festival
Těšíme se na Vás!!



7/8 2018

[ 1
7 

]

www.ustinadorlici.cz

Různé

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 poskyto-
ván 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 samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.“ 

ŘEHÁČEK: Městská hromadná doprava 
zdarma?

Byli jsme nedávno s rodinkou na výletě po vlas-
tech českých. A zaválo nás to i do Strakonic. 

Dudy a tak. Znáte to. Naskočili jsme tam i do 
MHD. Hledal jsem, kde zaplatím. Okukoval 
jsem, jak to řeší ostatní a nic. Nikdo jízdné 
neřešil. Dost divné. Tak jsem se musel zeptat. 
„Tady se jízdné neplatí, je to grátis,“ zněla 
odpověď. Jízdné zdarma? Fakt? Hezkýýý. 
Vzpomněl jsem si na heslo z mládí: … každému 
podle jeho potřeb!

Začal jsem o tom přemýšlet. Je to vlastně 
logické, vždyť je to normální veřejná služba. 
Třeba jako veřejné osvětlení. Nikdo se také 
nediví, že nemusí do každého kandelábru 
hodit pětikačku, aby mu posvítil, když jde 
potmě domů. Normálem by tedy měla být 
MHD zdarma a ne naopak.

Strakonice ale rozhodně nejsou úplnou výjim-
kou. V zahraničí bychom našli už mnoho tako-
vých měst a také u nás už se jich pár objevilo. 
Alespoň zčásti například Frýdek-Místek, Tře-

boň či Hořovice. Osvícené radnice si uvědo-
mují, že vynaložené prostředky na bezplatné 
jízdné se jim bohatě vrátí jinou formou. Méně 
smogu, méně prachu, méně hluku, méně 
aut v ulicích a na parkovištích, spokojenější 
občané města. Hromada pozitiv.

A jak je to u nás v Ústí? Za MHD samozřejmě 
platíme. Ale nejen to. Dokonce i v nejpravi-
covější baště našeho státu, v Praze, mají větší 
sociální ohledy k lidem než má vedení našeho 
města. V Praze mají jízdné zdarma děti od 6 
do 15 let a senioři od 65 let, zatímco v Ústí 
ani omylem. Snad aby bylo dost na sochy sva-
tých…

Autor je zastupitel

/redakčně neupraveno/

Sport

Sportovní gymnastika

Krajská soutěž k osmi násobnému postupu 
na republiku
Jaro patří hlavní gymnastické závodní sezóně. 
Třetí dubnovou neděli se konal důležitý krajský 
přebor k získání postupu na vrchol - repub-
likovou soutěž. Členky závodního družstva 
letos vybojovaly osm postupových míst, 
z toho 3x zlatou (Barbora Svobodová, Viola 
Škrobánková, Růžena Škrobánková), 3x stří-
brnou (Anděla Venclová, Karolína Šimunová, 
Šárka Kastelíková), 1x bronzovou medaili 
(Nela Schlegelová) a jedno 4. místo (Barbora 
Pechová).

Slavíme stříbro z mistrovství republiky
Mistrovství republiky ve sportovní gymnastice 
pod záštitou Jany Komrskové, bývalé členky 
gymnastické reprezentace ČR, které se konalo 
druhý květnový víkend v Třeboni, nám při-
neslo skvělý úspěch. Premiérově v kategorii 
žen si naše závodnice Růžena Škrobánková 
na vrcholné akci této závodní sezóny vydo-
byla 2. místo! Bohužel drobné chyby na kla-

dině a akrobacii zapříčinily rozdíl 0,65 bodu, 
kterým zaostala za soupeřkou na 1. místě. 
I další výsledek v podobě 7. místa pro Violu 
Škrobánkovou v kategorii starších žákyň pova-
žujeme v silné konkurenci za výborný a jako 
příslib ještě úspěšnější budoucnosti. Ani zbý-
vající závodnice našeho klubu se neztratily, 
když se umístily v polovině startovního pole 
své kategorie, stejně tak i v soutěži žákovských 
družstev. I tady však míříme v budoucnu na 
vyšší příčky. Počasí u jihočeských rybníků přálo 
a hřálo, a tak si všichni kromě skvělého spor-
tovního zážitku odvezli příjemné sluníčkové 
vzpomínky.
Základna závodních družstev Klubu SG se 
úspěšně rozrůstá. Zájemkyň, ale i zájemců 
o gymnastiku, je velký. Naše pravidelné tré-
ninky zajišťuje 5 trenérů. Pro zlepšení tré-
ninkového zázemí Klub SG pravidelně poři-
zuje nové nářaďové vybavení, které je vedle 
náročné organizace vedení tréninku a závodů 
tohoto krásného sportu důležitou součástí 
úspěšného rozvoje sportujících dětí.
Rádi bychom tímto také poděkovali za stálou 
finanční podporu Městu Ústí nad Orlicí a spo-
lečnosti REJA.

Nábor do přípravky:
Pouze dívky ve věku 5 - 6 let, každá středa 
v měsíci září, od 16:00 do 17:00 hod. v tělo-
cvičně Na Štěpnici od 12. 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
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Závody do vrchu Ústecká 21

Ve dnech 25. a 26. srpna 2018 se uskuteční 
na silnici k chatě na Andrlův Chlum 60. a 61. 
ročník tradičních automobilových závodů do 
vrchu Ústecká 21. Autoklub Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a Par-
dubickým krajem pořádá závody Mistrovství 
Evropy historických vozidel, Mistrovství České 
republiky a Mistrovství Slovenské republiky 
soudobých a historických automobilů. Po oba 
dva závodní dny uvidí diváci celou řadu špičko-
vých závodníků a automobilů nejen z Česka, 
ale i Evropy. Jste srdečně zváni!!! 

Přebor mládeže Pardubického kraje v leteckém modelářství

V sobotu 12. května 2018 uspořádal JUNIOR 
KLUB Ústí nad Orlicí PŘEBOR MLÁDEŽE PAR-
DUBICKÉHO KRAJE v leteckém modelářství. 
Vyhlašovatelem soutěže byl Svaz modelářů 
ČR. Na soutěž se sjelo pět desítek soutěží-
cích, kteří létali s modely kategorií V, H, P30, 
A3, F1A, F1H a F1G. Někteří soutěžící létali 
více kategorií, a proto bylo k vidění v tento 
slunečný den celkem 78 modelů letadel. Sou-
těž proběhla za podpory Pardubického kraje 
a SMČR Praha. Zahájení i vyhlášení výsledků 
soutěže se účastnil místostarosta našeho 
města Ing. Michal Kokula. 
Soutěž byla nominační pro postup na Mist-
rovství ČR, které se bude konat 28. 9. 2018 
na letišti ve Všechově. Členové JUNIOR KLUBU 

přípravu nepodcenili, a proto se na tuto sou-
těž vydá jedenáctičlenné družstvo. Postup si 
vybojovali:
kat. H – Barbora Fišarová
kat. F1H – Jan Doležal, Jan Musil
kat. F1G – Barbora Fišarová, Pavel Pernica
kat. P 30 – Jan Bříza, Dominik Maixner, Jakub 
Ježek, Martin Fišar, Jáchym Slezák, Jan Musil, 
Vojtěch Vašina a Matouš Vojtíšek
Přeji všem modelářům i příznivcům našeho 
klubu hezké prázdniny. Na letišti Aeroklubu 
se sejdeme v neděli 2. září 2018, kdy se koná 
první roční PODZIMNÍ ÚSTECKOORLICKÉ.

Ivan Kubový, DiS.
předseda klubu

Poděkování 

Od začátku letošního roku slouží veřejnosti 
na stadionu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí opravené 
sociální zařízení, které bylo pořízeno za velké 
podpory Města Ústí nad Orlicí. Tento počin 
výrazně přispěl ke zvýšení kultury pobytu 
v prostorách sportovního areálu, který je 
celoročně hojně využíván ke sportovním akcím 
oddílu i občany města. Dlouholetý problém 
je vyřešen, sportovní areál může být v sou-
časném období oprávněnou chloubou města. 
Výkonný výbor TJ Jiskra Ústí nad Orlicí děkuje 
touto cestou představitelům města Ústí nad 
Orlicí za podporu při realizaci tohoto nároč-
ného projektu. 

Cvičení v Orlickoústecké nemocnici

Cvičení TA-DY-RE je originální cvičení a pohyb 
zaměřený na rozvoj tělesných i duševních 
funkcí. Navrací mentální, emoční a fyzické pro-
cesy do rovnováhy. Naučíte se lépe koordino-
vat pohyby, poznávat přímé souvislosti mezi 
svým chováním, cítěním, vnímáním a myšle-
ním a zároveň rozšíříte svou schopnost před-
stavivosti a tvůrčí fantazie.

Prázdninová cvičení v červenci a srpnu každé 
úterý 17-19 hodin v Orlickoústecké nemocnici, 
pavilon F, horní vchod, rehabilitace, cvičebna 
č. 11. Zahájení 11.9. 2018 17-19 hodin.
Rezervace, přihlášky a bližší info: Blanka Krist-
lová, terapie vědomí a těla, tel.: 608 603 641, 
e-mail: blanka.kristlova@seznam.cz

Pozvánka na cvičení  
do STUDIABART

STUDIOBART - POWERJÓGA, ZDRAVÁ ZÁDA, 
TANEC, FYZIO CVIČENÍ (Smetanova 470, pod 
Popradem).
Během letních prázdnin upravený rozvrh, cvi-
číme častěji venku u fontánky před Gymná-
ziem.
Nové kurzy od opět od září 2018: zdravá záda, 
powerjóga, jóga pro děti, akrobacie pro děti, 
parkour, létající jóga pro děti, létající jóga 
v závěsných šálách - úžasná novinka, relaxace, 
protažení páteře, posílení a relax pánevního 
dna.
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Poláko-
vou, seminář s Barborou HU.
Dále hormonální jóga, akrojóga, zdravá cho-
didla, port de bras, corejóga, dancejóga,.. 
Sledujte náš web www.studiobart, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novin-
kách informovat.
Více info na www.studiobart.cz, Markéta 
Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga v Ústí, 
Akrojóga v Ústí, Studiobart

Ústecký triatlon – Závod pro veřejnost

Klub FORT SMC opět pořádá v neděli 5. srpna 
ve spolupráci s formou FORT FRAMES, s.r.o. 
a městem Ústí nad Orlicí Ústecký triatlon, 
závod pro širokou veřejnost a všechny věkové 
kategorie. 
Plavání v délce 500 m (děti méně dle propozic) 
se uskuteční v ústeckém Aquaparku. Start jízdy 
na kole v délce 15 km je u autobusové zastávky 

v Libchavách, ihned za odbočkou směr Bran-
dýs n.O. Startuje se postupně podle časů pla-
vání. Běh na 6 km bude veden po cyklostez-
kách a zpevněných polních cestách v okolí 
Aquaparku.
K závodu se můžete přihlásit od 7.30 do 9.00 
hodin v ústeckém Aquaparku.
www.ctc.wz.cz
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Pozvánka na mezinárodní 
tenisový turnaj mužů

Čtvrtý ročník Rieter Open
Počtvrté v historii se v Pardubickém kraji usku-
teční 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 Futu-
res. V Ústí nad Orlicí se bude hrát od 1. do 
7. 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. 
V uplynulých třech letech se na turnaji před-
stavili tenisté z 21 zemí: Anglie, Austrálie, 
Běloruska, České republiky, Ekvádoru, Francie, 
Chorvatska, Itálie, Japonska, Kanady, Maďar-
ska, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, 
Ruska, Slovenska, Švédska, Švýcarska, Ukra-
jiny a Zimbabwe. 
Vítězové? Jednou se radoval český tenista, 
dvakrát přijel vítěz ze zahraničí. Rieter Open 
2015 vyhrál český hráč Marek Michalička, 
v roce 2016 triumfoval Uladzimir Ignatik 
z Běloruska a v roce 2017 se z vítězství rado-
val Jonathan Mridha ze Švédska.
K významným partnerům pořadatele orlicko-
ústeckého 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.
Titulárním sponzorem obou turnajů je společ-
nost Rieter CZ Ústí nad Orlicí, která se zabývá 
vývojem a výrobou textilních strojů a je sou-
částí švýcarského koncernu Rieter se sídlem 
ve Winterthuru. 

PROGRAM TURNAJE
sobota 30. června: 
turnaj partnerů a zaměstnanců Rieter CZ
neděle 1. července: 1. kolo kvalifikace
pondělí 2. července: finále kvalifikace + 1. kolo 
dvouhry + 1. kolo čtyřhry
úterý 3. července: 
1. kolo dvouhry + 1. kolo čtyřhry
středa 4. července: 
2. kolo dvouhry + čtvrtfinále čtyřhry
čtvrtek 5. července: 
čtvrtfinále dvouhry + semifinále čtyřhry
pátek 6. července: 
semifinále dvouhry + finále čtyřhry
sobota 7. července: finále dvouhry 
Další informace na webových stránkách www.
rieteropen.cz  (re)
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Golden Gate otevřela novou pobočku v Ústí nad Orlicí 

Společnost Golden Gate CZ je jedničkou na 
českém trhu s drahými kovy. Každým rokem 
zaznamenává stále vyšší zájem o investice do 
zlata a stříbra ve formě jednorázových investic 
i pravidelného spoření. A aby mohla rostoucí 
poptávku plně uspokojit, rozšiřuje svou síť 
regionálních kanceláří. 
První pobočku v Pardubickém kraji otevřela 
Golden Gate v Ústí nad Orlicí. Jde o město s 
bohatou kulturou a řadou tradic a tomu také 
odpovídá dlouhodobý zájem lidí investovat do 
tradičních hodnot – do zlata a stříbra.

Ústecká pobočka nabízí svým klientům kva-
litní zázemí, kde kromě drahých kovů získají 
také kompletní poradenský a analytický servis. 
Součástí služeb jsou i praktické rady, jak nákup 
správně načasovat, aby bylo investování co 
nejefektivnější. Kancelář najdete na adrese 
Komenského 144. Kontaktní osoba je Michal 
Kolář, email michal.kolar@goldengate.cz.
Zlato a stříbro jsou velmi jednoduchou inves-
ticí srovnatelnou s běžným spořením. Jejich 
cena je navíc momentálně velmi příznivá, 
především ve srovnání s akciemi nebo nemo-
vitostmi. 

Samotné spoření je velmi snadné. Stačí si 
zvolit cílovou částku a nastavit trvalý příkaz. S 
každou platbou klient nakupuje kov za aktuální 
cenu, a jakmile naspoří celou cihličku, fyzicky 
si ji odnese. Spořicí programy začínají už od 
500 korun za měsíc, lidé si však nejčastěji spoří 
kolem 1 500 korun měsíčně.
Zlato a stříbro znamenají stabilní finanční 
rezervu a pojistku před inflací i před finanční 
krizí. Lidé mají díky nim své investice doslova 
ve vlastních rukou a nejsou závislí na bankách 
ani jiných finančních institucích. 

Inzerce

Memoriály Václava Čevony a Jána Kováče 

Oddíl atletiky TJ Jiskra Ústí nad Orlicí uspořádal 
ve středu 13. června již 12. ročník běhu mužů 
na 800 m - Memoriál Jána Kováče a 21. roč-
ník běhu mužů a žen na 3000 m - Memoriál 
Václava Čevony. Běhů se účastnilo celkem 50 
závodníků z 25 oddílů z celé republiky.

Z domácích závodníků se nejlépe umístil na 
800 metrů Dominik Vebr (TJ Jiskra Ústí nad 
Orlicí) s časem 2:07.19. Na 3000 metrů pak 
nejlépe na 8. místě skončil David Bílek (TJ Jis-
kra Ústí nad Orlicí) s časem 09:30.33.
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Inzerce

Stavební firma 
zaměřená na 

rekonstrukce domů, 
bytů a další 

stavební činnosti.

• Pro rodiče koupíme chatu v Ústí nad Orlicí. 
Tel.: 602 762 770

• Přijmeme pracovníka (-ky) na úklid na plný 
nebo poloviční pracovní úvazek.
Místo výkonu práce: budova dětské polikliniky, 
Ústí nad Orlicí, Čs. Armády 284 (pod nemocnicí)
Náplň práce:
- úklid ordinací, sociálních zařízení, společných 
prostor
- praxe na podobné pozici výhodou (není pod-
mínkou)
- úklid se prování v odpoledních hodinách
- pozice vhodná i pro důchodce a rodiče na MD
Nástup od července 2018. Podrobné informace: 
MUDr. Gabalcová (tel.: 465 525 760, MUDr. Cha-
loupka (tel.: 465 524 223
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Inzerce

Jazyková škola Holmes English nabídka letních kurzů 2018

• Intenzivní kurz angličtiny A2/B1 (mírně pokročilý - vhodný pro studenty a veřejnost)  
Termín I. - 23. - 27.7.2018
Termín II. - 6. - 10.8.2018

• Intenzivní kurz angličtiny s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 30.7. - 3.8.2018
Termín II. - 13. - 17.8.2018

• Víkendový intenzivní kurz s rodilou mluvčí (vhodný pro středoškoláky + veřejnost - úroveň B1 - B2)
Termín I. - 18. - 19.8.2018
Termín II. - 25. - 26. 8.2018

• Anglický příměstský tábor (6 - 12 let) 
Termín - 20. - 24.8. 2018
• Angličtina „Back to school“
27. - 31.8.2018 - rozpis dle ročníků na www.holmes-english.cz
Zopakujeme a procvičíme s dětmi vše, aby se vrátily do školy a měly jistotu, že vše umí.
• Letní kurzy s jazyky - španělština, francouzština, italština, čínština
• Kurzy na míru - individuální, skupinové, firemní ... dle domluvy. 
• Dále nabízíme: Jednoletý kurz anglického jazyka (pomaturitní studium) 2018/19) 
• Jazykové kurzy rok 2018/19 - angličtina, němčina, ruština, španělština, francouzština, italština, čínština, čeština pro cizince
Více informací na: www.holmes-english.cz nebo tel. 737 744975
Těšíme se na Vás. Tým Holmes
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Sport

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 2018 vychází 25. 6. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

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

Od 30. 6. 2018 LETNÍ ODSTÁVKA 
v případě nepřízně počasí otevíráme 
1. 9. 2018, jinak ZAHÁJENÍ PROVOZU KPB od 3. 9. 2018.

Centrum RIO V PROVOZU 
ZA AKČNÍ CENU 70 Kč

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

Aquapark (provozní doba)

Pondělí – pátek 9:00 – 20:00
Sobota – neděle 9:00 – 20:00

PŘIPRAVOVANÉ AKCE - aktuální informace naleznete na: www.bazenusti.cz

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

Ceník a aktuální informace naleznete na: www.bazenusti.cz

Skatepark (provozní doba)

Pondělí – pátek 15:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 728 886 598

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba). OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE 9:00 – 20:00 hod.
Rezervace a potřebné informace naleznete na: http://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervacni-sytem/

Zimní stadion (letní provoz)
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 popřípadě více informací na tel.: 734 353 473

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

FFT Slopestyle 2018

Zveme Vás na jubilejní desátý ročník závodu 
ve skocích na kole FFT Slopestyle 2018, který 
se uskuteční v sobotu 11. 8. 2018 od 13 hodin 
v místním FFT Bike Parku pod Duklou. Těšit se 
můžete na největší slopestyle závod v ČR, nej-
lepší bikery z Evropy, novou trať světových roz-
měrů, divoké westernové město, tanečnice, 
divácké soutěže. Zároveň bude probíhat od 
12 hodin pumptrack závod pro děti o věcné 
ceny! Letos máme program i na pátek 10. 8. 
2018, kdy od 19 hodin budeme promítat videa 
ze všech našich ročníků a další bikové akce od 
Fullface Production s grilováním a posezením. 
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!

Pilates

Cvíčo přes prázdniny - dopolední hodiny PILA-
TES pro začátečníky + individuální post-rehabi-
litace PILATES, kdy: úterý a pátek od 9:00hod., 
Kruhový trénink „be happy“ kdy: středa od 
8:05hod., kde: Studio BART/ Popráč/, a čtvr-
tek od 18:05hod., kde: Gympl UO / vchod 
z boku/, info: pavlina.dvoranova@gmail.com, 
tel.: 732552850


