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Informace

Výběrové řízení 

Tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa: vedoucí odboru škol-
ství, kultury, sportu, cestovního ruchu 
a propagace Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí. Předpokládaný termín nástupu: 
01. 12. 2019. Přihlášku lze podat do 
30. 08. 2019. Bližší informace naleznete 
na www.ustinadorlici.cz.

Pardubický kraj podporuje památkovou péči      
a finančně ocenil park u kostela  

Vážení spoluobčané, v květnovém úvod-
níku Ústeckých listů jsem Vás informo-
val o spolupráci s Pardubickým krajem, 
v červnovém o cenách, které získává park 
u kostela. Prázdninový úvodník na oba 
předcházející navazuje. 
Začátkem června navštívil naše město 
náměstek hejtmana Pardubického kraje 
Roman Línek, který se mimo jiné zajímal 
o dokončený projekt regenerace parku 
u kostela. Při této příležitosti zároveň sdě-
lil, že městu Ústí nad Orlicí byla poskyt-
nuta mimořádná odměna z krajského roz-
počtu ve výši 75 tisíc korun, a to právě za 
loňskou realizaci parku u kostela, který 
je součástí centra městské památkové 
zóny. Náměstek hejtmana při této příle-
žitosti ocenil společnou spolupráci města 
a děkanství s Pardubickým krajem nejen 
při realizaci samotného parku, ale také 
při obnově dalších památek. Seznámil 
se s připravovaným záměrem postupné 
obnovy průčelí kostela Nanebevzetí 
Panny Marie včetně restaurování sochař-
ské výzdoby. Realizace tohoto projektu 
je rozdělena do několika etap a je závislá 
na vícezdrojovém financování, tedy i na 
podpoře ze strany kraje. Ostatně o dotace 
Pardubického kraje z Programu podpory 

památkové péče se naše město uchází 
pravidelně. V letošním roce získalo Ústí 
nad Orlicí celkem 230 tisíc korun. Kon-
krétně se jedná o dotaci 100 tisíc na 
opravu fasády a exteriéru Hernychovy 
vily, 80 tisíc na obnovu hřbitovní kaple 
Zmrtvýchvstání Pána v Knapovci a 50 tisíc 
na opravu centrálního kříže na ústeckém 
hřbitově. Všechny uvedené akce se nyní 
provádějí a jsou samozřejmě spolufinan-
covány také z rozpočtu města. Stavební 
práce na Hernychově vile jsou navíc pod-
pořeny dotací z Ministerstva kultury ve 
výši 437 tisíc korun. V rámci údržby se 
v dílčím rozsahu obnovuje fasáda a stře-
cha vily a to včetně klempířských, truhlář-
ských a kovových prvků, komínů, střešní 
krytiny a balkonových dlažeb. Celkové 
náklady představují 1,3 milionu korun 
a uvedené dotace snížily výdaje města 
o 40%. 
Finanční podporu z rozpočtu Pardubic-
kého kraje získává naše město každo-
ročně také do oblasti sportu a kultury. 
Nejvýznamnější dotace je určena Městské 
knihovně na zajištění výkonu regionální 
funkce v okrese Ústí nad Orlicí. Podpora 
kraje na tuto činnost představuje necelé 
dva miliony.

Na závěr jedna dobrá zpráva, která je 
výsledkem lednového vyjednávání vedení 
města s hejtmanem Martinem Netolic-
kým. Kraj uvolnil nad očekávaný rámec 
finanční prostředky na opravu svých silnic 
II. a III. třídy v celém regionu. Díky tomu 
se ještě v letošním roce podaří zajistit 
rekonstrukci Cihlářské ulice. Požadavek 
na obnovu celého povrchu jsme uplat-
nili s ohledem na skutečnost, že se jedná 
o důležitou spojnici směrem na Letohrad, 
která je z tohoto důvodu velmi zatěžo-
vaná a zároveň důležitá. Pardubický kraj 
na základě návrhu hejtmana a rozhodnutí 
rady poskytl na modernizaci silnice 17,4 
milionu korun. Vlastní realizace bude pro-
bíhat v období září – říjen.
Vážení spoluobčané, protože stále platí, 
že nejen prací živ je člověk, dovolte mi 
popřát Vám za celé vedení města Ústí nad 
Orlicí krásné a pohodové léto. Naberte 
v čase letních prázdnin dostatek energie 
pro druhou polovinu roku! A při návratu 
z dovolené nezoufejte, ale začněte se těšit 
na babí léto a na vůni podzimu a na mladé 
víno a na Advent a na Vánoce. J 

Petr Hájek
starosta města

str. 15 str. 17

Kultura

94. staročeská ústecká pouť

Město Ústí nad Orlicí vás zve na 94. sta-
ročeskou ústeckou pouť, která se koná 
ve dnech 17. – 18. srpna 2019 v prostoru 
parku Kociánka.
Připraveny jsou pouťové atrakce, stánky 
s občerstvením a s pouťovým zbožím, dět-
ská divadélka, výstavy, sportovní turnaj, 
pouťová zábava, atd.

Sport

Pozvánka na Ústeckou 21 

Autoklub Ústí nad Orlicí a Město Ústí nad 
Orlicí zvou všechny příznivce automobilo-
vých závodů do vrchu na 62. a 63. závod 
Ústecká 21, který se pojede ve dnech 
24. a 25. srpna 2019 jako Mistrovství 
České republiky, Slovenské republiky sou-
dobých i historických automobilů, FIA Cup 
soudobých automobilů a ME historických 
automobilů.
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Výběrové řízení a záměr prodeje 

Výběrové řízení a záměr prodeje p.p.č. 
792/18, p.p.č. 792/10 a p.p.č. 792/14 
v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí
Předmět prodeje:

Město Ústí nad Orlicí (dále jen Vyhlašo-
vatel) zveřejňuje záměr prodeje p.p.č. 
792/18, p.p.č. 792/10 a p.p.č. 792/14 
v k.ú. Hylváty, v obci Ústí nad Orlicí. 
Jedná se o pozemky v městské části Hyl-
váty podél místní komunikace vpravo (ve 
směru Ústí nad Orlicí – Česká Třebová) 
na železniční nadjezd. Současně vyhlašuje 
tímto výběrové řízení na nejvhodnější 
nabídku pro uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a následně smlouvy kupní 
na výše specifikované pozemkové par-
cely. Prodej výše uvedených pozemků 
jako celku bude uskutečněn za účelem 
výstavby v souladu s územním plánem 
a budoucí vlastník bude mít za povinnost 
vybudovat na pozemcích záměr uvedený 
ve své nabídce za současného dodržení 
veškerých podmínek stanovených měs-
tem Ústí nad Orlicí a nabídnutých budou-
cím vlastníkem v předložené nabídce. 

Mgr. Přemysl Šťovíček, 
vedoucí majetkoprávního odboru

Jak oslavíme 17. listopad   
v Ústí nad Orlicí

V letošním roce si stejně jako celá repub-
lika bude také město Ústí nad Orlicí při-
pomínat listopadové události roku 1989.
Rádi bychom při této příležitosti připravili 
venkovní výstavu fotografií z této události, 
tak jak proběhla v Ústí nad Orlicí. 
Jelikož město ani městské muzeum nedis-
ponuje dostatečným množstvím fotogra-
fií z této doby, žádáme tímto veřejnost 
o poskytnutí fotografií z listopadových 
událostí roku 1989 v Ústí nad Orlicí.
Poskytnuté fotografie prosíme zasílat nas-
kenované ve vyšším rozlišení na e-mai-
lovou adresu redakce Ústeckých listů, 
prazakova@muuo.cz. Takto zaslané foto-
grafie opatřete krátkým výstižným popis-
kem a uveďte autora. 
Fotografie můžete také přinést osobně do 
redakce Ústeckých listů, kde ji obratem 
oskenujeme a vrátíme zpět. Fotografie 
prosíme dodat nejpozději do 15. 9. 2019.
Děkujeme za vaši vstřícnost a spolupráci.

Bc. Zdenka Kroulíková
vedoucí oddělení 

cestovního ruchu a propagace 

Poděkování sponzorům 

Ve dnech 3. – 8. června 2019 se usku-
tečnil jubilejní 20. ročník sportovně 
kulturní akce Město v pohybu – Týden 
dobré pohody.

Akce by se nemohla konat bez výrazné 
finanční podpory sponzorů. Jejich pří-
stupu 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, Smart-
Worx, s.r.o.,  PIRELL, s.r.o.,  MOLDEX MET-
RIC, v.o.s., EWE, s.r.o. , PROPLAST, 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, 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, 
ČČK Ústí nad Orlicí, Sahm,  Stavorecykla, 
s.r.o., KAJA UNO, HEITOCO, 
VÚB, MASOEKO,  Máčka a Novotná, advo-
kátní kancelář,  FPOS, KPV systém

Media: OIK TV Česká Třebová, 
Regionální deník, 
Kam po Česku, 
Český rozhlas Pardubice, 
Orlický.net
Radio Orlicko, 
Koridor - magazín

Pozvánka na Den Regionu 
Orlicko–Třebovsko 

Na pátek 6. září 2019 připravuje svazek 
obcí Den Regionu Orlicko – Třebovsko. 
Cyklojízda starostů členských obcí a měst 
bude končit v 17 hodin v obci Rybník 
u České 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

Patříme mezi nejpřívětivější 
úřady

Ve středu 15. května 2019 proběhlo v Olo-
mouci slavnostní předávání ocenění Pří-
větivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou 
působností, které pořádá Ministerstvo 
vnitra ČR. Městský úřad Ústí nad Orlicí 
získal v této soutěži 3. místo v Pardubic-
kém kraji. V soutěži se hodnotí celkem 
61 kritérií v pěti kategoriích: dostupnost 
úřadu pro občany, transparentnost úřadu, 
komunikace úřadu, participace úřadu 
a další aktivity úřadu. Velký důraz při hod-
nocení se klade na elektronizaci a moder-
nizaci úřadu. Na městském úřadu jsme 
například v posledních letech instalovali 
vyvolávací zařízení na těchto agendách: 
občanské průkazy, cestovní doklady, řidič-
ské průkazy a evidenci vozidel. V letošním 
roce jsme tuto službu rozšířili i na živnos-
tenském úřadu, CzechPointu, vidimaci 
a legalizaci.

Ing. Marcel Klement,
tajemník městského úřadu
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pokračování na str. 4

Mateřská škola Pod Lesem 

Jaro v MŠ Pod Lesem začalo revitalizací 
školní zahrady. Nejprve se uskutečnila 
brigáda rodičů, tímto všem děkujeme 
za pomoc a nyní na úpravách pracuje 
odborná firma. Během měsíce dubna 
proběhl v MŠ Den otevřených dveří, kde 
si děti spolu s rodiči mohli ozdobit veli-
konoční vajíčka, uplést pomlázku nebo 
vyrobit velikonoční dekoraci.  Maminkám 
jsme udělali radost jarní besídkou a vlast-
noručně vyrobeným dárečkem. Se škol-
kou jsme se v červnu rozloučili společně 
s divadlem JOJO, kde proběhlo pasování 
předškoláků. Akci finančně podpořilo 
Město Ústí nad Orlicí, kterému děkujeme 
a přejeme všem krásné prázdniny plné 
hezkých zážitků.

Mateřská škola u skřítka Jasánka  

Krásné léto Vám všem přejeme z Mateř-
ské školky u skřítka Jasánka. Prožijte dny 
plné pohody, příjemných zážitků, radosti 
a klidu. Budoucím prvňáčkům přejeme 
příjemný vstup do základních škol.  
V letošním roce jsme zakončili celoroční 
projekt „Ahoj, Česko!“, který byl zaměřen 
k oslavám 100. výročí založení naší repub-
liky. Od září máme připravený celoroční 
projekt „Do školky za zvířátky“.  Děti těšte 
se na zvířátka nejen plyšová, ale i živá:) 
Sluníčkové, pohodové léto a v září na 
shledanou.

Kolektiv MŠ u skřítka Jasánka

Mateřská škola Černovír  

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 
96 oznamuje všem rodičům, příznivcům 
a zájemcům změnu webových stránek 
školy: skolkacernovir.webnode.cz.
Tímto bychom chtěly velice poděkovat 
paní Mgr. Katce Kapounové za vynalo-
žený čas a úsilí k vytvoření těchto pěkných 
a přehledných webových stránek. Také 
moc děkujeme paní Hance Kubešové 
za nafocení krásných fotografií naší MŠ, 
které jsme při torbě webových stránek 
použily.
Chtěly bychom srdečně poděkovat naší 
milé paní kuchařce Věře Knötigové, která 
nám dlouhé roky výborně vařila a my s ní 
zažily mnoho pěkného. Chceme jí popřát 
do dalšího života především hodně zdraví 
a životní i rodinné pohody.

Děti a všichni zaměstnanci z Mateřské 
školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Základní škola Třebovská

Sousedská knihovna – domov pro staré 
i nové knihy
První veřejnou knihovničku postavil 
v roce 2009 v Houstonu Todd Bol na 
památku své matky, vášnivé čtenářky. 
Následně vyrobil několik dalších budek 
a jeho nápad se začal šířit do jiných zemí 
a doputoval až k nám. Naši knihobudku 
najdete na schodišti při hlavním vchodu 
do budovy školy. Knihy jsou určené nejen 
pro děti, ale i pro dospělé. Všichni jsou 
vítáni. Pravidla jsou jednoduchá:  – Vezmi 
si knížku, přečti a zase ji vrať  – Vezmi si 
knížku a vyměň ji za jinou – Přines knihy, 
které udělají radost jiným – Sdílej knihy 
s ostatními.

Společnými aktivitami za lepším 
partnerstvím
V rámci stejnojmenného projektu mělo 
35 žáků 1. stupně naší školy možnost pro-
žít tři květnové dny společně se školáky 
z polské Bystřice Kladské. Tyto dny vyu-
žili ke sportovním, zábavným i kulturním 
aktivitám. V Medzygorze podnikli výšlap 
kolem vodopádu do “Ogrodku bajek”, 
v Králíkách si prohlídli Vojenské muzeum 
a projeli se na nákladním automobilu V3S, 
v Janoušově si užili sportovních aktivit, 
navzájem si představili nejkrásnější místa 
v okolí svého bydliště a dokonce za nimi 
přijel i kouzelník. Pevně věříme, že si děti 
z této akce přivezly domů velkou “nůši” 
zážitků, na které budou s radostí vzpo-
mínat.

Ovocný den
Návštěva společnosti MK Fruit dne 
20.5.2019 na naší škole byla i letošní rok  
zajímavá. Žáci měli možnost ochutnat 
několik druhů  ovocných i zeleninových 
smoothie a výbornou jablečnou přes-
nídávku. Poznávali koření čichem podle 
vůně a dozvěděli se spoustu zajímavých 
informací nejen o exotickém ovoci. Dětem 
se program moc líbil.

Hravý architekt
Žáci 4. třídy se v úterý 28. 5. zúčastnili 
v Praze ve Valdštejnské zahradě akce 
k Mezinárodnímu dni dětí pořádané 
místopředsedkyní senátu Miluší Hor-
skou a předsedou spolku Hravý archi-
tekt Petrem Ivanovem. Na programu 
bylo vystoupení zpěváka Adama Mišíka, 
interaktivní stanoviště – kvízy, zážitkové 
dílničky, ukázka hry na  hudební nástroje 
a prohlídka historických prostor Senátu 
PČR s průvodkyní. Při cestě na vlak  jsme 
si prošli a prohlédli historické části Prahy. 
Všem se akce líbila, jen nám ji trochu zka-
zil déšť, který nás po celý den doprovázel.

Pohádky pro radost
Ve spolupráci s ČČK Ústí nad Orlicí byli 
dne 28.5. žáci naší školy potěšit  seniory 
v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí. Při-
pravili si pro ně  pohádkový program, aby 
si babičky a dědečkové zavzpomínali na 
roky, kdy pohádky poslouchali i vyprávěli. 
Mohli se potěšit Perníkovou chaloupkou, 
Červenou Karkulkou, Sněhurkou, to vše 
za doprovodu tématických písniček. Na 
závěr děti nezapomněly popřát všem 
hodně zdraví a předat malý dárek. Děku-
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Základní škola Komenského

Slovo ředitele školy

Školní rok 2018/2019 je za námi. Nyní je 
nejvhodnější doba, abych trochu bilan-
coval.

Ohlédnutí
Máme šikovné žáky, kteří se nejen dobře 
učí a naplňují tak náš výchovně vzdělávací 
program „Škola pro život“ pod vedením 
svých pedagogů, ale dokáží také zúročit 
svůj um a talent při konfrontaci s jinými 
dětmi ve vědomostních olympiádách, 
sportovních soutěžích i na kulturním poli 
(divadelní představení ke 100. výročí zalo-
žení republiky…). 
Dva dětské pěvecké sbory Písnička a Zlatý 
klíček, které působí na naší škole více než 
půl století, rozvíjejí hudební talent dětí 
a jsou jistě ústecké veřejnosti velmi dobře 
známé.
Jsem rád, že mohu mluvit už o tradičních 
akcích v souvislosti se školou v přírodě, 
lyžařskými a snowboardovými kurzy, 
sportovně turistickými kurzy, návštěvou 
divadla, přípravou vánočního Jarmarku 
kolegyněmi z I. stupně a konečně i akcemi 
na konci školního roku, kterými bývá 
buď Akademie, nebo Loučení s našimi 
deváťáky.
Daří se nám postupně zpříjemňovat pro-
středí ve škole. Možná to nejde mílovými 
kroky, ale každý zrealizovaný nápad nám 
udělá velikou radost, a když se do tohoto 
procesu zapojí i naši žáci, určitě to má 
velký smysl i dopad. Letos jsme „otevřeli“ 
novou učebnu dějepisu, která je spojena 
se školní knihovnou a pomalu se učíme 
tyto prostory využívat.

Co nás čeká
Chtěli bychom se trochu i pochlubit, že se 
chystá vybudování zcela nových učeben 
(chemie, multimediální učebna s jazyko-
vou laboratoří, školní cvičná kuchyň) ve 
spolupráci s naším zřizovatelem a fondy 
EU. Na podzim připravuje Zlatý klíček 
komponovaný pohádkový příběh určený 
pro předškoláky a děti z I. stupně.

Chtěl bych poděkovat všem našim 479 
žákům, protože každý z nich spoluvytváří 
dobré jméno školy.  Děkuji vám, rodiče, 

pokračování ze str. 3

jeme, že můžeme být součástí této smy-
sluplné spolupráce.

Úspěch v literární soutěži Moje veličen-
stvo kniha
Poslední květnový den udělilo EkoCen-
trum Brno titul Veličenstvo kniha za 
nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou 
knihu. Žáci naší 6. třídy se této celostátní 
výtvarně literární soutěže pro děti a mlá-
dež také zúčastnili a ve své kategorii zís-
kali 2. místo. Do letošního 15. ročníku 
bylo posláno 98 originálních knih, které 
doputovaly z různých míst Čech a Moravy, 
proto jsme byli rádi, že náš příběh „Klíč 
k minulosti“ porotu zaujal.

Šestá třída na laně
V pátek 31. května jsme se s 6. třídou 
a s nadšením rozjeli do Lesné u Brna. Tři 
z našich šikovných žáčků si spolu s paní 
učitelkou Kroulíkovou jeli převzít cenu za 
druhou nejlepší knihu v rámci soutěže 
„Moje Veličenstvo Kniha“. Větší část třídy 
se vydala užít si trochu toho adrenalinu 
do Lanového centra Proud. Tam už se nás 
ujmuli instruktoři Jura a Majda, kteří nám 
toho měli hodně co ukázat, než jsme se 
vydali k oblakům.
Lezci se hbitě naučili otázkám jako „Jis-
tíš?“ nebo „Chci dolů“ a jističi reakcím 
jako „Ano, jistím“ nebo „Můžeš“. Násle-
dovalo pokoření prvních překážek. Přes-
tože se nacházely ani ne půl metru nad 
zemí, tak takovou Slackline, Svini, Šalinu 
nebo Síť bychom už znovu nepodceňo-
vali. Všem to ale hezky šlo, takže jsme 
zanedlouho skočili do postrojů. No, tak 
rychlý skok to nebyl, ale podařený určitě. 
S našimi rádci jsme se vydali k trénin-
kové zdi. Lezci si nasadili helmy, jističi se 
naučili připoutávat karabiny, dotahovat 
lano a následně spouštět. Ze začátku jim 
nešla pozvolnost při spouštění, což ale 
nekončilo tragédií, nýbrž hromadným 
smíchem, když jistič najednou začal levi-
tovat. Všechno šlo jako po másle, takže 
hurá do výšin. Všichni se vrhli k horole-
zecké stěně nebo síti. Některé překážky 
byly skupinové, založené na spolupráci, 
jiné individuální. My jsme zdolávali ty 
nejvyšší, kde byla potřeba dvou kama-
rádů na jištění. Největší oblíbenost si zís-
kaly nejspíš ty atrakce, kde musel lezec 
přeskočit dvoumetrovou hrůzostrašnou 
mezeru. Užuž se žáčci zbavili školních 
lavic, a několik z nich opět líně sedělo. 
Takovému zaslouženému vysedávání však 

předcházela pořádná námaha. Dřevěné 
židle a stůl byly totiž deset metrů nad 
zemí. Velkému zájmu se těšila poslední 
překážka, kde byly potřeba hned dva 
páry jističů. Šlo o vyšplhání na osamo-
cený sloup, nad kterým visela podobně 
osamocená hrazda. Úkolem bylo pořádně 
se odrazit a hrazdy se chytit. Nikomu z nás 
se to bohužel nepodařilo, i když to bylo 
vážně o fous, ale všichni si  zkusili děsivý 
skok do prázdna.
Zdá se, že ve výšinách čas ubíhá jinak, 
a tak jsme se po tříhodinovém „oka-
mžiku“ museli s našimi instruktory roz-
loučit. Ti nám moc poděkovali, pochválili 
za skvělou spolupráci a bravurní překo-
nání strachu, vrátili nám cennosti, a my se 
s úsměvy na sluncem obarvených tvářích 
vydali na zpáteční cestu domů. Všichni si 
výlet moc užili.

Divadlo s angličtinou
V pondělí 3. 6. vidělo pět tříd naší školy 
v Roškotově divadle divadelní předsta-
vení provedené Divadelní společností 
Zlín. Tento divadelní soubor uvádí svoje 
hry částečně v angličtině s cílem ukázat 
dětem zábavnou a hravou formou prak-
tickou využitelnost cizího jazyka a pro-
budit v nich zájem o studium angličtiny. 
V dostatečném předstihu před předsta-
vením jsme od společnosti obdrželi pří-
pravné materiály a měli jsme tak možnost 
seznámit v hodinách AJ žáky s očekáva-
nou slovní zásobou a důležitými slovními 
obraty a frázemi. Součástí poskytnutých 
materiálů jsou i cvičení pro práci s dětmi 
a získání zpětné vazby po představení.
Třeťáci, čtvrťáci a páťáci viděli pohádku 
o líné koze Lazy Goat. Byl to veselý a hravý 
příběh o zvířátkách na statku i v lese, 
o tom, že být líný se nevyplácí, a i o tom, 
že se nejvíce bojíme toho, co neznáme, 
takže když něco lépe poznáme, už se tolik 
nebojíme. Angličtina se prolínala s češ-
tinou nenásilnou formou tak, aby každý 
pochopil, o co jde.
Na sedmáky a osmáky čekal příběh 
o posledním přání Last Wish. Anglický 
mládenec přijíždí vyplnit poslední přání 
svého otce do malé moravské hospůdky, 
a protože se mu to podaří, dostává od 
otce výherní loterijní tiket. Nápaditý 
a vtipný příběh mluvený převážně v ang-
ličtině vykouzlil úsměv na tváři všem divá-
kům od začátku až do konce. I když dětem 
sem tam nějaké to slovíčko „uteklo“, 
všichni příběhu porozuměli, dobře se 
pobavili a viděli v praxi, že učit se ang-
licky má smysl.
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Základní škola Bratří Čapků

Biologická olympiáda
V okresním kole BiO kat. C si naši žáci vedli 
skvěle - Matěj Ešpandr získal 1. místo 
a Daniel Toppisch 3. místo. Oba postoupili 
do krajského kola, v němž Matěj zvítězil 
a stal se přeborníkem kraje. Dan skon-
čil na 12. místě. V kat. D se dařilo také 
našim žákyním. Andrea Špitálská obsadila 
2. místo a Jana Bryšková 5. místo. Andrea 
postoupila do krajského kola a umístila 
se na výborném 5. místě. Gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy.

Alena Jirásková

Turnaj hry League of Legends
Tým JNP složený z žáků 9. ročníku - Tomáš 
Buryšek, David Sršeň, Eliška Krummerová, 
Matěj Beran a Jan Hruška - uspěl v kon-
kurenci ostatních základních škol a 22. 5. 
na turnaji LOL ve Vysokém Mýtě si po čty-
řech napínavých soubojích odnesl zaslou-
žené první místo. Gratulujeme!

Základní škola Kerhartice

Ani v posledním školním měsíci jsme na 
základní škole v Kerharticích nezaháleli. 
Ba naopak. Pro žáky bylo připraveno velké 
množství nejrůznějších aktivit:

Dopravní soutěž
Ke Dni dětí se v pátek 31. 5. na místním 
hřišti uskutečnila dopravní soutěž, kde 
žáci prokazovali  svoji zručnost, obrat-
nost a připravenost stát se bezpečným 
cyklistou. Mladší žáci projížděli trasu 
plnou „nástrah“ na koloběžkách, starší 
žáci na kole. Odměněni byli všichni drob-
nou cenou, avšak ti s nejkratším časovým 
měřením a bezchybnou jízdou se umístili 
na stupních vítězů. 

„Muzikál“  Mrazík
Závěrečným vyvrcholením dramatického 
a tanečního kroužku pod vedením p. uč. 
M. Ehrenbergerové bylo veřejné vystou-
pení žáků v základní škole - muzikál „Mra-
zík“. Žáci svým hodinovým programem 
potěšili jak děti z MŠ Sokolské, tak diváky 
z Domu pokojného stáří – sv. Kryštof. Při 

za to, že nám pomáháte při řadě třídních 
a školních aktivit, za vaši součinnost při 
pořádání besídek, kulturních představení, 
sběru bylin a při školních výletech. Jste 
naším důležitým partnerem! Děkuji zři-
zovateli za vstřícnost, za udržování našich 
budov a za realizované i plánované rekon-
strukce. 
Určitě se těšíme na prvňáčky, pro které se 
naše škola stane na několik let jejich „dru-
hým domovem“. A našim „deváťákům“ 
přeji, aby vykročili tou správnou nohou!
Každý konec je zároveň nový začátek. 
Děkuji kolegyním a kolegům za to, že učí, 
domlouvají, přesvědčují, vymýšlejí a orga-
nizují s neutuchajícím entuziasmem. 
Dovoluji si vyslovit veliké přání! Aby 
všem, kteří se o „naše“ děti starají, přálo 
zdraví, neopouštěla je fantazie, ener-
gie, charizma, nápady, sny, optimismus, 
inspirace a chuť i nadále pracovat pro naši 
„Komendu“.

Mgr. Bc. Radek Škarka

Týden mediálního vzdělávání 
V rámci Týdne mediálního vzdělávání, 
akce konající se každý rok pod záštitou 
organizace Jeden svět na školách, se naši 
žáci devátých tříd 5. 6. zúčastnili před-
nášky projektu Manipulátoři.cz na téma 
Jak rozpoznat dezinformace na internetu.

Kateřina Kapounová

EKO - BR(K) - TOUR
I letos vyrazili deváťáci do obce Zderaz 
na ekologicko-branný kurz. Každý den pro 
nás byly připraveny různé aktivity a díky 
týmovým hrám jsme se báječně stmelili 
jako kolektiv a překvapivě se po devíti 
letech ještě více sblížili. Také jsme navští-
vili záchrannou stanici Pasíčka, kde jsme 
si adoptovali tři zvířátka - veverku, výra 
a lišku. Sice to byl fyzicky velmi náročný 
týden a občas někdo nenašel správnou 
cestu, ale všichni jsme se domů vrátili 
s krásnými zážitky a za sebe mohu říct, 
že bych si to ráda zopakovala. 

Eliška Krummerová, 9.A

odpoledním vystoupení byli všichni účin-
kující odměněni za pestré herecké výkony 
bouřlivým potleskem svých rodičů, pří-
buzných i kamarádů. 

Štafety
V rámci akcí Města v pohybu se naše 
základní škola zúčastnila štafetových 
běhů na stadionu v Ústí nad Orlicí. Žáci 
na tribuně svým závodním spolužákům 
neúnavně fandili a přestože jsme v nabyté 
konkurenci nedosáhli na stupně vítězů, 
všem účastníkům závodu se dostalo 
uznání a pochvaly za překonávání nároč-
ného závodního souboje. 

Den mazlíčků
Každý rok se věnuje naše škola zvířát-
kům, které si žáci přinesou do školy 
a představují je svým kamarádům. Učení 
se s domácími mazlíčky se i letos vyda-
řilo a žákům se velice líbilo. Všichni jsme 
tak měli možnost vidět kočky, morčata, 
křečky, králíčky, šneky, zebřičky, ale také 
dvouletého kajmana. 

Sportovní odpoledne
Na závěr školního roku se učitelé se 
svými žáky a jejich rodiči rozloučili akcí 
sportovního odpoledne s večerním opé-
káním vuřtů a následným nocováním ve 
škole. Všichni jsme si společně užili neje-
nom pohybu, ale také pohodové nálady 
a dobré zábavy. Největším dobrodruž-
stvím však bylo, že místo svých postýlek 
doma si žáci ustlali ve svých třídách a spali 
ve spacáku. 

Za pedagogický sbor a kolektiv pře-
jeme dětem krásné prázdniny, učitelům 
zasloužilý odpočinek k načerpání nových 
sil a všem vždy bezpečný návrat z cest 
domů. Žákům z 5. ročníku, kteří opouští 
naši školu, přejeme hodně úspěchů ve 
svém dalším studijním životě. 

Za kolektiv ZŠ,
 Mgr. Helena Klosová, ředitelka
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překvapivě). Klání bylo vyrovnané, napí-
navé, závěr až dramatický. Je nasnadě, 
že cílem hry nebylo zvítězit, ale obstát se 
ctí, a to se všem zúčastněným podařilo. 
Přejeme jim, aby se stejně nadšeně jako 
do této soutěže vrhali do dalšího studia 
a především, aby se název soutěže stal 
mottem pro jejich budoucí práci.

Vlasta Snášelová a Kateřina Nováková

Dne 3. 6. 2019 si žáci z 1. a 2. ročníku 
oboru sociální činnost připravili k Mezi-
národnímu dni dětí pohádkové dopole-
dne pro děti z MŠ Klubíčko. Po krátkém 
úvodu a přivítání zazpívali naši žáci za 
doprovodu ukulele (K. Žáčková)  dětem 
originální písničku o pohádkách a pak 
ji s nimi i společně nacvičili. Na deseti 
stanovištích čekali na děti loupežníci, 
princezny, Popelka, vodník, čert a Káča, 
hloupý Honza, Otesánek a další pohád-
kové postavy. Díky krásnému slunečnému 
počasí se naši studenti sice pořádně zapo-
tili, ale určitě uvítali možnost vyzkoušet 
si přímou práci a komunikaci s dětmi 
předškolního věku. Dopoledne plné her 
a soutěží se dětem z MŠ velmi líbilo, na 
závěr nám i se svými učitelkami zazpívaly 
„školní hymnu“ a trojnásobným „hurá“ 
všem poděkovaly. Sladká odměna pro 
naše žáky pak byla příjemnou tečkou 
a poděkováním za jejich aktivní činnost. 
Bude to pro ně jistě cenná zkušenost pro 
nadcházející učební praxi.

P. Macáková, L. Kaplanová

Mezinárodní eTwinning projekt How we 
practice a naše VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí 

Ve školním roce 2018/2019 byla naše 
škola VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí přizvána 
jako jeden z partnerů k mezinárodnímu 
eTwinning projektu mezi odbornými zdra-
votnickými školami.
Kromě nás na projektu spolupracují 
také partnerské školy z Turecka, Francie, 
Finska, Chorvatska, Španělska, Srbska 
a Makedonie.
Tento projekt probíhající v anglickém 
jazyce spočívá v obecné rovině v navá-
zání mezinárodní spolupráce pro žáky 
partnerských škol, komunikaci v cizím 
jazyce, poznání kultur ostatních zemí. 
Dále se v něm propojila také rovina 
odborná a profesní, a to porovnáváním 
vybraných odborných výkonů a činností 
v profesi zdravotnického asistenta, prak-
tické sestry 

a všeobecné sestry v mezinárodním kon-
textu.
Projekt probíhá od října 2018 do června 
2019. Je realizován v podobě pořizo-
vání digitálních dokumentů mapujících 
odborné výkony a činnosti zdravotníka 
v každé z partnerských zemí, žáci se 
seznamují s ICT nástroji a učí se je použí-
vat za účelem hlasování nebo dotazníko-
vého šetření. 
Na konci května se v rámci projektu 
uskutečnila historicky první videokonfe-
rence na naší škole se žáky z vysoké školy 
v Turecku, což pro všechny byla velmi 
zajímavá zkušenost vzhledem ke komu-
nikaci v anglickém jazyce. Finálním výstu-
pem z projektu bude materiál mapující 
kompetence zdravotnického pracovníka 
napříč evropskými zeměmi, a to vzhle-
dem k současné migraci pracovníků všech 
profesí bude jistě přínosem. Účast naší 
školy v tomto projektu je hodnocena žáky 
velmi pozitivně nejen z důvodu praktické 
interakce v anglickém jazyce, ale též z hle-
diska odborného a profesního.

Mgr. Leona Červinková

Vyšší odborná škola a Střední 
škola zdravotnická a sociální 

V letošním školním roce 2018/2019 naše 
škola VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí pokra-
čuje v aktivitách týkajících se mezinárodní 
spolupráce.
V rámci projektu Erasmus+ 2017/2019 
Job shadowing byla navázána spolupráce 
s univerzitou  a vzdělávacím institutem IES 
Santa Barbara v Malaze (Španělsko), díky 
níž jsme na naší škole koncem března při-
vítali dvě vyučující MUDr. Germanu Rieru 
Miguel a Maríu Dolores Gonzales z výše 
uvedené vysoké školy. 
Obě návštěvnice strávily tři dny naplněné 
bohatým programem. V jeho průběhu 
poznaly na naší škole metody výuky a pre-
ventivní programy (Peer program, Zdravý 
úsměv a další), vyměnily si při anglické 
konverzaci vzájemné zkušenosti z oblasti 
českého a španělského zdravotnictví se 
studentkami z Vyšší odborné školy, obor 
diplomovaná všeobecná sestra.
V rámci odborné praxe navštívily moderní 
Domov pro seniory v Lanškrouně a sezná-
mily se s problematikou lidí s handicapem 
v Domově pod hradem Žampach. 
Vzhledem k dlouholeté výborné spolu-
práci s Nemocnicí Pardubického kraje 
Orlickoústeckou nemocnicí měly mož-
nost poznat některé ošetřovací jednotky 
místní nemocnice, jako například všeo-
becná chirurgie, dětské oddělení, rehabi-
litační oddělení, a byly mile překvapeny 
nejen vysokou úrovní vybavenosti, ale 
také příjemným chováním zdravotnic-
kého personálu. 
Návštěva byla hodnocena velmi pozitivně 
jak pedagogy naší školy, žáky i oběma 
kolegyněmi ze Španělska. Ty zakončily 
svou stáž přáním, aby mohly ještě někdy 
zavítat do našeho regionu.

Mgr. Leona Červinková

Máme rádi „oško“
Koncem května se žáci třídy ZA 2. B 
zúčastnili soutěže nazvané „Máme rádi 
oško“. Tři týmy si měly možnost ověřit 
znalosti, které získaly během studia ošet-
řovatelství v průběhu prvního i druhého 
ročníku. Prověřily si, jak jsou připraveny 
na příští rok, kdy je čeká praktické vyučo-
vání v nemocnici, a budou tak své teore-
tické vědomosti ověřovat v praxi. Studenti 
prokázali velice dobré znalosti (někteří až 

Centrum sociální péče města 
Ústí nad Orlicí

Mýty o pečovatelské službě – díl I.

1. Pečovatelská služba dováží obědy 
a uklízí
Pečovatelská služba je odborná sociální 
služba hrazená z veřejných zdrojů. Jejím 
prvořadým cílem je pomáhat lidem, kteří 
jsou na pomoci závislí. Hlavním úkolem 
pečovatelské služby není dovážet obědy, 
ale zajistit Vám dostupnost stravy v pří-
padě, kdy si nejste schopni jídlo sami 
obstarat, tzn. v případě, že potřebujete 
pomoci sjednat dovezení stravy, s nakr-
mením, nebo v případě, že v místě nee-
xistuje běžně dostupná stravovací služba. 
Tam, kde jsou v místě stravovací služby, 
Vám pomůže pečovatelská služba zpro-
středkovat dovoz obědů např. od restau-
rací, školních jídelen nebo nemocnic, její 
pracovnice Vám mohou pomoci s jeho 
nakrájením a podáním. Pokud není ve 
vašem okolí žádný dodavatel, který vám 
oběd přiveze, může dovézt pečovatelská 
služba. 
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Jak se máme v Domově

Léto je na aktivity v Domově poněkud 
skromnější, přesto se na něj moc těšíme. 
Hodně práce máme kolem krásně osáze-
ných mobilních zahrádek, chystáme se 
vyrazit na zmrzlinu, taky na pivčo. Těšíme 
se na finiš vznikajícího parčíku kolem 
Domova. I když bude léto v Domově pře-
devším ve znamení odpočinku a relaxace, 
pomalu se začneme chystat na podzimní 
aktivity. Tou první bude v září Den otevře-
ných dveří, který již tradičně náš Domov 
uspořádá při příležitosti Mezinárodního 
dne Alzheimerovy choroby. Více infor-
mací zveřejníme v zářijových Ústeckých 
listech, sledujte také naše webové stránky 
a facebook. 

Krásné, pohodové a odpočinkové léto 
Vám přejí

zaměstnanci Domova.
www.dduo.cz; 

Tel.: 734 793 446, 603 566 767

To samé platí pro úklidy, které Vám 
pomůže pečovatelská služba sjednat od 
komerčních úklidových firem. Pečovatelka 
Vám může případně pomáhat s úklidem, 
pokud budete uklízet společně s ní, doplní 
vaše ruce tam, kde vám již síly nestačí.
V příštím vydání se můžete těšit na pokra-
čování

Lucie Kaválková DiS., 
vedoucí pečovatelské služby

Zprávičky ze Stacionáře

Děkujeme p. uč. Lucii Zastoupilové 
a žákům devátých ročníků za milou 
návštěvu v našem zařízení. Žáci se mohli 
informovat o naší službě, prohlédli si Sta-
cionář a popovídali si s klienty. 

službu a klienti byli zapojeni do soutěžení, 
kde si vedli ve zdolávání otázek o sociální 
službě moc dobře. Jeli jsme na společný 
výlet s uživateli Stacionáře v České Tře-
bové do Slatiňan na zámek, do hřebčína 
a nechyběla návštěva cukrárny. Posled-
ním výletem v tomto školním roce byl 
další ročník Člověk - člověku v Zábřehu, 
kde jsme celé dopoledne sportovali. 
I když počasí bylo tropické, tuto akci jsme 
si moc užili, jako každý rok, a domů jsme 
přijeli opáleni a s medailemi. Na poslední 
červnové úterý připravili pracovnice pro 
uživatele Sportovní den na zahradě a na 
závěr si opekli párky a udělali si diskotéku. 

Kolektiv pracovníků stacionáře

V červnu jsme měli mnoho pěkných akcí, 
a to: Účast na festivalu Duhové křídlo, 
které pořádal Pardubický kraj a Nadace 
zdravotně postižených, kde jsme se pre-
zentovali tanečním vystoupením. Poděko-
vání patří firmě pana Zářeckého za spon-
zorství při dopravě.
Vlakem Úsměvů jsme jeli opět do Zlína, 
kde jsme se v ZOO při křtu malé hyeny 
setkali s některými herci - Danou Moráv-
kovou, Janem Čenským, Romanem Voj-
tkem a tanečníkem Janem Onderem. 
Někteří z nás si s nimi povídali, jiní dostali 
fotografii s podpisem.
Na letošním ročníku Město v pohybu jsme 
se představili 2 novými tanečky a touto 
cestou chceme poděkovat těm, kdo se 
na nás přišli podívat. Na večerní kon-
certy měli uživatelé možnost také zajít. 
4.6. se konal na Kociánce  Dobrovolnický 
den. Této akce jsme se také měli možnost 
zúčastnit, pracovnice prezentovali naši 

AUDIOHELP z.s. informuje

Jsme poradna pro sluch a pomáháme 
lidem se sluchovým postižením.  Nabí-
zíme služby sociální poradenství a soci-
ální rehabilitace.  Lidé k nám mohou 
přijít pro radu jak získat kompenzační 
pomůcky. Pomůžeme s drobnými opra-
vami sluchadel, vyměníme hadičky. Lidé 
si u nás mohou koupit baterie a náhradní 
součástky. 
V Ústí nad Orlicí sídlíme v budově dětské 
Polikliniky ČSA 284, každé pondělí od 8 
do 15 hodin.
ÚT, ST, ČT od 8 do 15h (v druhé polovině 
měsíce)
ÚT, ST, ČT (v první polovině měsíce terénní 
služby)
Pro více informací o našich službách nás 
kontaktujte audiohelpuo@seznam.cz, 
777882337. 
Od 15.7. do 26.7. a od 19.8.do 23.8. bude 
poradna z důvodu čerpání dovolené uza-
vřena. 
Přejeme pěkné léto.

Zuzana Poláková

Stomatologická pohotovost

29. - 30.6. – MUDr. Hana Horáková, 
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
5.7. – MUDr. Miroslava Hendrychová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
6. - 7.7. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970
13. - 14.7. – MUDr. Vlastimil Janků,
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 251
20. - 21.7. – MUDr. Blanka Martinková,
Pernerova 1573, Choceň, 
tel.: 465 471 692
27. - 28.7. – MDDr. Stanislav Knob, 
železn. poliklinika, ČT, tel.: 723 036 370
3. - 4.8. – MUDr. Michal Krejčík, 
Žerotínova 29, Brandýs n.O., 
tel.: 465 544 192
10. - 11.8. – MUDr. Dana Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
17. - 18.8. – MUDr. Sylva Moučková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 720 699 489
24. - 25.8. – MUDr. Radim Podgorný, 
Gen. Závady 116, VM, tel.: 465 423 957
31.8. - 1.9. – MUDr. Lucie Kumpoštová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133 117



Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici, … 

Senior dopravu ČČK lze objednat v pra-
covní 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).
Permanentky jsou k dostání u řidiče 
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 
840, Informačním centru Města Ústí nad 
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním cen-
tru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.

Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, rela-
xační 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, ÚO.

Květiny 
1.-31.8. | 8.00-15.30 hodin
Výstava obrazů s motivem květin od pana 
Dubišara je přístupná v době přítomnosti 
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Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s jedenáctiletou tradicí

ČERVENEC: máme prázdniny
SRPEN: připomínáme prázdninový pobyt 
v Jánských Lázních na Modrokamenné 
boudě

Odpolední výlet na grilovaného pstruha 
do Polska, rybárna Kamenčik
čt 15.8. | výlet
Zveme všechny, kteří nejedou na dovo-
lenou, na odpolední výlet, kde se nikde 
nemusí chodit, do krásného prostředí 
rybníků. Závazné přihlášky se přijímají 6. 
8. a  13. 8. 2019 ve Sladkovně od 10.00 do 
12.00 hodin. Člen SK hradí příspěvek na 
dopravu 70,- Kč, nečlen 90,- Kč, neobyva-
tel 120,-Kč. Předpokládaný návrat kolem 
19.00 hodiny.  Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr 
a p. Ešpandrová. 
/Porce pstruha stojí cca 140,-Kč, dle veli-
kosti + přílohy, možno platit  i v korunách./
Připojištění léč. výloh je na Vašem rozhod-
nutí a zdravotním stavu.
Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána 
f. Zářecký 14.05 hodin, Benzina pod Duk-
lou 14.10 hodin, Babyka 14.15 hodin, 
Autobusové nádraží 14.20 hodin, Tvard-
kova 14.25 hodin, Penzion 14.30  hodin,                         
Černovír rozcestí 14,35  hodin

Babiččino údolí, Ratibořice, 
Česká Skalice
čt 22. srpna | celodenní zájezd
Závazné přihlášky se  přijímají 6. 8. a  13. 
8. 2019 ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 

hodin. Člen SK hradí 200,- Kč, nečlen 280,- 
Kč a neobyvatel 330,- Kč. V ceně doprava 
a vstupy - zámek a muzeum. Volno na 
oběd. Předpokládaný návrat do 19.00 
hod. Akci zajišťuje JUDr.Králík a p. Rabová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. 
Zářecký 07,35 hodin, Benzina pod Duklou 
07,40 hodin, Babyka 07,45 hodin, Auto-
busové nádraží  07,50 hodin, Tvardkova 
07,55 hodin, Penzion 08,00 hodin

Rozloučení s prázdninami v Cakli
út 27.8. |14.30 hodin | sraz
Opékání vuřtů s kytarou M. Biena. Nápoje 
lze zakoupit v restauraci, oheň k dispozici. 
Každý přihlášený člen obdrží 2 ks vuřtů, 
hořčici a chleba. Závazné přihlášky se při-
jímají 6. 8. a  13. 8. 2019 ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hodin. Člen SK hradí 20,- 
Kč. Sraz účastníků v 14,30 hodin před CSP 
- bývalý Penzion.  Akci zajišťuje p. Králík 
a p. Štěch.

Vycházka po městě
čt 29.8. | 13.30 hodin
Vycházka po městě s výkladem o stav-
bách na téma „ARCHITEKTONICKÉ ZAJÍ-
MAVOSTI“. Sraz před městským muzeem 
/Hernychova vila/. Provází zaměstnanec 
muzea. Pro člena SK zdarma, nečlen 20,- 
Kč. Vybírá se na místě. Za SK akci dopro-
vází p. Štěchová.

UPOZORNĚNÍ:
Prvou službu v měsíci se hlásí na zájezdy 
pouze členové SK, nečlenové a neoby-
vatelé  se evidují pouze jako náhradníci 
a bude-li volné místo, zaplatí si druhou 
službu.

Hledáme jednotlivé členy, členky nebo 
páry na pomoc výboru při organizování 
MDS / Mezinárodního dne seniorů/ 
v září na zahradě ČČK. Výhledově by 
reprezentovali SK v Popradu v květnu  
2020. Zájemci se hlásí u předsedy, který 
sdělí konkrétní podmínky.

Hledáme velmi nutně schopného 
a ochotného člena nebo členku k dopl-
nění výboru SK. /Náplň – organizování 
činnosti Senior klubu/. Zájemci se hlásí 
u předsedy, který sdělí konkrétní pod-
mínky.

PŘIPRAVUJEME:  
- 12. září 2019 – čtvrtek, celodenní zájezd 
na Klášter Broumov s vycházkou do skal.
- 19. září 2019 – čtvrtek, oslavu MDS 
v zahradě ČČK s vařením kotlíkových 
gulášů.

KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr 
734398390, p. Štěchová 731601548, 
p. Rabová  734188853, p. Ešpandrová 
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr. 
Králík 722475132. 
 

Výbor Senior klubu přeje všem svým čle-
nům a obyvatelům města krásné, klidné 
a slunečné prázdniny.

Těšíme se na Vaši účast! 
Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda                                                                                                    
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zaměstnanců OS ČČK.
Vstup zdarma

Odpolední vycházka
11.7. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí města, sraz 
před budovou OS ČČK

Cyklovýlet
23.7. | 9.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí města, sraz před 
budovou OS ČČK

Měšťanský pivovar Polička
31.7. | výlet
Odpolední výlet do města Polička spojený 
s návštěvou Měšťanského pivovaru, při-
hlásit se můžete na tel. 775 765 659 
Odjezd ve 13.00 hodin z autobusového 
nádraží ÚO, cena: 150,- Kč člen ČK/děti, 
250,- Kč ostatní. Cena výletu obsahuje 
dopravu + vstupenku do pivovaru

Odpolední vycházka
13.8. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí města, sraz 
před budovou OS ČČK

Litomyšl a zahradní centrum Harta
21.8. | výlet
Odpolední výlet do města Litomyšl 
a zahradního centra Harta. Ukázková 
zahrada se spoustou jezírek, skalek 
a velkým množstvím trvalek, listnatých 
i jehličnatých stromů a keřů. Přihlásit 
se můžete na tel. 775 765 659. Odjezd 
ve 13.00 hodin z autobusového nádraží 
ÚO. Cena: 100,- Kč člen ČK/děti, 150,- Kč 
ostatní. Cena výletu obsahuje dopravu + 
vstupné Hartská stezka

Cyklovýlet
27.8. | 9.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo 
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK

Večerní výlet na hrad Litice
31.8. | výlet
Hradozámecká noc – Nebojte se tmy 
aneb s baterkou na hrad Litice. Přihlásit 
se můžete na tel. 775 765 659. Odjezd 
v 18.00 hodin z autobusového nádraží 
ÚO. Cena: 100,- Kč člen ČK/děti, 150,- Kč 
ostatní. Cena výletu obsahuje dopravu + 
vstupenku na hrad, drobné občerstvení

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
v období letních prázdnin bude provoz 
kavárničky v budově OS ČČK z důvodů 
rekonstrukce přerušen děkujeme za 
pochopení. Kavárnička bude otevřena při 

akcích OS ČČK Ústí nad Orlicí (vycházky, 
cyklovýlety, posezení,…).

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: 
otevřeno každý den kromě pondělí od 
13,00 do 15,30 hodin.

Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhra-
zena

OSTATNÍ AKCE

BAZAR OŠACENÍ - SECOND HAND
Bazar dětské a dospělého ošacení
8. 7. 2019 od 9,00 do 15,30 - zahrada ČČK
26. 8. 2019 od 9,00 do 15,30 - zahrada 
ČČK

Provoz Ošacovacího střediska ČČK o let-
ních prázdninách:
Ošacovací středisko je provozováno za 
podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardu-
bického kraje
  1. 7. 2019  ZAVŘENO  
  (individuální obsluha)
  8. 7. 2019   9,00 - 12,00    13,00 - 15,30
15. 7. 2019   9,00 - 12,00    13,00 - 15,30
22. 7. 2019  ZAVŘENO
  (individuální obsluha)
29. 7. 2019  ZAVŘENO
  (individuální obsluha)
  5. 8. 2019  ZAVŘENO
  (individuální obsluha)
12. 8. 2019   ZAVŘENO
  (individuální obsluha)
19. 8. 2019   9,00 - 12,00    13,00 - 15,30
26. 8. 2019   9,00 - 12,00    13,00 - 15,30

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, 
MŮŽETE U NÁS. Fotografujete, kreslíte, 
tvoříte, sbíráte pohlednice, známky….
Nabízíme právě vám ukázat ostatním 
svá díla a sbírky v prostorách Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí. Každý měsíc připravujeme 
výstavku různých fotografií, obrázků, sbí-
rek. Prostor je za účelem výstavky nabí-
zen ZDARMA – především seniorům. Bližší 
informace na tel. 775 765 659. Těšíme se 
na Vaše výstavky!

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE. 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 
14,00 do 18,00 hodin. 
Od 1. – 5. 7. 2019 bude provozovna uza-
vřena. Děkujeme za pochopení

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde pře-
nocují, nabízíme vám krátkodobé ubyto-
vání ve dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením, TV, internetem. 
Bližší informace a objednání o ubytování 
na tel.: 775 765 659.

FINANČNÍ SBÍRKA
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Ústí nad Orlicí vyhlásil FINANČNÍ 
SBÍRKU, 333999/2700 specifický symbol 
00426261. Získané finanční prostředky 
budou využity na opravu budovy OS ČČK 
v Ústí nad Orlicí.
DĚKUJEME
Konání veřejné sbírky Českého čer-
veného kříže je osvědčeno magist-
rátem hlavního města Prahy pod č.j. 
S-MHMP/286943/2015

Terénní sociální služba   
– sociální aktivizace 

Cílem této služby je: udržet seniory ve 
fyzické, psychické i mentální aktivitě, 
rozvíjet jejich zachovalé  schopnosti 
a dovednosti, uspokojovat jejich potřeby, 
pozitivně ovlivňovat jejich psychický stav, 
zprostředkovat jim kontakt se společen-
ským prostředím, přispívat tak ke zvyšo-
vání kvality jejich života
Nabízíme tyto aktivity: trénink kogni-
tivních funkcí, pohybová terapie, bazální 
terapie, smyslová stimulace, reminis-
cenční terapie, muzikoterapie, činnosti 
zaměřené na nácvik běžných denních 
aktivit, společenské hry
Aktivizační pracovník pomůže lidem 
s Alzheimerovou chorobou procvičovat 
a udržovat paměťové schopnosti. Služba 
je poskytována bezplatně, ale nenahra-
zuje pečovatelskou službu, pouze ji dopl-
ňuje. Okres Ústí n.O. je místem realizace 
pilotního projektu, který si klade za cíl 
udržet uživatele s Alzheimerovou choro-
bou co nejdéle v domácím prostředí. 
Na projektu spolupracujeme například 
s Domovem důchodců Ústí n.O., Českou 
alzheimerovskou společností a Centrem 
sociální péče Ústí n.O. Zavolejte nám 
nebo napište: 731 053 286, kancelar@
pomahamti.cz. Najdete nás  na www.
pomahamti.cz nebo v kanceláři na ul. Čs. 
armády 1181 v Ústí nad Orlicí, ale raději 
předem zavolejte. 
Mgr. Romana Jurečková, chytrá sociální 

aktivizace pomahamti.cz
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Sociální / zdravotní

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

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním 
postižením a chcete umět pracovat 
na počítači? Dostal/a jste tablet nebo 
mobilní telefon 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 výpo-
četní techniku. Projdou s Vámi základní 
obsluhu počítače/tabletu, provedou 
Vás krásami internetu, naučíte se ovlá-
dat 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 spo-
třebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik 
péče o děti nebo další členy domácnosti, 
nácvik samostatného pohybu, nácvik 
dovedností potřebných k úředním úko-
nům, doprovody (na úřad, do zaměst-
nání, k lékaři), nácvik schopnosti využívat 
dopravní prostředky, nácvik efektivního 
hledání pracovního místa a vystupování 
při pracovním pohovoru, nácvik komu-
nikačních dovedností a práce s informa-
cemi, nácvik základů znakového jazyka, 
podávání informací o možnostech zís-

kávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek a informační servis a zprostřed-
kování dalších služeb.

Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, 
v co největší míře umožnit zdravotně 
postiženým občanům, dětem a seni-
orům žít soběstačný a plnohodnotný 
život v jejich přirozeném prostředí. Za 
pomoci osobních asistentů se mohou 
realizovat v osobním, společenském 
a případně i pracovním životě. Osobní 
asistenti pomáhají uživatelům při zvlá-
dání každodenních běžných činností, 
jako je pomoc v domácnosti, v práci, ve 
školách, v mateřských školkách, dopro-
vody 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 postiže-
ním zvládnout prostřednictvím osobního 
asistenta ty úkony, které by zvládal sám, 
kdyby neměl postižení. 

Osobní asistenci poskytujeme nepřetr-
žitě, občanům od 1 roku. Cena za službu 
je do 18 let- 70 Kč za hodinu, od 18 hodin 
a o víkendu 120 Kč za hodinu, od 18 let - 

80 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 postiže-
ním, příspěvku na mobilitu, příspěvku 
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na 
nás také obrátit při sepisování žádostí, 
námitek, odvolání a s vyplňováním for-
mulářů. Naše pomoc také spočívá v pod-
poře při hledání vhodného pracovního 
místa a při sepisování strukturovaného 
životopisu. Při řešení situace vám bude 
umožněna práce na počítači, využití sca-
nneru, tiskárny a telefonu. Neváhejte se 
na nás obrátit.
V Centru máme také k dispozici půj-
čovnu rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro děti (dětský vozík, chodítko, 
kolo…).

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

Regionální organizace ROSKA ÚO

Pacientská organizace ROSKA UO zajišťuje 
celoročně lidem s roztroušenou sklerózou 
pomoc v nejrůznějších životních situacích. 
Pomáháme lidem při léčbě, právní či soci-
ální poradenství nebo zapůjčení cvičících 
a kompenzačních pomůcek. Jsme jediná 
fungující organizace v Pardubickém kraji.
Jednou ze stěžejních aktivit jsou pravi-
delná zdravotní cvičení a týdenní rekon-
diční pobyty v krásném prostředí penzi-
onu v Pastvinách. Při cvičení je kladen 
důraz na individuální potřebu a zdravotní 
možnosti klientů. V letošním roce se nám 
podařilo „rozjet“ také cvičení pro veřej-
nost. Hlavním cílem projektu je, otevřít 
se více společnosti a propojit „zdravé 
lidi“ s těmi, co mají nějaké to zdravotní 
omezení. V pravidelných kurzech se naši 

klienti naučí meditační a relaxační tech-
niky, Čchi-kung nebo posílit hluboký sta-
bilizační systém. Pomáháme lidem posílit 
a uvolnit tělo, zbavit se stresu a dostat své 
myšlenky a pocity pod kontrolu.
V červnu jsme ukončili „cvičící“ sezónu, 
ale již teď pro Vás připravujeme nový 
program a termíny na září a říjen. Cvičení 
budou probíhat v Letohradě a v Ústí nad 
Orlicí. Veškeré informace o cvičení získáte 
na FB meditaceDan nebo emailem 
meditacedan@seznam.cz
Všem členům a příznivcům Rosky přejeme 
krásné a pohodové prázdniny.

Daniel Nový, Roska UO

Ocenilli dárce krve za 80 
bezplatných odběrů

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí si na čtvrteční odpoledne 
13. června připravil, v rámci Světového 
dne dárců krve, setkání bezpříspěvkových 
dárců krve u příležitosti slavnostního pře-
dání Zlatého kříže III. třídy za 80 bezplat-
ných odběrů. Slavnostní odpoledne bylo 
připraveno v prostorách Hernychovy vily 
v Ústí nad Orlicí za účasti zástupců Oblast-
ního spolku Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí a Nemocnice Pardubického 
kraje transfúzního oddělení v Ústí nad 
Orlicí. O zpříjemnění setkání se postarala 
kulturním programem Základní umělecká 
škola Jaroslava Kociána včetně doprovod-
ného programu městského muzea a to 
prohlídkou výstavních prostor.
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek

5. července je MC Medvídek i DK Fialka 
ZAVŘENO  - státní svátek

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

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od  9:00 do 12:00 hod. a od 14:00 
do 16:00 hod. – volná herna
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:00 
do 16:00 hod. – volná herna
Středa od 9:00 do 12:00 hod. -
 Nemluvňátka, kojenci a batolátka
Středa od 14:00 do 16:00 hod. 
– volná herna 
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:00 
do 16:00 hod. – volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. a od 14:00 
do 16:00 hod. – volná herna

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, 
Katka Fišarová 605 965 463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cen-
trum Medvídek, Ústí nad Orlicí

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

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
st 3., 10., 17., 24. a 31.7. | 9.00-12.00 hod.
st 7., 14., 21. a 28.8. | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi rodiče těch nejmenších, kteří 
se schází pravidelně každou středu.

Loučení s prázdninami
čt 29.8. | 16.00 hodin
Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na 
konci prázdnin na hravou akci na terasu 
před MC Medvídek v NG Nová Louže. 
Děti se mohou těšit na jednoduché úkoly 
a malý skákací hrad. Na každého čeká 
malé překvapení. Vstupné dobrovolné.

KOVBOJSKÉ LÉTO
26. – 30. 8. – Mladočov u Proseče
Pro děti od 7 – 14 let. Celotáborová hra 
Kovbojské léto; projížďky na koních, stří-
lení ze vzduchovek i luků, stopovaná, 
stezka odvahy; táboráky, diskotéky, kou-
pání v bazénu v areálu, celodenní pěší 
výlet do Toulovcových maštalí, prohlídka 
zámku Nové Hrady. Cena: 2 500 (cena 
zahrnuje ubytování, stravování, dopravu, 
pojištění, personální zajištění)

NABÍDKA KROUŽKŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ 
ROK bude zveřejněna na našich webo-
vých stránkách 1.8. a přihlašování do 
kroužků bude aktivní od 1.9.2019.

7/8  2019

Rodinné centrum Srdíčko 

Od 1. července do 6. září je v RC SRDÍČKO 
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
Volná herna, případně řádění na zahradě 
po celou dobu otevírací doby Zambaru 
a Hokynářství (https://www.facebook.
com/mlecnybar/, http://beeehappy.cz/
hokynarstvi/) s výjimkou dovolených 
označených na dveřích a na fb).
Po domluvě společné výlety, koupání 
a jiné společné akce, nápady a návrhy 

vítány (upřesnění data a konkrétní akce 
přes internet a ve vývěskách). 

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Cesta tam a zase zpátky
so 6.7. – so 13.7. | pro děti
Letní dětský tábor Narnie pro děti ve 
věku 7 – 13 let, chata Roubenka Sedlo-
ňov v Orlických horách

Exit camp Ready Player One
so 3.8. – so 10.8. | pro děti
Camp pro děti ve věku 12 – 15 let, Nové 
Město nad Metují, více info na www. klu-
bexit.cz

Rodinný pobyt Medvídek PÚ
so 10.8. – čt 15.8. | pro rodiny
Chata Koniklec Jestřabí v Krkonoších

Táboření pro tatínky s dětmi
pá 16.8. – ne 18.8. | tátové a děti
Víkend pro statečné otce a jejich děti, 
Koryčany, více info  na tel.: 603 913 885

Krizová připravenost aneb Učíme se od 
přeživších holokaustu
so 23.8. – ne 1.9. | pro mládež
Putování mezinárodních týmů z Osvětimi, 
pro mládež od 13 let

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

Dům dětí a mládeže Duha

Poslední 4 volná místa na táborech: 

POBYTOVÉ  TÁBORY

PUTOVNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
8. – 13. 7. - Putování po řece Sázavě
Pro děti od 7 – 17 let. Spaní ve vlastních 
stanech, snídaně v trávě, večery u ohně 
vodní a další letní radovánky
Cena: 3 500 Kč (zahrnuje kempy, stravu 
3x denně, dopravu, pojištění, instruktory, 
půjčovné – lodě, pádla, barely, vesty) 

Ilustrační foto
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Kultura

PROGRAMOVÁ NABÍDKA   
– červenec, srpen

12. – 14.7. - VÍKEND DĚTEM NA ZAHRADĚ 
MĚSTSKÉHO MUZEA

Větrná pohádka, Teátr Pavla Šmída
pá 12.7. | 10.00 a 15.00 hodin
Rytmy sběrného dvora
so 13.7. | 15.00 hodin
Včelí medvídci zpívají, Divadlo Věž
ne 14.7. | 15.00 hodin | vstupné dobro-
volné

20.7 - PARKFEST – park za Roškotovým 
divadlem
16. 30 hodin - Dan Vetigo, Brno, 
rock´n´roll-folk
18.00 hodin – Spektrum – Tres Hombres, 
Hradec Králové, rock
20.00 hodin – Echonaut, Vysoké Mýto, 
garage-pop
21.30 hodin – Screwballs Rockabilly, 
Praha, rockabilly-rock ´n´roll

Vstupné na program Parkfestu je dobro-
volné

7. – 10.8. - KINEMATOGRAF BRATŘÍ 
ČADÍKŮ – park pod Roškotovým diva-
dlem
7.8. – Chata na prodej
8.8. – Čertí brko
9.8. – Trabantem tam a zase zpátky
10.8. – Po čem muži touží
Promítá se od 21.00 hodin, vstupné je 
dobrovolné. Výtěžek ze vstupného je 
určen na charitativní účely.

Vernisáž výstavy výtvarného umění
čt 8.8. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Zahájení XXI. ročníku tradiční výstavy děl 
autorů tvořících nejrůznějšími techni-
kami. Výstava potrvá do 8. září. Vstupné 
dobrovolné.

ÚSTECKÁ STAROČESKÁ POUŤ
pá 16.8. – ne 18.8. | park Kociánka

Vodník Pěnkava připlouvá
so 17.8. | 14.00-17.00 hodin
Program pro děti – pohádky, soutěže, 
předvádění řemesel, tanečky, povídání…

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí Vosa jede
ne 18.8. | 14.00-17.00 hodin
Program pro děti – pohádky, soutěže, 
předvádění řemesel, tanečky, povídání…

3D KINO MÁJ – ČERVENEC

X – Men: Dark Phoenix
út 2.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Jak vycvičit draka 3
st 3.7. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 100 Kč

Spider-Man: Daleko od domova
čt 4.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Spider-Man: Daleko od domova 3D
ne 7.7. | 16.30 hodin
Akční, USA, dabing, vstupné 140 Kč

Mrtví neumírají
ne 7.7. | 19.30 hodin
Komedie, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Spider-Man: Daleko od domova
st 10.7. | 10.00 hodin
Akční, USA, dabing, vstupné 120 Kč

Spolujízda
pá 12.7. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Ženy v běhu
so 13.7. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Devadesátky
ne 14.7. | 19.30 hodin
Drama, USA, titulky, vstupné 100 Kč

Tajný život mazlíčků 2
st 17.7. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 110 Kč

Uzly a pomeranče
pá 19.7. | 19.30 hodin
Drama, ČR, DE, vstupné 120 Kč

Rocketman
so 20.7. |19.30 hodin
Životopisný, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Lví král
ne 21.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 120 Kč

Lví král
st 24.7. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 120 Kč

*Srážka s láskou
so 27.7. | 19.30 hodin
Komedie, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Lví král    3D
ne 28.7. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 140 Kč

3D KINO MÁJ - SRPEN

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
út 13.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Tenkrát v Hollywoodu
čt 15.8. | 19.30 hodin
Komedie, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Kořist
pá 16.8. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
so 17.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Toy Story 4: Příběh hraček
ne 18.8. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 120 Kč

Toy Story 4: Příběh hraček
st 21.8. |10.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 120 Kč

Tenkrát v Hollywoodu
pá 23.8. | 19.30 hodin
Komedie, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Dora a Ztracené město
so 24.8. | 19.30 hodin
Akční, USA, dabing, vstupné 120 Kč

Blinded By The Light: Síla hudby
ne 25.8. | 19.30 hodin
Životopisný, VB, titulky, vstupné 120 Kč

Dora a Ztracené město
st 28.8. | 10.00 hodin
Akční, USA, dabing, vstupné 120 Kč

pokračování na str. 15



Noční můry z temnot
pá 30.8. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Angry Birds ve filmu 2
so 31.8. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 120 Kč

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Měst-
ského úřadu, budova radnice, tel.: 465 
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova 
1400, Ústí nad Orlicí. Rezervační a pro-
dejní systém on-line na www.klubcent-
rum.cz

INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 735 746 521,
info@klubcentrum.cz

Kultura
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pokračování ze str. 14 Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Do pátku 5. července si mohou návštěv-
níci prohlédnout v Galerii pod radnicí 
výstavu  

ÚSTECKÝ FOTOGRAFICKÝ SALON 2019, 
na kterém jsou k vidění fotografie členů 
Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí a hostů.

Ve čtvrtek 8. srpna bude v Galerii pod 
radnicí vernisáží v 18.00 hodin zahájena 
výstava

ÚSTECKÝ SALON 2019 – malba, kresba, 
grafika, keramika aj. 
Výstavu si v galerii můžete prohlédnout 
do 30. srpna.

Galerie je otevřena úterý až pátek 10-12, 
14-17 hodin, sobota, neděle a svátek 
14-17 hodin. Vstup volný.

Pozvánka na kurzy jógy

Od září opět cvičíme!
Pondělí – jóga pro ženy středního a vyš-
šího věku s Blankou Tomáškovou. (Kul-
turní 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 kate-
gorie s Miluší Spíchalovou, vhodné i pro 
začátečníky. Jóga zaměřená na protaho-
vání, zpevnění postavy, proti bolestem 
zad, dechová a relaxační cvičení. (Kul-
turní dům)  

Středa - jóga pro ženy středního a vyššího 
věku s Blankou Tomáškovou. (Taneční sál 
ZUŠ)

Cvičení doporučujeme všem, kteří potře-
bují psychickou hygienu, zklidnění, rela-
xaci, ale i protažení a posílení těla.
Začínáme od pondělí 16. 9. 2019
Výše kurzovného za jedno pololetí činí 
650 Kč (Kulturní dům), 710 Kč (Taneční 
sál ZUŠ).

Bližší informace: 
Tomáš Fiedler tel. 736 413 530, nebo
mail fiedler@klubcentrum.cz

Městské muzeum

A/ probíhající výstavy

200 let poštovní schránky
20. června až 22. září 2019
Poštovní muzeum v Praze připravilo tema-
tickou výstavu, aby připomnělo více než 
200 let starou historii poštovních schrá-
nek v českých zemích. Hernychova vila 
je teprve druhým místem, kde je možné 
výstavu navštívit.

Cyklus secese: Secesní odívání
20. června až 22. září 2019
Druhý díl cyklu výstav zaměřených na 
secesi jsme věnovali textilu. V muzeu uvi-
díte především secesní oděvy a některé 
z nich si budete moci i vyzkoušet.

Antické tragédie na prknech ousteckého 
divadla
1. února až 31. srpna 2019 
Minivýstava představuje nejen jednu 
z nejznámějších řeckých tragédií Oidipa 
krále, ale spolu s ní i Vrchlického melod-
rama Hippodamie. Obě hry nastudoval 
ústecký divadelní spolek Vicena.

B/ další akce pro veřejnost

Víkend dětem
12. až 14. července 2019
12. července  od 10:00 do 11:00 hodin 
a od 15:00 do 17:30 hodin Teater Pavla 
Šmída: Větrná pohádka (loutkové diva-
dlo). Následují ukázky mletí na ručním 
mlýnku, malování do mouky, výroba papí-
rových větrníků, moučné obrázky.

Rytmy sběrného dvora (bubnování)
13. července | 15:00 -17:30 hodin
Poté si vyrobíme chrastítka a deštné hole 
nebo tamburíny z pivních zátek.

Divadlo Věž: Včelí medvídci
14. července | 15:00 -17:30 hodin
Po skončení je připravena včelí dílna pro 
děti i dospělé.

Pouť na zahradě Hernychovy vily 
17. srpna | 13:00 - 17:00 hodin
V rámci pouti se naše muzeum pokusí 
připomenout historické atrakce a čin-
nosti spojené s poutí. Pro děti i dospělé 
máme opět připravené hry, ale i soutěže 
o drobné ceny.

Sochařské dílny s Petrou Zeidlerovou
17. srpna | 10:00 -17:00 hodin (s přestáv-
kou na oběd)
V rámci Pouti na zahradě Hernychovy vily 
proběhnou další sochařské dílny Petry 

pokračování na str. 16

Město Ústí nad Orlicí vás zve na 

94. STAROČESKOU ÚSTECKOU POUŤ,
 

která se koná ve dnech 17. – 18. 
srpna 2019 v prostoru parku 

Kociánka.

Připraveny jsou pouťové atrakce, 
stánky s občerstvením a s pouťovým 
zbožím, dětská divadélka, výstavy, 
sportovní turnaj, pouťová zábava, 

atd.

Podrobný program bude zveřejněn 
na plakátech a webových stránkách 

města.
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Kultura

Městská knihovna

První prázdninová pohádka
3.7. | 10.00 hodin
Předčítání a tvoření pro děti do 8 let. Pro-
síme o 10 Kč na materiál

Bylo jednou jedno loutkové divadélko
10.7. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Prof. Martin Hilský: Prázdninové poví-
dání o Hamletovi
10.7. | 17.00 hodin

Jeden za všechny, všichni za jednoho
17.7. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Krtek a rybka
24.7. | 10.00 hodin
Tvoření a čtení pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Příběhy pavoučka Alfonse
31.7. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Kuře Tinka
7.8. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Malý kouzelník
14.8. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Žirafí pohádka
21.8. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Informační schůzka k počítačovému 
kurzu pro seniory
27.8. | 15.00 hodin

Kočičiny kocourka Damiána
28.8. | 10.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o 10 Kč na materiál

Lukáš Kovár
30.8. | 18.00 hodin
Povídání s autorem výstavy Divoká pří-
roda

VÝSTAVA
Lukáš Kovár – Divoká příroda, do 30.8. 
Fotografie evropské přírody (ptáci, savci 
Slovenska, Česka, Norska, Polska, Švédska 
a Estonska)

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY O PRÁZD-
NINÁCH

Oddělení pro dospělé
PO   9 – 14 hodin
ÚT   9 – 18 hodin
ST   9 – 14 hodin
ČT   9 – 14 hodin
PÁ   9 – 18 hodin

Dětské oddělení
PO – PÁ 9 – 14 hodin

ZVUKOVÁ KNIHOVNA
Přístupná v době provozu oddělení pro 
dospělé nebo po domluvě s Veronikou 
Tomanovou, tel.: 737 205 228

Mgr. Zdeňka Honzátková

Galerie pod radnicí

Vernisáží ve středu 10. července v 18.00 
hodin bude v Galerii pod radnicí zahájena 
výstava 

FOTOSALON OKO 
– fotografie členů fotoklubu OKO. 

Výstava, která potrvá do pondělí 5. srpna, 
je otevřena 
út – pá    10.00-12.00, 
   14.00-17.00 hodin, 
so – ne    14.00-17.00 hodin.

Zeidlerové. V zahradním altánu dostanou 
účastníci opět nástroje materiál i odborné 
vedení. Co vytvoří je jen na jejich fantazii!

Dětský příměstský tábor Expedice Stře-
dověk
19. až 23. srpen 2019
S účastníky tábora muzejníci navštíví 
hrady a zříceniny v okolí Ústí nad Orlicí, 
podívají se do středověkého skanzenu 
a pokusí se najít ztracený poklad.

pokračování ze str. 15

Konal se 18. Farní den 

Na první červnovou neděli připravila Řím-
skokatolická farnost – děkanství Ústí nad 
Orlicí již XVIII. ročník akce nazvané FARNÍ 

DEN. Den začal v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie mší svatou. Odpoledne pak 
byl připraven program pro děti v podobě 
soutěží a her a před farou se představilo 
Divadlo Víti Marčíka s pohádkou o Sněhu-
rce. Celý program dne byl připraven pro 
širokou veřejnost a samozřejmě nechy-
bělo bohaté občerstvení.
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In-linová školička a tábory 
o prázdninách

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU 
ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zábavy. Pro 
velký zájem pořádáme taktéž  ADRENA-
LINOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU, 
BIKE, PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR, 
FREESTYLE KOLOBĚŽKY A BRUSLÍME 
S ANGLIČTINOU a TÁBOR PRO NEJMENŠÍ 
NA ROUBENKÁCH a novinka tábor - 
SPORTOVNÍ HRY - PARKOUR - PŘIRO-
ZENÝ POHYB.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let. 
V červenci a srpnu vždy od pondělí do 
pátku od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky, 
obědy, pitný režim, pojištění, návštěva 
aquaparku a závěrečné překvapení. Mož-
nost zapůjčení bruslí i chráničů.  Brusla-
řům začátečníkům i pokročilým nabízíme 
soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na www.inlineusti.
cz, market@inlineusti.cz či tel.č. 602 245 
393 - Markéta Skalická.
Těšíme se na Vás Markéta Skalická a tým 
instruktorů!

Různé

Příspěvky zastupitelů města

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastu-
pitelstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je posky-
tován prostor pro členy zastupitelstva 
města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona:  

„Vydavatel periodického tisku územ-
ního samosprávného celku je povinen 
poskytovat objektivní a vyvážené infor-
mace o územním samosprávném celku 
a poskytnout přiměřený prostor pro uve-
řejnění sdělení, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územ-
ního samosprávného celku.“ 

ŘEHÁČEK: 186 obyvatel Dukly žádá 
vedení města o pomoc

Početně významná skupina dospělých 
obyvatel Dukly žádá město o pomoc. Níže 

pro Vás zveřejňuji jejich žádost, kterou 
předali městskému vedení. Budou vysly-
šeni nebo budou i nadále ignorováni?

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení 
zastupitelé,

jsme obyvateli městské části Dukla 
a tímto se na Vás obracíme jako na své 
volené zástupce s žádostí o pomoc. 

Na Dukle vždy byla prodejna potravin. 
Vzhledem k izolovanému umístění Dukly 
je tento obchod pro nás všechny velmi 
důležitý. A to tím víc, že mnozí z nás jsou 
již v seniorském věku.

Velmi nás proto zasáhlo jeho nedávné, 
zřejmě definitivní, uzavření.  Pro mnohé 
z nás je vzhledem k pokročilému věku 
a s ním spojenými zdravotními problémy, 
krajně obtížné zajistit si nyní nákup toho 
nejpotřebnějšího, tedy potravin. Řeše-

ním pro nás není ani placená služba 
dovážky potravin, která je bohužel, díky 
své finanční náročnosti, mimo možnosti 
mnohých z nás.

Obracíme se proto na Vás s žádostí 
o pomoc. Věříme, že je v možnostech 
okresního města a potažmo Vás, našich 
volených zástupců, udržet na Dukle oby-
čejnou prodejnu potravin.  Na vesnicích je 
obdobný problém běžně řešen dotacemi 
pro provozovatele takové prodejny. Co je 
řešitelné na malých vesnicích, je jistě řeši-
telné i v okresním městě.

Ať již zvolíte jakýkoliv vhodný postup, 
který povede k udržení obchodu s potra-
vinami na Dukle, budeme za něj vděčni. 

Předem děkujeme za Vaši odpověď na 
naši žádost o pomoc.

/redakčně neupraveno/

Pozvánka na Ústeckou 21

Autoklub Ústí nad Orlicí a Město Ústí nad 
Orlicí zvou všechny příznivce automobilo-
vých závodů do vrchu na 62. a 63. závod 
Ústecká 21. 
Závod se pojede ve dnech 24. a 25. srpna 
2019 jako Mistrovství České republiky, 
Slovenské republiky soudobých i histo-
rických automobilů, FIA Cup soudobých 
automobilů a Mistrovství Evropy historic-
kých automobilů. 
V letošním roce opět předpokládáme 
start více jak 130 jezdců domácí i zahra-
niční špičky.  
Těšíme se na setkání s Vámi. 

Cvičební kurz pro ženy

Zveme vás na výukový cvičební prožitkový 
kurz ve spojení s automasážemi, tancem 
a meditací. 
Dozvíte se, jak rozvíjet jemné úrovně žen-
ství, svou přirozenost a krásu. Vhodné 
i pro těhotné a k podpoře plodnosti.

Zdraví ženy – 1.10. – 3.12., od 16.30 do 
18.00 hodin, kurz má 10 lekcí a koná se 
každé úterý v tělocvičně ZŠ Komenského, 
ul. Na Štěpnici.  
Přihlášky do 27.8. 2019! 

Cena 1 250Kč (začátečnice),
850 Kč (pokročilé). 

Více na www.ksobe.cz, tel.: 723 179 855, 
Mgr. K.M. Kvochová 
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ností. Estetika pohybu jako vrchol úrovně 
gymnastického umění je postupným pro-
cesem vyzrávání gymnastky. Dlouhodobá 
houževnatost a píle však přinesou úžas-
nou odměnu jejímu sebevědomí. Proto si 
o nás tak často nepřečtete, a protože se 
jedná o halový sport, ani nás neuvidíte 
venku na trávníku.

Rádi bychom se s Vámi podělily o pozi-
tivní zprávu, kdy se naše závodnice z kate-
gorie dorostenek (Viola Škrobánková, 
Karolína Šimunová, Šárka Kastelíková, 
Marie Mourová) umístily na skvělém 3. 
místě na květnovém Mistrovství repub-
liky ČR ve sportovní gymnastice soutěže 
ČASPV v Třeboni! Jejich reprezentace je 
výsledkem dlouholeté přípravy a vyrov-
naných výkonů, které jim umožnily zařadit 
se za velkokluby Moravskoslezského kraje 
a Kraje Praha, jež se umístily před námi. 
V kategorii žen dosáhla Růžena Škrobán-
ková na rovněž vynikající 5. místo! S ohle-
dem na její výrazný tréninkový výpadek 
z důvodu VŠ studia mimo naše působi-
ště je umístění výsledkem bojovnosti 
a zejména nabytých dovedností z uplynu-
lých let, které se u gymnastiky rozhodně 
nevytrácejí.

Naše závodnice v kategorii mladšího žac-
tva prozatím stále sbírají soutěžní zkuše-
nosti, kdy odlišnost závodních podmínek 
v porovnání s tréninkovým zázemím, 
nevyzrálost a nervozita prozatím výraz-

něji ovlivňují jejich soutěžní výkon. Avšak 
všichni pilně pracujeme, abychom i tady 
uspěly, náročnější akrobatické dovednosti 
nevyjímaje. K tomu přispívají inovace 
v tréninkových  metodách, nové vyba-
vení a pomůcky, gymnastické kempy či 
průběžně se školící trenéři.

Základna závodních družstev našeho 
klubu se úspěšně rozrůstá. Zájemkyň, 
ale i zájemců o gymnastiku, je velký. Naše 
pravidelné tréninky 3x týdně zajišťuje 5 
trenérů a s přípravou cvičebního nářadí 
vypomáhají rodiče, kteří tím podporují 
maximum času, po který mohou děti tré-
novat, za což jim patří náš velký dík!

Rádi bychom tímto rovněž poděkovali za 
stálou 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 11. 9., od 16:00 do 17:00 hod. v tělo-
cvičně Na Štěpnici. Vezměte s sebou 
vhodné oblečení a neklouzavou cvičební 
obuv na hodinový cvičební program. 
Počet míst omezen!!!

Těšíme se na Vaši účast a přejeme všem 
pohodové léto.

Tým trenérek
www.sport-gym.estranky.cz 

Sportovní gymnastika

Soutěžní gymnastický sport vyžaduje 
dlouhodobou přípravu k nácviku sportov-
ních dovedností ne v jedné, ale hned ve 
čtyřech disciplínách. Organizace vedení 
tréninkové jednotky je velmi náročná 
a propočítaná do minuty, abychom vše 
zvládly ve stávajících omezených podmín-
kách, které definují úspěšný rozvoj spor-
tujících dětí. A v dnešní době, kdy každý 
chce vše - nejenom umět - ideálně hned, 
je jen málo lidí odhodlaných na sobě pra-
covat, aby dosáhli vytouženého cíle. O to 
více nás těší, že jsou děti a rodiče, kteří 
tyto hodnoty pro gymnastiku nezbytné 
ctí, a o to hlubší je jejich prožitek při dosa-
ženém vítězství, zejména tom osobním, 
kdy překonají samy pro sebe náročné 
překážky. 

Vzhledem k charakteru gymnastického 
sportu má naše soutěžní sezóna pouze 
jeden vrchol a to na jaře. Výsledky na 
krajském přeboru se kvalifikujeme na 
republikový závod, kdy postupují pouze 
čtyři nejlepší z kraje v jednotlivých závod-
ních kategoriích. Před ním prochází gym-
nastky 7mi měsíčním tréninkem nových 
dovedností a jejich následnou 3 měsíční 
kompilací do závodních sestav. V nich 
musí skloubit flexibilitu pohybu, silovou 
a obratnostní připravenost, která odráží 
vysokou úroveň koordinačních schop-

Orel jednota Ústí nad Orlicí

Turnaj ve stolním tenise v Polné
Na osmi stolech v areálu střediska vol-
ného času TEMPO Polná, byl 4. května 
odehrán turnaj ve stolním tenise za účasti 
členů naší organizace. Ve smíšené kate-
gorii mužů a žen neregistrovaných hráčů 
nad 18 let se umístili Jiří Suchomel na 5. 
místě a Marie Kličková na 7. místě. 

Běh Letohradská pětka
V sobotu 4.5. 2019 se 4 děti z naší jednoty 
zúčastnily prvního běhu, který nesl název 
Letohradská pětka. Běh pořádal Orel jed-
nota Orlice. I díky pěknému počasí, to byl 
vydařený závod.

Přednáška o historii Orla a Malé scény
V neděli 9. června od 16:30 proběhla 
v Malé scéně přednáška o historii Orla 

a Malé scény. Tato přednáška byla také 
zařazena, jako doprovodný program do 
akcí při příležitosti Města v pohybu. Histo-
rii Malé scény si připravili i s fotografiemi 
a videi členové naší jednoty. Povyprávět 
o Orlu nám přijel historik z Brna pan Bože-
těch Kostelka. V tomto roce si připomíná 
Orelský organizace 110 let od založení. 
Přednášky se zúčastnili i členové ostat-
ních Orelských jednot z okolí a veřejnost 
z města.

Naše internetové stránky: 
www.oreluo.webnode.cz 

Orel jednota Ústí nad Orlicí

Etapový závod juniorů 
Regionem Orlicka

Ve dnech 2.–4.srpna se uskuteční již 33. 
ročník jednoho z nejprestižnějších junior-
ských etapových závodů v Evropě „REGI-
ONEM ORLICKA“ - Český pohár juniorů 
v silniční cyklistice s mezinárodní účastí. 
Závod je tradičně rozdělen do 4 etap, 
které závodníci absolvují po silnicích Par-
dubického a Olomouckého kraje. 
Závod začíná v pátek 2. srpna v 16.00 
hodin představováním týmů na náměstí 
J.M. Marků v Lanškrouně.
Naším městem projedou závodníci prů-
běhu poslední IV. etapy v neděli 4. srpna 
v čase přibližně 10.43 hodin. Zveme 
všechny příznivce sportu ke trati závodu 
a přejeme hezké sportovní zážitky.

Více informací naleznete na 
www.ustinadorlici.cz 



Atletický mítink RIETER 2019

Téměř pětadvacet let se hrály v Ústí nad 
Orlicí kvalitní české a mezinárodní teni-
sové turnaje, na kterých startovali hráči 
a hráčky, kteří to o pár let později dotáhli 
do světové špičky. V letošním roce tato 
tradice skončila.
V roce 1997 se hrálo v Ústí nad Orlicí 
poprvé mistrovství České republiky mužů 
a žen. Nikoho tehdy nenapadlo, že domácí 
šampionát tady „napíše“ 18 kapitol!!
Populárního Rieter Cupu se zúčastnila 
řada známých jmen: Radek Štěpánek, 
Lukáš Rosol, Jan Hájek, Ivo Minář, Roman 
Jebavý, Lucie Hradecká, Petra Kvitová.
O domácí tituly se v Ústí nad Orlicí hrálo 
naposledy v roce 2014, poté vsadili 
organizátoři na jinou kartu. Rozhodli se 
pořádat Rieter Open, mezinárodní tur-
naj mužů kategorie ITF s dotací 15 tisíc 
amerických dolarů.
V letech 2015-2018 se na turnaji před-
stavili tenisté z 25 zemí: Anglie, Argen-
tiny, Austrálie, Běloruska, Brazílie, České 
republiky, Ekvádoru, Francie, Chorvat-
ska, Itálie, Japonska, Kanady, Maďarska, 
Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, 
Ruska, Slovenska, Spojených států ame-
rických, Švédska, Švýcarska, Turkmenis-
tánu, Ukrajiny a Zimbabwe. 

Na konci roku 2018 se organizátor, agen-
tura Vaněk Agency, po dohodě s generál-
ním partnerem, strojírenskou společností 
Rieter CZ, rozhodl v tradici nepokračovat.
Jak na celou záležitost nahlíží dlouholetý 
ředitel a v posledních letech i pořadatel 
tenisových turnajů v Ústí nad Orlicí Vladi-
mír Vaněk? „Osobně mne to mrzí. Věnoval 
jsem se organizaci a pořádání tenisových 
turnajů přes dvacet let, mám spoustu 
krásných zážitků. Pokračování však 
ztrácelo smysl. Funkcionáře ITF názory 
organizátorů zřejmě nezajímaly, prosa-
dili si svou. Po téměř pětadvaceti letech 
je konec. Je to smutné, ale je to realita. 
Neumím najít rozumný důvod, proč by do 
Ústí nad Orlicí měli cestovat na turnaj, na 
kterém nemohou získat žádné body do 
žebříčku, tenisté například z Kanady, USA, 
Japonska, Francie, Německa, Rakouska 
nebo Austrálie.“
Byl to právě Vladimír Vaněk, v minulosti 
úspěšný atlet, kdo přišel s novým nápa-
dem. Uspořádat v Ústí nad Orlicí spor-
tovně-společenskou akci s pracovním 
názvem Ústecký víkend s firmou Rieter. 
Hlavní akcí prázdninového víkendu bude 
17. srpna atletický mítink RIETER, na 
kterém budou startovat závodníci z celé 
České republiky. O den později završí pro-
gram atraktivní fotbalové utkání XI. RIE-
TER s týmem bývalých fotbalistů Slavie 
Praha!

7/8  2019

[ 1
9 

]

www.ustinadorlici.cz

“Po dohodě s vedením města Ústí nad 
Orlicí a starostou Petrem Hájkem jsme se 
rozhodli celou akci uspořádat ve dnech 
16. – 18. srpna, v době konání Staro-
české pouti, což by mělo přispět k vysoké 
návštěvnosti zmíněných sportovních akcí. 
Těší nás, že akci podporuje také vedení 
Pardubického kraje v čele s hejtmanem 
Martinem Netolickým“, vysvětluje Vladi-
mír Vaněk.
Při atletickém mítinku RIETER se bude 
závodit v následujících disciplínách:
Muži: 100 m, 200, 300 m, 800 m, 1 500, 
skok daleký, vrh koulí, hod oštěpem.
Ženy: 100 m, 100 m př., 400 m, 800 m, 1 
500 m, skok daleký, skok do výšky, hod 
oštěpem.
Součástí programu budou dětské závody 
v běhu na 60 metrů. 
Po dohodě s městem Ústí nad Orlicí se 
tato akce uskuteční v době konání tradiční 
Staročeské pouti. Titulárním sponzorem 
akce je společnost Rieter CZ Ústí nad 
Orlicí. K významným partnerům pořáda-
jící agentury Vaněk Agency patří město 
Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj. Spolu-
pořadatelem mítinku je atletický oddíl TJ 
Jiskra.

Další informace na webových stránkách 
www.rieter-atletika.cz

Sport

Ohlédnutí za akcí 10 dní florbalu 
2019

Již po dvanácté zaplnil florbal ve dnech 
17.5. - 26.5. 2019 Zimní stadion v České 
Třebové. A jako každý ročník, tak i tento 
přinesl řadu novinek a trhal pár rekordů, 
zejména v počtu přihlášených škol!

Akce začala v pátek v rámci otevřených 
tréninků. Úvodní víkend patřil nejprve 
„Dortovému turnaji“ pro kategorii pří-
pravka a elévové. A neděle přivítala 14 
týmů v tradičním turnaji pro příchozí 
veřejnost. 
Pondělím odstartovala série turnajů pro 
základní a střední školy z širokého okolí. 
Jako první se na hřišti představili žáci z 1. 
stupně ZŠ. V úterý se konal turnaj pro 
6. - 7. třídy ZŠ, oproti předchozímu hra-
címu dni počet přihlášených škol vysoce 
narostl, a proto se turnaj odehrával na 4 
hřištích! Středa patřila turnaji 8. - 9. tříd, 
kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 32 
školských týmů! Posledním turnajem pro 

Nábor do florbalového oddílu

Florbal Orlicko – Třebovsko vypisuje nábor 
nových hráčů a hráček v následujících 
kategoriích:
Přípravka:  2011 – 2013
Elévové/elévky:  2009 – 2010
Mladší žáci/žákyně:   2007 – 2008

KONTAKT: Ústí nad Orlicí: Josef Ludvíček, 
tel.: 603 590 494, josef.ludvicek@fbkot.cz
   Česká Třebová: Renáta Typlová, 
tel.: 775 253 775, sekretariat@fbkot.cz

Rozpis tréninků je na www.fbkot.cz
Ještě nevíš, kde od září sportovat? Přijď 
mezi nás!

školy byl čtvrteční turnaj středních škol. 
V pátek dopoledne se členové našeho 
klubu starali na jednotlivých stanovištích 
o 80 dětí ze školky!

V odpoledních hodinách se konala řada 
tréninků a přátelských utkání, například 
kdy dorostenci OT vyzvali FbŠ Bohemians. 
Nechyběl ani rodinný florbalový víceboj 
či Turnaj firem.
Druhý víkend odstartoval Přátelským 
utkáním žen, kdy pohár za první místo 
zůstal na domácí půdě pro FbK Orlicko-
-Třebovsko. Večer se uskutečnil Půlnoč-
ním klubový turnaji pro současné i bývalé 
hráče OT. 

Všem zúčastněným děkujeme za před-
vedené výkony, sponzorům za podporu 
a členům klubu za pomoc při pořádání!
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POSLEDNÍ TERMÍNY ZAPŮJČOVÁNÍ NÁDOB NA SVOZ BIOODPADU V SRPNU 2019!! 
TERMÍNY ZÁPŮJČKY, PODMÍNKY, MÍSTO DISTRIBUCE 
Nádoby na bioodpad o objemu 240l jsou zapůjčovány bezplatně na dobu neurčitou k užívání občanům obvykle 
v počtu 1 ks na jedno číslo popisné (v případě dvougeneračního domu, nebo velkého zájmu 2 ks), na základě 
jednoduché zápůjční smlouvy sepsané na místě (budou v majetku města). Rozměry nádoby: výška 100 cm, šířka 58 
cm, hloubka 75 cm. Každá nádoba má své evidenční číslo.  K převzetí si prosím vezměte průkaz totožnosti. 
 

TERMÍNY ZAPŮJČOVÁNÍ NÁDOB SRPEN 2019 
datum den od kdy do kdy  místo 
1. 8. 2019 čtvrtek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526  
29. 8. 2019 čtvrtek 10–18 hodin Sběrný dvůr: Královéhradecká 1526  

 

TERMÍNY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU 2019 

Operativní informace budeme zveřejňovat na webových stránkách města.  
 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K BIOODPADU 
1) „I když jsme dali správnou nádobu na místo svozu nádoba nebyla vyvezena?“ 
Obvyklou příčinou je to, že občan je zvyklý dát nádobu v určitou hodinu v den svozu podle toho, jak zjistil, že svozová 
firma přijíždí, ale ta již svezla odpad o několik hodin dříve. Svoz probíhá od 6:00 po celý den a není možné říci, v jakou 
hodinu bude firma v konkrétní lokalitě. Doporučujeme nádobu dát na místo svozu večer před dnem svozu, nebo 
v 6:00 v den svozu! 

2) „Na směsný komunální odpad máme malou nádobu, která nám ale na něj nestačí, když se sváží 1x za 14 dní?“ 
Ze zákona o odpadech, a i z vyhlášky města, která musí být se zákonem 
v souladu, má každý občan povinnost třídit využitelné složky odpadu jako 
je papír, plast, kovy, sklo, biologický odpad, nebezpečný odpad, 
elektroodpad apod. Věříme, že když bude domácnost řádně třídit 
využitelný odpad, měla by jí stačit např. nádoba 120l. Je nicméně možné, 
že pro dvougenerační dům jedna taková nádoba nepostačuje. Naše rada 
je, buďto si zakoupit další malou nádobu, nebo nádobu větší. Je možné 
také odpad, který se vám nevejde odvézt do Sběrného dvora. Naší 
společnou snahou je snížit množství směsného komunálního odpadu. 
Nejen, že je třídění ekologické, ale i ekonomické. Náklady na odpad ve 
městě s vyšší spotřebou stále stoupají. Poplatek za svoz komunálního 

odpadu ve výši 590 Kč/osobu a rok nestačí na pokrytí ročních nákladů za odpady, které dosahují 12 miliónů korun 
(cca. 14 200 obyvatel). I když v rámci motivačního systému vracíme těm, co poctivě třídí cca. 860 tis Kč na slevě 
z poplatku, je ještě stále řada těch, co netřídí. Stačí se podívat do našich popelnic, kontejnerů jaká je „třídící morálka 
některých neodpovědných“! 
3) „Mohu dávat do hnědého kontejneru na bioodpad na sídlištích dětské pleny, u kterých výrobce deklaruje 

kompostovatelnost?“ 
Ne, na kompostárně nejsou schopni rozlišit, která plena je nebo není kompostovatelná. Do biokontejnerů mohou 
vkládat všichni občané města zbytky rostlinného původu, bez plastových a jiných obalů (bioodpad vysypte z pytle, 
sáčku atd.!!). Informace, co se do kontejneru může dát a co ne je na nalepené informační samolepce na přední 
straně nádoby. 

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor ŽP městského úřadu v Ústí nad Orlicí,  
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor životního prostředí 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD   
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA DLE 
LOKALIT  

KAŽDÝ TÝDEN 1.1.-30. 4. 2019 a od 4.11.-31. 12. 2019  
DÁLE LICHÝ TÝDEN = VE DNECH 6-8.5.; 20-22.5.; 3-5.6.; 17-19.6.; 1-3.7.; 15-
17.7.; 29-31.7.; 12-14.8.; 26-28.8.; 9-11.9.; 23-25.9.; 7-9.10.; 21-23.10.; 4-6.11. 

BIOODPAD 
PONDĚLÍ AŽ STŘEDA DLE 
LOKALIT 

SUDÝ TÝDEN =  VE DNECH OD KVĚTNA 
13-15.5.; 27-29.5.; 10-12.6.; 24-26.6.; 8-10.7.; 22-24.7.; 5-7.8.; 19-21.8.; 2-4.9.; 
16-18.9.; 30.9.-2.10.; 14-16.10.; 28-30.10. 



Provozní doba 
Červenec, Srpen 2019

LETNÍ ODSTÁVKA 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
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 09:00 – 20:00
Sobota - Neděle 09:00 – 20:00

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
1. 7. – 31. 8.  Noční koupání – PODMÍNKY - KAŽDOU STŘEDU, PÁTEK, 
SOBOTU V PŘÍPADĚ DENNÍCH TEPLOT KOLEM 30°C, NOČNÍ TEPLOTA KOLEM 20°C.  
Avon stánek 13. 7. 2019, 27. 7. 2019, 10. 8. 2019, 24. 8. 2019
13. 7. 2019 Animační program 
20. 7. 2019 Barmanská show (27. 7. 2019 náhradní termín)
27. 7. 2019 Den s 211
3. 8. 2019 Animační program
9. 8. 2019 Den s VZP (náhradní termín 16.8.2019)
10. 8. 2019 Barmanská show (17. 8. 2019 náhradní termín)
aktuální informace naleznete na: www.bazenusti.cz

Skatepark (provozní doba)

Pondělí - Pátek 15:00 – 20:00
Sobota – Neděle 13:00 – 19:00

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

Zimní stadion (Letní provoz – provozní doba)
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
Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.
www.bazenusti.cz nebo více informací na tel.: 734 353 473

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY 09:00 – 20:00
MINIGOLF 09:00 – 20:00

Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je 
nutné nahlásit rezervaci v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/     nebo
https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Sauna (provozní doba)
Červenec 2019 - LETNÍ PROVOZ

Út 14:00 – 18:00 ženy
18:00 – 22:00 společná

St 14:00 – 22:00 muži
 V srpnu bude sauna uzavřena!
Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

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

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

Zimní stadion, 
Q. Kociana, Ústí n. O., 
tel.: (+420) 608 553 305, 
www.bazenusti.cz
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Skatepark, 
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598, 
www.bazenusti.cz

Hřiště pro všechny, 
V Lukách 1362 (zadní část 
aquaparku)
tel.: (+420) 777 773 355, 
www.bazenusti.cz

Aquapark, 
V Lukách 1362
tel.: (+420) 465 527 898, 
www.bazenusti.cz

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIK-
ÚRA proti Roškotovu divadlu nabízí ZPEV-
NĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ lakem CND 
SHELLAC LUXE. Skvělý pro váš jedinečný 
svatební den. SALON S DLOUHOLETOU 
TRADICÍ. 
Kontakt: 732 81 99 77, Romana Šimková,
www.tyrkys-salon.cz, fb: tyrkys salon

Stavební firma
zaměřená na 

rekonstrukce domů,
bytů a další

stavební činnosti.

Inzerce


