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Informace o stavební činnosti
Vážení spoluobčané, suché a nezdravě horké 
léto pomalu končí, i když, kdo ví, některé modely 
předpovědi počasí hlásají teploty kolem třicítky 
ještě na říjen. Letní shakespearovské slavnosti se 
údajně prodlužují až do Vánoc, takže tímto dávám 
tip na vánoční dárek. Letošní abnormálně vysoké 
teploty leckomu přitížily, slunce místo dodání 
nezbytné energie do našich těl, z nás energii často 
odčerpávalo. Díky tomu byl význam polední sie-
sty pochopen a oceněn také v naší zemi. Pravda, 
někteří polední siestu pochopili dávno a klidový 
režim v popoledních hodinách udržují celoročně 
a bez ohledu na venkovní teplotu. A snad právě 
proto je moje žena celé odpoledne šťastná. 
Přestože se v horkém vzduchu prázdninový běh 
města zpomalil, nezastavila se stavební aktivita 
související s řadou investičních akcí. V Hylvátech 
byla dokončena celková rekonstrukce hasičské 
zbrojnice místního sboru dobrovolných hasičů. Na 
splnění kdysi daného předvolebního slibu čekali 
hasiči dvanáct let. Akce byla plně hrazena z roz-
počtu města a náklady dosáhly 7 milionů korun. 
Druhou dlouho slibovanou a více jak deset let 
odkládanou stavbou, která byla v průběhu prázd-
nin dokončena, je přístavba a celková rekon-
strukce MŠ Pod Lesem. Školka se po roce azylu 
v hylvátské základní škole vrátila do své budovy. 
Přístavbou získala nejen nový vzhled, ale zejména 
tolik potřebné místo pro umístění šaten, herny 
s ložnicí a zázemím personálu. Město realizaci 
finančně zajistilo z vlastního rozpočtu částkou 9 
milionů korun. O letních prázdninách byla dokon-

čena také modernizace MŠ Na Výsluní. Budova 
byla kompletně zateplena, došlo k výměně oken 
a vchodových dveří, stávající akumulační elek-
trické topení bylo nahrazeno rozvody ústředního 
vytápění s novou plynovou kotelnou, jednotlivé 
herny byly vybaveny novou vzduchotechnikou. 
Celkové náklady činily téměř 13 mil. Kč, město 
na akci získalo dotaci ve výši necelých 5 milionů 
korun z Operačního programu životního pro-
středí. Stavební práce v mateřské školce probí-
haly v průběhu celého školního roku 2017-18 
za plného provozu. Školku navštěvuje 120 dětí 
a její dočasné vystěhování a přemístění nebylo 
z kapacitních důvodů možné. Rozsah moderni-
zace ve spojitosti s provozem školky a nezodpo-
vědným a neprofesionálním přístupem doda-
vatelské firmy (DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc) 
byl přetěžkou zkouškou celého pedagogického 
sboru i ostatních zaměstnanců školky a zároveň 
i dětí a jejich rodičů. Touto cestou všem děkuji 
za pochopení složité situace a za vstřícný přístup.
Během prázdninových měsíců pokračovaly práce 
na obnově dopravní a technické infrastruktury 
města. Od května je stavební činností zasažena 
ul. Barcalova a Mírové náměstí. Nejprve byla 
provedena rekonstrukce plynovodu včetně 
domovních přípojek a následně byla zahájena 
rekonstrukce vodovodu. Investorem této akce je 
společnost TEPVOS, termín pro uvedení dotče-
ných komunikací do původního stavu je stanoven 
do 31. 10. 2018. Společnost TEPVOS je zároveň 
investorem stavby Rekonstrukce kanalizační 

stoky včetně přípojek v ul. Husova. Zde je ter-
mín uvedení komunikace do původního stavu 
stanoven do 31. 8. 2018. Město Ústí nad Orlicí 
naopak z vlastního rozpočtu realizuje rekon-
strukci ulic Havlíčkova, Černá a Příkopy. Stavba 
je rozdělena do tří etap podle jednotlivých komu-
nikací. První etapa je již dokončena. Druhá etapa 
zahrnuje ul. Černou a prostor před Malou scé-
nou a bude dokončena do konce srpna. Termín 
pro dokončení třetí etapy, tedy pro ul. Příkopy, 
je stanoven do 30. 11. 2018. V následujícím roce 
2019 budou uvedené stavební práce zakončeny 
celkovou obnovou žulové dlažby v ulici Velké 
Hamry, která je nyní provizorně zaasfaltována.   
Vážení spoluobčané, stavební činnost spojená s 
obnovou technické infrastruktury probíhá, anebo 
v nejbližších týdnech začne probíhat, i na dalších 
místech města – ul. B. Němcové, U Avionu, chod-
ník ul. Královéhradecká, nový chodník ul. Pražská, 
Polní, Nová, Družstevní, Mazánkova, Jana a Josefa 
Kovářů, U Rybníčku. Jsem si vědom, že realizace 
přináší dopravní omezení, komplikace a celko-
vou zátěž všem dotčeným obyvatelům. Proto 
Vám opětovně děkuji za toleranci a trpělivost.

Petr Hájek
starosta města

Výběrové řízení 

Tajemník Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa: vedoucí finančního odboru 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Předpoklá-
daný termín nástupu: leden 2019, případně dle 
dohody. Přihlášku lze podat do 28. 09. 2018. 
Bližší informace naleznete na www.ustinador-
lici.cz.

Záměr města

POZVÁNKA K DISKUSI NAD ZÁMĚREM MĚSTA
Rekonstrukce ul. Bří. Čapků, Polská a nám. Svobody 

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
diskusi, které se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018 
v 18 hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.

Otevření parku v Kerharticích - Sokolení 2018

Osadní výbor a T.J. Sokol Kerhartice Vás zvou 
dne 23.9.2018 od 14.00 hodin ke slavnost-
nímu otevření parku za hřištěm a výsadbě 
stromu republiky. V doprovodném programu 
vystoupí žáci ZŠ Kerhartice a mažoretky, budou 
připraveny hry pro děti, skákací hrad.

Informace Informace Sport
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Setkání rodáků v Knapovci 

Knapovec se od loňského roku pyšní novou 
multifunkční budovou, kterou obec dostala od 
města Ústí nad Orlicí. V multifunkční budově 
cvičí a sportují děti, ženy i muži. Prostory 
budovy - tělocvična nebo sál s kompletně zaří-
zenou kuchyňkou a výčepem jsou využívány 
na kulturní akce v Knapovci nebo k soukro-
mým účelům na svatby a různé rodinné oslavy. 
Chceme se pochlubit rodákům z Knapovce,  
jak  naše vesnička  vzkvétá a mění se v hezkou 
okrajovou část města Ústí nad Orlicí. 

Připravujeme v Knapovci v sobotu 29. června 
2019 SETKÁNÍ RODÁKŮ. 

Další informace sledujte na www.knapovec.cz, 
kontakt:  Hana Drobná, tel. 724521858, mail: 
knapovecweb@seznam.cz.

Informace z odboru životního prostředí

Pozvánka na Den Regionu Orlicko - Třebovsko 

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny 
své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 7. září 
2018 na každoroční cyklistický výlet regio-
nem. Letošní rok startuje v České Třebové a 
končí ve Vlčkově.

Akce začíná ve 13 hodin v České Třebové na 
Starém náměstí před budovou radnice. Cyk-
listé po zahájení vyjedou ke sportovní hale 
v areálu na Skalce Vyšší odborné školy a 
Střední školy technické v České Třebové, kde 
se seznámí s historií, okolnostmi nešťastného 
pádu střechy v lednu 2017 a znovuotevřením 
sportovní haly v lednu 2018. 
K odpolednímu programu je možné se připojit 
cca ve 14.20 hod. u Přívratu v sedle Zacharo-
vec, odbočka směrem na Řetovou. Starosta 
Přívratu a předsedkyně Základní organizace 

Českého svazu ochránců přírody Podorlicko 
představí projekt žabích přechodů k nedale-
kému rybníku. Stavbu financuje Pardubický 
kraj. 

V rámci cyklojízdy se účastníci dále seznámí s 
restaurátorským průzkumem kostela sv. Miku-
láše ve Sloupnici a nejnovějšími archeologic-
kými nálezy.

Cyklojízda bude ukončena v 17 hodin ve Vlč-
kově v penzionu U Červené podkovy. V cíli je 
pro účastníky připraven zajímavý program o 
chovu světlých ryzáků alpských koní haflingů. 
Divadelní spolek DOVEDA Sloupnice zahraje 
v areálu U Červené podkovy autorský kaba-
ret inspirovaný českou historií Český děják. Je 
zajištěno občerstvení. Pojeďte s námi a při-
pojte se k propagační jízdě regionem!
 
Srdečně zve 

Petr Hájek, předseda svazku 
a PhDr. Jana Staňková

Město Ústí nad Orlicí rozdává pejskařům 
sáčky na psí exkrementy

Stále mnozí pejskaři zřejmě nevědí, že si 
mohou po uhrazení poplatku za psa zajít na 
Odbor životního prostředí Městského úřadu 
v budově Sychrova 16 pro 400 ks sáčků na psí 
exkrementy na rok, které obdrží zdarma. Opět 
se nám tak množí stížnosti občanů na povalu-
jící se psí „nadělení“ na trávnících a to bohužel 
i v okolí dětských hřišť. Děkujeme všem, kteří 
po svých psích mazlíčcích exkrementy sbírají. 
K těm co tento návyk nemají jen dodáváme, 
„pořádek dělá přátele“.

Vandalové a nenechavci se opět soustředili 
na zeleň

Město Ústí nad Orlicí se snaží okrášlit ulice 
ke stoletému výročí vzniku Československa. 
Vysadili jsme na jaře mnoho nových stromů, 
keřů, trvalek a tradičně barevných letniček. 
V letošním horkém a suchém roce je velmi 
těžké je udržet při životě a v oslavné kráse. 

Ne všem je ale asi naše snaha vhod. Bohužel 
jsme již opět zaznamenali několik zlomených 
stromů a jejich kotvení po nájezdu vandalů a 
krádeže rostlin od nenechavců. Rostliny jsme 
vyměnili a kotvení opravili. Třikrát se již bohu-
žel také opravovala poničená půl roku stará 
naučná stezka ve Wolkerově údolí. Stojí to čas 
a peníze, které by se mohly lépe využít! Upo-
zorňujeme nenechavce a vandaly, že se zvýší 
dohled, který může znamenat citelnou sankci 
v přestupkovém řízení.

Nové Kontejnery na sběr drobných kovů, 
nápojových a potravinových plechovek

Řada z Vás se na nás obracela s dotazem, zda 
město uvažuje o rozmístění nádob na třídění 
drobného kovového odpadu, zejména plecho-
vek a kovových obalů od „osvěžujících nápojů 
všeho druhu“. Podařilo se nám díky podpoře 
od spol. EKOKOM a.s. získat zdarma 5 ks zvonů 
na sběr těchto odpadů. Zároveň jsme vyjednali 
se spol. Recykling-kovové odpady a.s, že Váši 
snahu podpoří bezplatným odběrem tohoto 

odpadu. Šedé nádoby budou umístěny od 
1.9.2018 na místech: Knapovec pod komu-
nitním centrem, Hylváty ulice Třebovská u 
Konzumu, Kerhartice ulice Sokolská za obcho-
dem Adámek, Černovír, Ústí ulice Letohradská 
u Penny marketu. Doufáme, že se tento pilotní 
projekt osvědčí.

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního pro-
středí městského úřadu Ústí nad Orlicí

Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad 
Orlicí a gestor životního prostředí
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Den otevřených dveří v MŠ Pod 
Lesem

Ve čtvrtek 27.9.2018 od 16 hodin se těšíme na 
příjemné setkání ve školce, kterou nepoznáte. 
Pro návštěvníky připravena:
- prohlídka školky po rozsáhlé rekonstrukci
- vystoupení Slávka Janouška s písničkami 
nejen pro děti (16h)
- výtvarná dílna 
- občerstvení
- petangue a kroket na zahradě
Tímto velice děkujeme Městu Ústí nad Orlicí 
v čele se starostou Petrem Hájkem, Radě 
města a celému zastupitelstvu, také zhotovi-
teli firmě Stating za nové prostory MŠ. Všichni 
jsme velmi nadšeni z vydařené rekonstrukce, 
která otevírá školce nové možnosti. Zkvalit-
ňuje prostředí pro práci učitelek a uspokojuje 
potřeby dětí. Velice si toho vážíme. Děkujeme.

Kolektiv MŠ Pod Lesem

Gymnázium začíná zářit novotou

Během letních prázdnin na místním gym-
náziu rozhodně nebylo ticho, které bývá v 
tomto čase obvyklé. Místo halasu studentů 
se budovou a okolím rozléhaly pestré zvuky 
stavebních strojů a zařízení: byla vyměněna 
nebo opravena okna, fasáda se postupně 
rozsvěcí novým nátěrem. Výkopy kolem 
hlavní budovy souvisí s odvlhčením základů 
budovy. V podkroví vznikla nová laboratoř, 
došlo k rekonstrukci páteřní sítě elektrických 
a datových rozvodů. Byl vybudován výtah a 
nový bezbariérový vstup do budovy, obnovu 
zaznamenala také žákovská sociální zařízení.
Od letošního jara do příštího roku se na naší 
škole v rámci několika projektů proinvestuje 
přibližně 40 milionů Kč, které dílem přichá-
zejí z rozpočtu Pardubického kraje, dílem 

jsou z dotačních titulů v rámci úspor energie 
a z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP).  Financují se jak stavební 
záležitosti, tak pomůckové vybavení školy.
Budováním je poznamenán i začátek nového 
školního roku, neboť mnohé práce ještě 
pokračují. Během podzimu by však vše mělo 
přejít do normálu a nové vymoženosti a vyba-
vení by žáci i jejich učitelé měli začít využívat 
naplno. S novinkami rádi seznámíme veřejnost 
při dnech otevřených dveří na konci listopadu.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel Gymnázia 
Ústí nad Orlicí

Základní škola Bratří Čapků roce odeslali na aktuální charity částku 18 
550 Kč, za což jim patří veliké poděkování.

Petra Mihulková

Divadelní předplatné ve VČD v Pardubicích
Letošní divadelní sezónu si žáci i doprováze-
jící vyučující opět vychutnali plnými doušky. 
Ať to byla „klasika“ K. V. Raise Kalibův zločin, 
dechberoucí představení Rasputin – pohled 
do historie od P. Abrahama, skvělá komedie 
A. Ayckbourna Z postele do postele, vynika-
jící Tančírna mapující stoletou historii naší 
republiky, muzikál Kiss me, Kate či návrat 
do dětských let se Čtyřlístkem. Stoupající 
zájem žáků svědčí o tom, že stojí za to věno-
vat svůj čas i takovýmto kulturním zážitkům.

Gabriela Cachová

Expedice Katalánsko
V červnu 2018 jsme se zúčastnili nezapome-
nutelného sedmidenního leteckého zájezdu 
do slunného Katalánska. Program byl vskutku 
pestrý a na nudu nebyl čas. Zažili jsme zábav-
nou výuku španělštiny na místní jazykové 
škole, navštívili jsme Barcelonu, gotické město 
Gironu, lisovnu olivového oleje, farmu, kde 
žáci spolupracovali se španělskými studenty, 
a mnoho dalších zajímavých míst. Slovy žáků: 
„Bylo to super!“

Tereza Kristek
Pomáháme čtením
Kdo umí číst s porozuměním a dokáže správně 
odpovědět na otázky týkající se přečteného 
díla, může díky své  dovednosti přispět na cha-
ritativní projekt Čtení pomáhá. Žáci 2. stupně 
naší školy se touto chvályhodnou aktivitou 
zabývají již několik let. V loňském školním 

Ústecký autosalon Ekomobilita 
2018

Střední škola automobilní  Ústí nad Orlicí 
s podporou sponzorů zve na tradiční 
ÚSTECKÝ AUTOSALON EKOMOBILITA 2018.
20. ročník Ústeckého autosalonu se 
bude konat v pátek 28.9.2018 od 9 do 17 
hodin v areálu dílen Střední školy auto-
mobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech.  
Všichni významní prodejci motorových vozi-
del, nejen z Pardubického kraje, představí 
nové vozy (přes 50 vozidel téměř 20 vysta-
vovatelů), motocykly, autobusy a nákladní 
vozy, traktory, zvedací a stavební techniku. 

Hlavním tématem letošní akce bude technika 
vyrobená během sta let v Československu a 
České republice.  Zveme všechny majitele 
československých veteránů a youngtimerů 
k návštěvě našeho areálu i se svými stroji!
Větší prezentace se dostane Ústeckému Auto-
klubu, jeho historii i současnosti. Představeny 
budou sportovní stroje, které reprezento-
valy naši republiku na mezinárodním poli. 
V expozici EKOMOBILITA se objeví jak 
firemní elektromobily, tak hobby stroje. 
Součástí akce bude show Mirka Lisého, 
Míry Freye, skupiny Crazyday, a tradičně 
vystoupí  freestylebiková parta Bike-
park Litomyšl Crew nebo Roman Korber.

Problematiku bezpečnosti silničního 
provozu přiblíží BESIPteam, Policie ČR, 
složky IZS a Český červený kříž. Akce 
se zúčastní soukromí majitelé a složky 
Armády ČR s vojenskou technikou. 
Prezentovat se budou tradičně také mode-
lářské kluby. Představíme Vám novinky v dia-
gnostické technice, svařování, lakování, nebo 
nářadí a vybavení nejen pro autoservisy.
Připraveny budou i atrakce a sou-
těže pro děti i dospělé. Během dne 
proběhnou módní přehlídky pra-
covního a volnočasového oblečení. 

Ing. Karel Beran
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Pozvánka na odbornou 
konferenci

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 zdra-
votníků, pedagogů, sociálních pracovníků a 
veřejnosti.
Přihlášky a informace naleznete na webových 
stránkách www.szsuo.cz a facebooku školy.

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Pečovatelská služba informuje
Vážení občané, pokud již nezvládnete bydlet 
ve svém bytě bez pomoci, můžete si podat 
žádost o bydlení v bytě zvláštního určení (Dům 
s pečovatelskou službou), nebo do bytu býva-
lého penzionu. 
Tyto byty vám prodlouží možnost žít v domá-
cím prostředí a oddálí tak váš odchod do 
pobytové služby (domova důchodců). Výho-
dou těchto bytů je lepší dostupnost pečova-
telek, výtahy, některé byty jsou bezbariérové. 
Byty slouží pro bydlení jednotlivců, ale i man-
želských dvojic (velikost bytu 0+1, 1+1, 1+2). 
Režim v těchto bytech je stejný, obyvatelé se 
řídí domovním řádem.
Umístění do bytů je možné po splnění těchto 
podmínek: 
- potřebnost
- příspěvek na péči,
- průkaz ZP, ZTP, ZTP/P, ID, 

- trvalý pobyt na území města Ústí n. Orl. – do 
Domu s pečovatelskou službou
- do bytů na Pláni 1343 - „Penzion“ lze podat 
žádost o umístění i z jiných okresů
Umístění je možné dle časové horizontu cca 
od 3 – 6 měsíců.
Činnosti, které vám můžeme nabídnout i 
několikrát denně, jsou tyto: pomoc s osobní 
hygienou (na lůžku, ve sprše), oblékáním, svlé-
káním. Dále vám zajistíme vyzvednutí lékař-
ského receptu, pochůzky na úřady, poštu atd. 
Provedeme běžný úklid domácnosti či nákup. 
V případě potřeby zajistíme dovoz oběda, 
popřípadě jeho podání, a to i s možností dietní 
stravy. Tento dovoz je vždy spojen s kontrolou 
vaší osoby.
Bližší informace Vám poskytnou sociální pra-
covnice:
Pro bývalý penzion:  Bc. Romana Kalousková 
736 503 570, socialni.csp@csp-uo.cz
 Pro terén a byty DPS:  Bc. Markéta Gmuzd-
ková  736 503 571, socialni.teren@csp-
-uo.cz

Lucie Kaválková, DiS. 
vedoucí pečovatelské služby

Senior klub

 

Klub s desetiletou historií

Žďár nad Sázavou a kostel na Zelené hoře
čt 6.9. | celodenní zájezd
Závazné přihlášky se přijímají do počtu 48 osob 
ještě v úterý dne 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, Penzion 
07,25 hodin

Chata na prodej – Senior kino
st 12.9. | 14.30 hodin | Roškotovo divadlo
Nový český film rež. T. Pavlíčka. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 4.9. a 11.9.2018  od 
10.00  do 12.00 hodin. Cena pro člena 40,- 
Kč. Pouze vstupenky do přízemí. Nelze chodit 
bez přihlášení.  Akci zajišťuje p. Ešpandrová.  
Na základě Vašich přání je možné objednat a 
zaplatit vstupenku za 60,- Kč pro příbuzné a 
známé, vydána bude v kině.

Vlakem do Č. Třebové a pěšky na Kozlov 
4+4km
čt 13.9. | půldenní výlet
Sraz na žel. zastávce Ústí město ve 12,30 
hod, návrat mezi 17 a 18 hod. Vlak zdarma, 
vezměte si OP. Akci zajišťuje p. Štěchová a p. 
Rabová. 

Za cimbálovou muzikou do zahradnictví 
Šťastný
so 15.9. | celodenní akce
Zájemci o společnou návštěvu se sejdou ve 
13,30 hodin  před prodejnou Lidl. Za Senior 
klub účastníky doprovází p. Rabová.

Mezinárodní den seniorů
čt 20.9. | zahrada ČČK
Soutěž s mezinárodní účastí ve vaření guláše a 
sportovní odpoledne  „Seniorský pětiboj“ na 
zahradě ČČK. Začátek vaření v 08,00 hodin, 
ochutnávka gulášů veřejností 12,00 hodin, 
13,00 Seniorský pětiboj, po 15 hodině tábo-
rák s vuřty a kytarou M. Biena.

Vanuatu – děti ráje
čt 20.9. | 19.00 hodin| Roškotovo divadlo
Ve spolupráci s  Klubcentrem  Vás zveme  na 
cestopisnou  přednášku T. Kubeše.  Vstupné 
50,- Kč pro člena Senior klubu. Hlásit se 

pokračování na str. 5
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můžete 4.9. a 11.9.2018  ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez při-
hlášení. Akci zajišťuje p. Štěch.

Cyklovýlet směr Brandýs n.O.
čt 27.9. | 13.00 hodin 
Sraz ve 13.00 hodin před CSP- bývalý Penzion. 
Akci zajišťuje JUDr. Králík. Zastávka na občer-
stvení zajištěna.

Vybíráme zamluvený adventní zájezd s CK 
Čile do Bautzenu (Budyšína) a na pohádkové 
trhy na hradě Oybin. 
Cena tohoto zájezdu je 790,- Kč,-, pro člena 
SK 690,- Kč. Zájezd se jede v časných ranních 
hodinách v sobotu dne 15.12.2018, nástup na 
autobusovém nádraží. Máme rezervováno 30 
míst, zamluveno je 26. Případní další zájemci 
budou přihlášeni jen tehdy, pokud bude ještě 
u CK volné místo. 
Závazné přihlášky se přijímají 4.9. a 11.9.2018 
ve Sladkovně od 10.00 hodin do 12.00 hodin. 
Po zaplacení platí storno podmínky CK. V ceně 
je doprava a průvodce, pojištění léčebných 
výloh si zařizuje každý sám.
Akci zajišťuje JUDr.Ešpandr.

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

Těšíme se na Vaši účast.                          
Za výbor Senior klubu 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

pokračování ze str. 4

Poděkování

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
celému kolektivu ošetřovatelek za úžas-
nou péči o moji maminku Annu Provazní-
kovou, které posloužily po dobu 3,5 roku.
Ještě jednou veliké poděkování.

Jana Severová

Integrační setkání osob se zdravotním postižením a veřejností

Kdy: 25. září 2018
Čas: 10:00 - 16:00 hodin
Místo konání: Mírové náměstí 
Pořádá: Pracovní skupina pro osoby se zdra-
votním postižením - Komunitní plánování 
Města Ústí nad Orlicí 
  
...aneb JAK SE ŽIJE LIDEM S POSTIŽENÍM... 
Přijďte mezi nás! Již posedmé si můžete 
vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu na 
invalidním vozíku nebo speciální obleček, ve 
kterém si budete rázem připadat jako senior. 
Poskytovatelé různých sociálních služeb budou 
prezentovat svoji službu, budou připravené 
soutěže pro děti a veřejnost a další zájemce. 
Program bude doplněn o kulturní vystoupení 

uživatelů se zdravotním handicapem. V odpo-
ledních hodinách bude i ukázka canisterapie s 
pejskem. Propagováno bude i Komunitní plá-
nování sociálních služeb ve městě. 
Akce bude po celý den moderovaná pořada-
telem. Srdečně vás zveme!
Akci finančně podpořilo město Ústí nad Orlicí.

Za skupinu KPSS pro osoby se zdravotním 
postižením

Iva Sedláčková
koordinátorka pracovní skupiny 

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

POZVÁNKA na zájezd: Kunětická Hora 
– prohlídka hradu, kaple a vyhlídka, 
Holice – návštěva muzea Emila Holuba
Dobř íkov –  dřevěný koste l ík 
Kdy: středa 12. září 2018, odjezd: Tvard-
kova v 8 hod. (Hylváty v 7.45 hod., Dukla 
v 7.50 hod.,  Družba 7.55 hod.,  Tvard-
kova v 8 hod., nádraží ČSAD v 8.05 hod.)
Cena: 200 Kč člen, 240 Kč nečlen 
(vstupné + doprava v  ceně)
Přihlášky a platba pouze ve čtvrtek 6. 
září od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu 
důchodců – Sladkovně  nebo telefo-
nicky na č. 737 378 815 a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.

Plavání pro seniory a zdravotně 
postižené

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., detašované pra-
coviště Ústí nad Orlicí pořádá 
PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A 
SENIORY.

Jste zdravotně postižený či zdravotně znevý-
hodněn? Nebo Vaše dítě? Jste senior? Tak 
právě pro Vás připravujeme od září 2018 dvě 
hodiny plavání, relaxace, zábavy, odpočinku 
a setkávání s novými lidmi. VSTUPNÉ 20 Kč, 
které zahrnuje také doprovod, při vstupu vyža-
dujeme předložení průkazu o zdravotním zne-
výhodnění nebo jiný typ potvrzení.

V ceně možnost zapůjčení podložek, plavec-
kých pomůcek a plaveckých pontonů. Každý 
návštěvník má povinnost dodržovat návštěvní 
řád plaveckého bazénu a zajistit si v případě 
potřeby vlastní doprovod. Děti mohou do 
bazénu pouze v přítomnosti osoby starší 18-ti 
let, která za ně zodpovídá. Plavání se bude 
konat vždy v pondělí od 14.00 do 16.00 hodin.
Termíny vstupů: 3.9. – bazén, 17.9. – relaxační 
zóna, 24.9. – bazén, 1.10. – bazén, 15.10. 
bazén, 22.10 relaxační zóna, 29.10. bazén, 
12.11. bazén.

Kontakt: web: www.czp-pk.cz, tel: 775 693 
985, 775 693 983

Stomatologická pohotovost

1. - 2. 9. – MUDr. Sylva Moučková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 720 699 489
8. - 9. 9. – MDDr. Veronika Kubištová, Javor-
nického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
15. - 16. 9. – MUDr. Radim Podgorný, Gen. 
Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 957
22. - 23. 9. – MUDr. Dana Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524 087
28. 9. – MUDr. Jana Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
29. - 30. 9. – MUDr. Lucie Kumpoštová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 778 133 117
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Jak se máme v Domově

Ohlédnutí za létem – léto v Domově jsme pro-
žili ve znamení úspěchu. Dokončili jsme terasu 
na oddělení se zvláštním režimem, postavili 
jsme pergolu za novou budovou a díky Vám 
jsme převzali šek od společnosti Tesco za 
druhé místo v projektu Vy rozhodujete, my 
pomáháme. Děkujeme. Získané prostředky 
bychom rádi vložili do postupného budování 
Domovského parčíku s posezením, s ovocnými 
stromy a keři. 
A co nás čeká v září? Při příležitosti Mezinárod-
ního dne Alzheimerovy choroby jsme pro Vás 
připravili den otevřených dveří v Domově, kdy 
budete mít možnost nahlédnout pod pokličku 
Domova. Tzn. prohlédnout si nejen prostory 
jednotlivých služeb, ale také si budete moci 
vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, 
ochutnat pokrmy naší kuchyně a podívat se 
na různé aktivizační pomůcky a programy. Od 
14 hod. jste pak srdečně zváni na přednášku 
a následnou diskuzi o Alzheimerově chorobě 
s přednostou neurologické kliniky FN HK doc. 
MUDr. Martinem Vališem, PhD.
Těšíme se na Vás na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V DOMOVĚ ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 9 do 
17 hod. 

Hezké září Vám přejí
zaměstnanci Domova.

www.dduo.cz
tel: 734 793 446; 603 566 767

Začínají Týdny pro duševní 
zdraví

V Ústí nad Orlicí se v září koná již 23. ročník 
Týdnů pro duševní zdraví. Cílem této celo-
republikové akce je zlepšení postavení lidí 
s duševním onemocněním ve společnosti. 
Týdny pro duševní zdraví začínají v Ústí n.O. 
10. 9. poutavou výstavou s názvem Příběhy 
bláznovství. Tato výstava o duševní nemoci a 
životu s ní je ke zhlédnutí  do 14. 9. v prosto-
rách Úřadu práce v Ústí n.O. 
Hlavní událostí Týdnů pro duševní zdraví je 
beseda s předním českým expertem na reco-
very přístup Mgr. et Mgr. Martinem Fojtíčkem 
nazvaná Život s nadějí: zotavení z duševního 
onemocnění. Beseda pro veřejnost se koná 
21. 9. od 16:00 na Malé scéně v Ústí n.O. 

Výstavu mandal připravilo středisko Cedr Par-
dubice od 17. do 21. 9., prodejní workshop 
kreslení mandal se koná 18. 9.
Další významnou akcí, je představení věhlas-
ného Cirkusu Paciento konající se 19. 9. od 
15:00 v Albertinu v Žamberku.

Více informací na webových stránkách www.
pdz.cz, www.tdz.cz či facebookovém profilu 
Tydny.pro.dusevni.zdravi.

zámeckém návrší připravují Pardubický kraj 
s neziskovými organizacemi a ve spolupráci 
s městskými úřady již druhý ročník Dne pěs-
tounství. Akce se koná za každého počasí, 
vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. 
Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, 
vyzkoušejte dětské zážitkové bludiště v 
zámecké konírně nebo navštivte interaktivní 
expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás 
pobaví psí agility show nebo ukázky parkouru 
v podání skupiny Flow vision. Pokud chcete zís-
kat více informací o pěstounské péči, jedná se 
o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodi-
nami, které již děti přijaly, nebo organizacemi, 
které s pěstouny pracují.
Těšíme se na vás. Více informací naleznete na 
www.pardubickykraj.cz

Den pěstounství

Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin 
nejen pěstounské rodiny, ale i širokou veřej-
nost s dětmi do východočeské Litomyšle.  Na 



9 / 2018

[ 7
 ]

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Bezplatné rekvalifikace „Šance 
pro padesátníky a OZP“

Evropská unie v rámci projektu „Ještě chci 
pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/00040
28“,  podporuje skupinu obyvatelstva, která je 
znevýhodněna na trhu práce. Jedná se o lidi, 
kterým je více než 50 let, jsou v evidenci Úřadu 

práce Pardubického kraje nebo jsou osobami 
se zdravotním postižením (OZP). Těmto oso-
bám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a mož-
nost nastoupit na dotované místo.

Možnosti rekvalifikací: * Pracovník v sociál-
ních službách * Sanitář * Asistent pedagoga 
* Chůva pro děti do zahájení školní docházky 

* Pedikérka – manikérka * Masérský kurz * 
Počítačové kurzy * ... případně další rekvalifi-
kace dle vlastního výběru. 
Termíny zahájení kurzů: září/říjen 2018, rezer-
vujte si své místo co nejdříve.

Kontakt pro více informací: Pavlína Valentová, 
tel. 775 500 622, valentova@jhs-centre.cz

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, kadeřnici,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 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 
volnočasové centrum pro seniory a nejen pro 
ně akce jsou určeny široké veřejnosti. Bližší 
informace o akcích Centra pro život na www.
cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově 
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840

Ukrajina
1.-30.9. | 8.00-15.30 hodin
Výstava fotografií, vstup zdarma

Cyklovýlet
6.9. | 13.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí Ústí nad Orlicí s panem Ivo 
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK

Kunětické vinobraní
15.9. | výlet
Zábavný den Kunětického vinobraní pro celou 
rodinu

Program 10.00 – 18.00 hodin 
„U studny“ – podhradí Kunětické hory
-Pochůzková degustace vybraných českých, 
moravských a zahraničních vinařů
-Staročeské speciality a další občerstvení
-Ochutnávka vítězných výrobků Regionální 
potraviny Pardubického kraje + prodej vítěz-
ných výrobců
-Akustický koncert – Juliana Záhorovského 
(13.00 hodin)
-Akustický koncert – Michala Horáka (14.30 
hodin)
-Akustický koncert – skupiny Alchymie (16.00 
hodin)

Rondel areálu Hradu Kunětická hora
-Kunětické vinobraní i pro děti program pro 
děti, soutěže, lukostřelba, výtvarná dílna
-Ukázky lidových řemesel a jarmark
-Prohlídka hlavní expozice Hradu
Změna programu je vyhrazena

Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo 
každé úterý od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK, 
kde se provádí úhrada za výlet
Čas odjezdu: 9.00 hodin, místo odjezdu: auto-
busové nádraží Ústí nad Orlicí, cena: 80,- Kč 
člen ČK/děti, 130,- Kč ostatní, cena výletu 
obsahuje dopravu.  
Vstupné na vinobraní si hradí účastníci indi-
viduálně na místě. Základní vstupné 230,- Kč 
zahrnuje volný vstup do areálu Hradu Kuně-
tická hora, na kulturní program, prohlídku 
hradního paláce, neomezenou konzumaci 
burčáku (do vyčerpání zásob) u studny a skle-
ničku ZDARMA.

Snížené vstupné 170,- Kč. Děti 6 - 18 let, 
senioři nad 65 let a držitelé průkazu ZTP nad 
18 let. Děti do 15 let pouze v doprovodu 
dospělé osoby. Zahrnuje volný vstup do areálu 
Hradu Kunětická hora, na kulturní program, 
prohlídku hradního paláce, neomezenou kon-
zumaci burčáku (do vyčerpání zásob) u studny 
a skleničku ZDARMA.

Den seniorů
20.9. | zahrada OS ČČK ÚO
Sportovně zábavný den se soutěžemi, hrami, 
příjemným posezením

Odpolední vycházka
27.9. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí, 
sraz před budovou OS ČČK

KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání 
Od září v nový den a to každé úterý od 9.00 do 
15.30 hodin. Přijďte si popovídat se svými  přá-
teli do Společenského centra ČČK. OTEVÍRÁME 
od 18.9. Těšíme se na Vás (káva zdarma).

SNOEZELEN: relaxační, multismyslová míst-
nost. Bližší informace a objednání na tel. 775 
765 659. Vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba

ZDRAVÉ CVIČENÍ: cvičení na gymnastických 
míčích. Opět od září začínáme společně cvi-
čit - bližší informace a přihlášení na tel. 775 
765 659

ZELENÁ ZAHRADA:volně přístupná veřejnosti. 
Relaxace, hřiště, odpočinková zóna. Zahrada 
u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad 
Orlicí

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA: volně přístupná 
veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem, kteří 
hledají domov pro staré i nové knihy, rádi čtou 
a chtějí budovat sousedské vztahy. Můžete si 

pokračování na str. 8
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půjčit knížku bez průkazky, bez upomínek a 
v jakoukoliv denní dobu. Nejen, že si knížky 
můžete zapůjčit, ale i vložit do prosklené 
skříňky. Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc. 
Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budovy 
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: ote-
vřeno každý den kromě pondělí od 13.00 do 
16.00 hodin

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, sbírek. Prostor je za účelem výstavky 
nabízen ZDARMA – především seniorům. Bližší 
informace na tel. 776 765 659
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.

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 sociál-
ním zařízením, TV, internetem.
Bližší informace a objednání ubytování na 
tel.: 775 765 659

5. září 2018 SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI
Veřejné prostranství Kociánka v Ústí nad 
Orlicí od 9.00 do 13.00 hodin. Ukázky z čin-
nosti dobrovolných i profesionálních složek 
Integrovaného záchranného systému ČR

pokračování ze str. 7
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Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod – Pohybovky s 
Erikou, volná herna
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod – Jóga pro 
dospělé 
Úterý od 9:00 do 12:00 hod  - Nemluvňátka, 
Nosíme a šátkujeme 
Středa od 9:00 do 12:00 hod – Zpívání, tvoření 
se Zdeničkou, volná herna
Středa od 16:05 do 16:45 hod – Jóga pro děti
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod – Půlhodinka 
s padákem a malé muzicírování, volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod  - Respektující 
a nevýchovní rodiče, Setkávání rodin dětí se 
speciálními potřebami
Pondělí - Pátek 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 cent-
rum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Par-
dubického kraje, Konzumu

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

Pohybovky s Erikou
po 3., 10., 17. a 24.9. | 9.00 hodin
Vyzkoušíte si opičí dráhy, cvičení s balóny, jed-
noduché tanečky a další pohybové aktivity.

Jóga pro dospělé
po 3., 10., 17. a 24.9. | 17.00 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně každé 
pondělí cvičit jógu s dospělými. S sebou kari-
matku, volný oděv a pití.  Vstupné 50,- / lekce. 
Nováčci v případě zájmu volejte na tel. č. 739 
424 883. 

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení a 
šátkování
út 4., 11., 18. a 25.9. | 8.30-12.00 hodin

Tvoření s paní učitelkou
st 5., 12., 19. a 26.9. | 9.00-10.00 hodin
Paní učitelka Zdeňka Unzeitigová si pro děti 
každý týden připraví rozmanité tvoření.

Jóga pro děti
st 5., 12., 19 a 26.9. | 16.05-16.50 hodin

Miluška Spíchalová bude pravidelně každou 
středu cvičit jógu s dětmi od cca 2 let. S sebou 
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku.  
Vstupné 40,- / lekce. Hlaste se prosím předem 
na tel. č. 739 424 883. 

Kavárnička
čt 6.9. | 9.00 hodin

Půlhodinka s padákem a malé muzicírování
čt 13., 20. a 27.9. | 9.30 hodin

Respektující a nevýchovní rodiče
pá 14.9. | 9.00 hodin
Přijďte na schůzku rodičů, kteří jsou při 
výchově nakloněni respektujícím a partner-
ským principům a principům „nevýchovy“. 
Setkání probíhají pravidelně každý třetí pátek 
v měsíci.

Setkávání maminek s dětmi se specifickými 
potřebami
pá 21.9. | 9.00-12.00 hodin
Každý poslední pátek v měsíci probíhají pra-
videlná setkávání rodičů dětí s PAS, ADHD a 
dalšími problémy. Neseďte s dětmi doma a 
přijďte se podělit o své zkušenosti.

Pátek 28. září (státní svátek) bude zavřeno.

Rodinné centrum Srdíčko

Začínáme Balónkovou párty v pondělí 10.9., 
pravidelné programy od 12.9

PROVOZNÍ DOBA: začátky programů cca 
10.00-10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/
více dětí, možnost měsíční permanentky – 
150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí

Po: 8,30 - 12,30 Herna, prográmek pro děti  - 
zpívání a vyrábění
St: 8,30 - 12,30 Herna, výtvarná dílna (přede-
vším) pro dospělé
Pá: 8,30 - 12,30 Herna, baby angličtina 

Středeční výtvarné dílny (cena dle spotřeby 
materiálu):

Fimo lžičky I. – ozdobte si s námi lžičky
st 12.9. | 10.00 hodin

Fimo lžičky II.
st 19.9. | 10.00 hodin

Fimo lžičky III.
26.9. | 10.00 hodin

Odpolední programy (multifunkční sál, 1. 
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):

Klub EXIT – pro mládež
každý pá | 17.00-19.00 hodin
Kontakt: Bc. Tomáš Vodehnal, tel.: 731 787 
586

Klub deskových her s kavárnou
každý pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Balónková párty
pá 7.9. | 16.00 hodin | zahrada RC

Malá slavnost na zahájení školního roku na 
zahradě RC (v případě horšího počasí v herně) 
s balónky a drobnými výtvarnými aktivitami

Mužské rituály a výchova chlapců
út 11.9. | 18.00 hodin | Zambar
Seminář pro vychovatele a tatínky, lektorem 
je Dan Dostrašil.

Alergie
po 24.9. | 10.00 hodin | Herna RC
Beseda se zdravotníkem. Lektorkou je Eliška 
Pinkasová.

Dámská jízda
po 24.9. | 20.00 hodin | Zambar

Kaštaniáda
út 25.9. | 16.00 hodin | zahrada RC
Vyrábění z kaštanů, cenu si odnese každý

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

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí
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Pro děti a mládež

Kroužek mladých myslivců Orlíci

Chlapci a děvčata, máte-li zájem navštěvovat 
kroužek a dozvědět se něco o přírodě a pozo-
rovat zvěř, dostavte se s jedním z rodičů na 
schůzku, která se uskuteční 7.9. 2018 v 15.30 
hodin na OMS Ústí nad Orlicí, Malé Hamry. 
(Poslední dům vpravo pod radnicí) 

Případné dotazy u vedoucího kroužku 
na tel.: 725 080 199

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů  - září 2018

Předprodej: Informační centrum Městského 
úřadu, budova radnice, tel.: 465514271, KLUB-
CENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí. 
Rezervační a prodejní systém on-line na www.
klubcentrum.cz
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 736 503 564, info@klubcentrum.cz

XX. výstava výtvarného umění
do ne 9.9. | Kulturní dům
Tradiční výstava děl autorů tvořících nejrůz-
nějšími technikami. Otevřeno: PÁ 10-13, 14-17 
hodin, SO + NE 14-17 hodin. Vstupné dobro-
volné.

J. Kesselrig: Jezinky a Bezinky aneb Arsenik 
a staré tety
so 15.9. |19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Třetí soutěžní představení Orlické Thálie 2018 
uvádí DS Bratří Mrštíků Boleradice. Divadelní 
předplatné, zbývající vstupenky v předpro-
deji a hodinu před začátkem představení u 
pokladny divadla. Vstupné 170 Kč

Zahájení tanečních kurzů pro mládež i 
dospělé
ne 16.9. | 15.00 hodin | Kulturní dům
Taneční pod vedením Zdeňka Hejzlara a Petry 
Nožkové

Vanuatu – Děti ráje
čt 20.9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška, vstupné 70 Kč

Slavnostní večer s udílením cen města
st 26.9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
V hudebním programu vystoupí František 
Uhlíř Team a Lee Andrew Davison (USA), 
moderuje Jiří Zajíček. Vstup zdarma.

Bedřich Smetana: Má vlast
pá 28.9. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Cyklus symfonických básní v podání Komor-
ního orchestru Jaroslava Kociana rozšířeného 
o dechovou sekci Filharmonie Hradec Králové. 
Dirigent Bohuslav Mimra. Koncertní před-
platné, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení v pokladně 
divadla. Vstupné 200 Kč

O pejskovi a kočičce
so 29.9. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti. Vstupné 50 Kč

Stavby století republiky 1918 – 2018
ne 30.9. | Roškotovo divadlo

O jedinečné tváři moderní architektury v 
obrazech, fotografiích, plánech a příbězích, 
o architektech, stavebnících, stavitelích… 
Výstavní expozice jednotlivých krajů nás pro-
vedou  nejvýznamnějšími stavbami moderní 
architektury, vytvořenými od roku 1918 do 
současnosti. Projekt Stavby století republiky 
1918 - 2018 je součástí celorepublikového 
projektu „100 let architektury a stavitelství 
Nové republiky 1918 – 2018“. Jeho cílem je 
představit stoletý vývoj moderní českoslo-
venské, respektive české architektury a sta-
vitelství jako součásti architektonické kultury 
nové Evropy od skončení první světové války 
po dnešek.
Výstava je přístupná vždy v době konání akcí 
v divadle, trvá do 31.10.2018.

3D Kino Máj – září 2018

Úžasňákovi  3D
so 1.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 130 Kč

pokračování na str. 13
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*Upgrade
so 1.9. | 19.30 hodin
Horor, Austrálie, české titulky, vstupné 120 Kč

Kubík hrdina
ne 2.9. | 17.00 hodin
Animovaný, Belgie, české znění, vstupné 
120 Kč

Jan Palach
ne 2.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč

Blackklansman
út 4.9. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Mamma Mia!Here We Go Again
st 5.9. | 19.30 hodin
Muzikál, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Chata na prodej
čt 6.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Alfa   3D
pá 7.9. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Kryštůfek Robin
so 8.9. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Mission Impossible – Fallout  3D
so 8.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 140 Kč

Kubík hrdina
ne 9.9. | 17.00 hodin

Animovaný, Belgie, Island, české znění, 
vstupné 120 Kč

Miss Hanoi
ne 9.9. | 19.30 hodin
Krimi, ČR, SR, vstupné 100 Kč

*Úsměvy smutných mužů
po 10.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Chata na prodej – Senior kino
st 12.9. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

*Predátor: Evoluce
čt 13.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

*Uprage
pá 14.9. | 19.30 hodin
Horor,Austrálie, české titulky, vstupné 120 Kč

Malá čarodějnice
ne 16.9. | 17.00 hodin
Pohádka, SRN, Švýcarsko, české znění, vstupné 
110 Kč

*Predátor: Evoluce  3D
ne 16.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 150 Kč

Ant-Man A Wasp
po 17.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Jan Palach
st 19.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 110 Kč

Po čem muži touží
pá 21.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Úžasňákovi 2
so 22.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Po čem muži touží
so 22.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Malá čarodějnice
ne 23.9. | 17.00 hodin
Pohádka, SRN, Švýcarsko, české znění, vstupné 
100 Kč

*Predátor: Evoluce
ne 23.9. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 130 Kč

Po čem muži touží
po 24.9. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Spolu to dáme
čt 27.9. | 19.30 hodin
Komedie, SRN, české znění, vstupné 120 Kč

Yeti: Ledové dobrodružství
ne 30.9. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění, vstupné 100 Kč

Domestik
ne 30.9. | 19.30 hodin
Drama, ČR, SR, vstupné 110 Kč

pokračování ze str. 10

Volná místa v tanečních pro mládež i dospělé

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí

Nabízíme poslední volná místa pro chlapce 
DO TANEČNÍHO KURZU pro mládež pod vede-
ním Zdeňka Hejzlara a Petry Nožkové.
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

Poslední volná místa nabízíme i do TANEČ-
NÍHO KURZU 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 začáteč-
níky. 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. Počet párů je omezen, takže v 
případě naplnění kurzu bude příjem přihlášek 
ukončen. 

Přihlášku je možno vyzvednout v kanceláři 
Klubcentra v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 
1400, v Informačním centru MěÚ nebo si ji 
stáhnout na stránkách www.klubcentrum.cz.
Bližší informace na tel.: 734 369 413, e-mail: 
starkova@klubcentrum.cz
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Městská knihovna

Informační schůzka k počítačovému kurzu 
pro seniory
3.9. | 14.00 hodin

Ovládněte sociální sítě stejně jako vaše děti
10.9. | 18.00 hodin
Informační schůzka (Večerní kurz Facebooku, 
Instagramu a dalších aplikací pro rodiče). 
Jedná se o 8 lekcí, tištěné studijní materiály 
na každou hodinu, občerstvení. Cena kurzu 
500 Kč. Vede Mgr. Iveta Šedová. Počet míst 
omezen. 

Alena Mornštajnová
11.9. | 18.00 hodin
Beseda se současnou českou spisovatelkou, 
autorkou knih Slepá mapa, Hotýlek, Hana

Schůzka literárního klubu Knihomilové UO
14.9. | 16.00 hodin

Informační schůzka pro zájemce nově vznikají-
cího literárního klubu Knihomilové UO. Náplní 
budou diskuze nad společně přečtenými kni-
hami, jejichž výběr bude napříč veškerými 
žánry. Kontakt: knihomiloveuo@seznam.cz. 
Petra Růžičková ml. 

Bookstart1
17.9. | 10.00 hodin
Zveme všechny maminky, kterým se v roce 
2017 nebo 2018 narodilo či narodí miminko 
a mají zájem vést své ratolesti ke čtení a lásce 
ke knihám, na jedinečné setkání. Na první ze 
čtyř lekcí se dozvíte mnoho zajímavého o lite-
ratuře pro nejmenší. Děti samozřejmě vítány.

VÝSTAVY: Láďa Netek - Obrazy a obrázky, do 
29. 9. 2018 
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 jsou k vidění u nás v knihovně.

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí vás srdečně 
zve do Galerie pod radnicí na další výstavy 
letošního roku.
Do 21. září 2018 probíhá v galerii výstava 

„XV.Trienále českého exlibris Chrudim 2017. 
Přehlídka současné tvorby 2015 - 2017.“

V pátek 28. září v 18 hodin vás zveme na zahá-
jení výstavy 
„Tomáš Bím - volná grafika a exlibris“. Výstava 
potrvá do 21. října 2018.

Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 
10-12, 14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 
hodin. Vstup volný.
 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

A/ výstavy

27. září až 2018 až 6. ledna 2019 
Oustecké osmičky

Připomeňme osmičkové roky v historii 
našeho města, které – na rozdíl o většiny 
jiných českých měst – sahají několik století 
před rok 1918 a končí až rokem 2008.
V rámci výstavy nebude chybět retro v 
podobě zařízeného obývacího pokoje.

27. září až 18. listopadu 2018 
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt v 
české lidové kultuře
Putovní výstava Regionálního muzea v Chru-
dimi představuje lidové zvyky a obyčeje při 
zlomových okamžicích lidské existence – 
narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo 

množství pověr a obřadů. Ohlédněme se za 
staletými zvyklostmi našich předků, které 
se nedají nahradit a jsou v nich ukryté naše 
kořeny.

Vernisáž obou výstav se uskuteční ve čtvrtek 
27. září 2018 od 17:00 hodin. 

B/ další akce pro veřejnost 

sobota 15. září 2018 od 13:30 do 17:00 hodin 
Cože? ...ale jak? - zpracování mléka 
Připomeňme si praktickými ukázkami, jak naši 
předkové podomácku vyráběli máslo, tvaroh, 
sýr a jogurt. A k čemu využívali syrovátku, pod-
máslí a „zbytky“?

středa 19. září 2018 od 17:00 hodin 
Muzejní kafe s historickou detektivkou
Setkání nad kávou s historickou detektivkou 
v pojetí autorky Marie Mackové, která nás 
seznámí „s detektivem bez mobilu“. Nechme 
se překvapit, jak se rodí a žije hrdina historické 
detektivky.

sobota 22. září 2018 od 14:00 hodin 

Na kole za vodními mlýny
Během třicetikilometrové cyklovýpravy uvi-
díme několik vodních mlýnů a jeden z nich 
navštívíme v interiéru. O těchto objektech, 
mlecích složeních i mlynářích a mlynářském 
řemesle se zároveň dozvíme mnoho zajíma-
vostí.

Muzejníčci a muzejníci aneb Muzejní kroužek
Opět zahajuje činnost náš dětský muzejní 
kroužek, a to od středy 26. září 2018. Každou 
středu se setkáme s dětmi (od 8 let, popř. 
mladší po dohodě) a zábavnou formou je 
seznamujeme se zajímavostmi z orlickoús-
tecké historie.

Informace poskytne Mgr. Dana Morávková 
(e-mail: moravkova@muzeum-uo.cz; tel.: 
+420 777 687 279).
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Program Malé scény – září 2018

Rozmanitost fotografie/ výstava
1.9. | 18.00 hodin | vernisáž
Autoři fotografií Jiří Kočí a Jiří Láslo. Výstava 
potrvá do 29. září

Česká Antarktida
6.9. | 19.00 hodin
14 tisíc kilometrů dalekou a tři měsíce dlouhou 
pouť, jejíž cílem je Česká vědecká stanice J.G. 
Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antark-
tidě. Přednášející Pavel Kapler, vedoucí sedmi 
antarktických expedic Masarykovy univerzity, 
vám přijde popovídat (nejen) o životě a práci 
na české vědecké stanici v Antarktidě. Vstupné 
60 Kč / studenti a důchodci 50 Kč 

Mama Brasil – Vary ve vašem kině
12.9. | 19.00 hodin
Brazílie/2018/98min./režie: Gustavo Pizzi. 
Nejobyčejnější příběh o rodičích a dětech od 

brazilského režiséra G. Pizzia v hlavní roli s 
okouzlující Karim Teles, dojímá, baví, zahřívá 
a slibuje, že život má spoustu barev a nových 
začátků. Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK 

Jazz Jam
14.9. | hudba
Jazz Jam v Baru Malá scéna. Hudební podve-
čery v Baru Malá scéna. Rezervace míst na tel. 
čísle 733 617 721.

Fauvismus a expresionismus
18.9. | 18.00 hodin
Cyklus Umění 20. století aneb šelma na ulici 
(Od fauvismu po street art). Fauvismus a 
expresionismus.
Seznámíme se se dvěma prvními směry 
počátku 20. století, které odstartovaly velkou 
stylovou rozmanitost, která je pro toto sto-
letí typická. Přednášející Mgr. Marie Uhlířová. 
Vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 40 Kč 

Tísňové volání – Vary ve vašem kině
19.9. | 19.00 hodin
Dánsko/2017/85 min. /režie: Gustav Möller. 
Asger Holm, bývalý policista, kterému byla 
přidělena služba na tísňové lince, odpoví na 
volání od unesené ženy. Když je hovor náhle 
přerušen, začíná po ženě a jejím únosci pátrat. 
Vstupné 80 Kč / 60 Kč členové FK 

Cykly bohatství
20.9. | 18.00 hodin
GOLDEN GATE CZ a.s. si Vás dovoluje pozvat 
na přednášku Marka Brávníka, makroekono-
mického analytika. Základy investování, Cykly 
v ekonomice, V jakém cyklu jsme nyní a jak 
vytvořit z cyklů pro sebe cyklus bohatství.  
Vstupné 100 Kč 

Hotel
21.9. | 19.00 hodin
Divadelní hra Souboru C ze Svitav v režii Karla 
Šefrny. Dramatizace básnivého textu o setkání 
při oslavě výročí založení starého hotelu, 
během nějž ožívají vzpomínky na vše, co tu 
jeho hosté i personál prožili a zažili. Vstupné 
60 Kč/studenti 40 Kč

Studená válka – Vary ve vašem kině
26.9. | 19.00 hodin
Polsko/2018/89 min./ režie:Pawel Pawli-
kowski. V období budování stalinského Polska, 
ale také moderní západní Evropy se odehrává 
příběh velké osudové lásky zpěvačky Zuly a 
skladatele Wiktora. Nedokážou žít spolu, ale 
zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez 
sebe. Vstupné 80 Kč / 60 členové FK 

Více na www.msuo.cz / změna programu 
vyhrazena

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 poskytován 
prostor pro členy zastupitelstva města, odka-
zujeme na § 4a tiskového zákona:  
„Vydavatel periodického tisku územního samo-
správného celku je povinen poskytovat objek-
tivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskyt-
nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samosprávného 
celku, týkající se tohoto územního samospráv-
ného celku.“ 

ŘEHÁČEK: Auta upřednostnit před dětmi, to je 
odhalený „utajený“ plán vedení města

Věřil jsem, že vedení města si již dostatečně 
spálilo prsty při své bezohledné snaze zlikvido-
vat autobusák v centru města. Bože, jak naivní 
jsem byl…

V Ústí máme pár jistot. Že nádraží je daleko, 
chata Hvězda vysoko a Polská ulice je u školy 
neprůjezdná. I za minulého režimu totiž věděli, 
čemu dát přednost. Zda dětem či autům. A 
proto uzavřeli ulici Polskou pro průjezd aut 
a z ní se tak nemohla stát hlavní autostráda 
směrem do sídliště, lemující školu. Vznikla tak 
relativně bezpečná klidová zóna pro děti, školu 
a učení. A tento stav trval několik dlouhých 
desetiletí. Až doteď.
  
Vedení města pěkně potichu za zavřenými 
dveřmi naplánovalo, že tuto „komunistickou 
hrůzu“ z gruntu zlikviduje. Polskou ulici zprů-
jezdní a udělá z ní tak hlavní dopravní tepnu do 

sídliště. Ať si děcka ve škole zvykaj na pořádnej 
rachot a smrad. A aby měla auta ještě blíž pod 
nosem, vedení města naplánovalo i likvidaci 
velkého kusu školního trávníku a jeho pře-
měnu na parkoviště.

Škola a učitelé se bohužel moc bránit nemo-
hou. Na městském vedení jsou závislí a to se 
pak blbě dělá rebelie. A na radnici to vědí. 
Našli se však naštěstí informovaní a odvážní 
občané, kteří spustili vlnu odporu, která se 
právě valí Ústím. Vedení města pod tlakem 
svůj plán narychlo zveřejnilo a začalo se vykru-
covat. Věřme, že díky společnému úsilí tento 
bezohledný plán vedení ztroskotá stejně jako 
plánovaná likvidace autobusáku.

Autor je zastupitel
/redakčně neupraveno/
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Pozvánka na závody minikár

V sobotu 22. a v neděli 23. září 2018 pořádá 
autoklub Ústecká 21 ve spolupráci s městem 
Ústí nad Orlicí přebory a mistrovství České 
republiky v závodu minikár. Závody se usku-
teční po oba dva dny od 9. 00 do 15. 00 hodin 
na Andrlově Chlumu. 
Přijďte se podívat na jezdecké umění talento-
vaných mladých jezdců a dospělých závodníků. 
Srdečně zve ústecký autoklub a město Ústí 
nad Orlicí.

Tělovýchovná jednota Sokol 
Hylváty zve zájemce z řad dětí 
na následující cvičení

Pohybová průprava a základy gymnastiky
Kdy: úterý od 16.00-17.30 hodin
          čtvrtek od 16.00-17.30 hodin
Kde: Sokol Hylváty (tělocvična U Tří mostů)
S sebou: oblečení na cvičení (tričko, legíny, 
tepláky), obuv vhodnou do tělocvičny, pití 
Cena: 350,-Kč na kalendářní rok

Nábor do oddílu probíhá během měsíce září 
v době tréninků.
Cvičení začíná v úterý 4.9.2018. 
Cvičení je vhodné pro děvčata a chlapce ve 
věku od 5 do 8 let. Děti se zde seznámí s růz-
ným tělocvičným nářadím a se základy spor-
tovní gymnastiky, která je základem pro kte-
rýkoliv sport.

Oddíl všestrannosti
Kdy: pátek  od 15.00-16.00 hodin
Kde: Sokol Hylváty (tělocvična U Tří mostů)
S sebou: oblečení na cvičení (tričko, legíny, 
tepláky), obuv vhodnou do tělocvičny, pití 
Cena: 350,-Kč na kalendářní rok

Nábor do oddílu probíhá během měsíce října 
v době tréninků.
Cvičení začíná v pátek 5.10.2018.
Cvičení je vhodné pro děvčata a chlapce ve 
věku od 4 let a výše. Děti se seznámí s tělocvič-
ným nářadím, správným držením těla, naučí se 
základům různých míčových her, badminton, 
florbal,…..

Bližší informace na tel.: 606646420

K podzimní rozhledně po 
třiadvacáté

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil 
na neděli 16. září  2018 23. ročník podzimní  
cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“.
Start je od 8.00 do 10.00 hodin z Mírového 
náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u 
rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. 
Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána 
pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je 
vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po 
vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. 
Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkuše-
ným cykloturistům, vede z Ústí n.O. do Č. Tře-
bové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby 
n.O., Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov 
n. Kn., Týniště n.O., Albrechtice, Borohrádek, 
Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k 
rozhledně. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 
120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. 

Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připra-
ven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet 
metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které 
lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“ s 
překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a 
Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů 
nad mořem. 
Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. 
Akce se doposud zúčastnilo 16 433 turistů. 
Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčast-
nit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj 
zákon 361/2000 o pozemních komunikacích!  

Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za 
dlouholetou podporu Zdrávi došli i dojeli.

MR

Poděkování

Ve dnech 24.05. až 22.06.2018 proběhla v are-
álu tenisového klubu rekonstrukce již značně 
nevyhovujících zpevněných ploch. Realizací 
této rekonstrukce došlo ke zlepšení přístupu 
a pohybu po areálu tenisového klubu jak pro 
členy klubu, tak i pro všechny ostatní návštěv-
níky areálu.
Proto bych rád touto cestou poděkovat před-
stavitelům Města Ústí nad Orlicí v čele se sta-
rostou Petrem Hájkem, za podporu v realizaci 
této akce. 

Za Výbor spolku TK UO 
předseda Ing. Marcel Hamerník

Podzimní akce JUNIOR KLUBU 
leteckých modelářů

V neděli 2. září 2018 se koná na místním leti-
šti PODZIMNÍ ÚSTECKOORLICKÁ, soutěž vol-
ných modelů pro všechny věkové kategorie. 
V sobotu 8. září 2018 pojedou děti na „ výlet 
za odměnu „ - za celoroční tréninky a účast 
na soutěžích. Vydáme se do zábavního parku 
MIRAKULUM v Milovicích. V sobotu 22. září 
2018 bude náš klub poprvé pořadatelem MIS-
TROVSTVÍ ČR v kategorii RC větroňů RCVS. Na 
místním letišti bude soutěžit více jak 60 sou-
těžících z celé ČR o titul Mistra ČR v kategorii 
mládeže, seniorů a seniorů 65+. O titul bude 
bojovat i několik žáků a seniorů z našeho 
klubu. Soutěž finančně podpořil Pardubický 
kraj.  V pátek 28. září 2018 se vydá 11 členů 
klubu, kteří splnili limit pro postup, na MIST-
ROVSTVÍ ČR mládeže volných modelů do Vše-
chova. Poslední letošní soutěží v Ústí nad Orlicí 
bude v sobotu 20. října 2018 RC VOSA. 

Za JUNIOR KLUB 
Ivan Kubový, předseda klubu

Pozvánka na cvičení

Posilko a kruhový trénink na gymplu od září 
“zvedni zadek”.
Úterý a čtvrtek od 18:00hod. bez rezervace, 
vstupné:  80,-Kč, 
info: pavlina.dvoranova@gmail.com,,-
tel.:732552850

Pozvánka na cvičení  Mgr.
Kateřiny M.Kvochové

Zdraví ženy - 10 lekcí k procítění problematic-
kých míst těla i duše. 
Úterky od 25.9. 17-18:30h, tělocvična Na 
Štěpnici

Sluneční jóga - meditační cvičení se symbolic-
kými pohyby, od 20. 9. 18-19:30h pravidelně 
v tělocvičně v Dlouhé Třebové

Přihlášky: www.ksobe.cz nebo 723 179 855.
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Cvičení ve STUDIUBART

STUDIOBART - POWERJÓGA, ZDRAVÁ ZÁDA, 
TANEC, FYZIO CVIČENÍ (Smetanova 470, pod 
Popradem).
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga, zdravé 
chodidlo, jóga pro těhotné, jóga pro maminky 
po porodu, ranní nádech, jóga v závěsných 
sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - powerjóga, 
10:00 - pro maminky s dětmi, úterý a pátek 
9:00 pilates, středa 8:00 kruháč

Nové kurzy opět od září: 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.
Ranní nádech pro seniory od 13.9. 8:15 s 
Danou Holubářovou

Víkendové lekce různého zaměření 
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Poláko-
vou, sminář s Barborou HU.Dále hormonální 

jóga, akrojóga, zdravá chodidla, 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, Stu-
diobart

Závody ve skocích na kolech - 
FFT SLOPESTYLE 2018

Již podesáté se v sobotu 11. srpna v bike are-
álu pod Duklou konaly mezinárodní závody ve 
skocích na kole FFT Slopestyle 2018. Závody 
se odehrávaly v již tradičním westernovém 
stylu za účasti mnoha diváků, kteří si nechtěli 
nechat ujít tuto výbornou akci.
Letošního ročníku se opět účastnili bikeři z 
celé Evropy na které čekaly finanční odměny 
v celkové výši 80 tisíc korun a další věcné ceny. 
Závodníci si pro diváky připravili mnoho skvě-
lých triků a akci obohatil také bohatý dopro-
vodný program.

Běžel se 17. Černovírský kros

TJ Sokol Černovír uspořádal v neděli 5. srpna 
17. ročník „Černovírského krosu“, běhu pro 
všechny věkové kategorie. Jedná se o tra-
diční běh složený ze závodníků šesti kategorií. 
Letošního závodu, který byl součástí ISCAREX 
CUPU 2018, se zúčastnilo 48 závodníků v hlav-
ním závodu a 57 závodníků v předškolních a 
žákovských kategoriích. Pro „malé“ kategorie 
byly připraveny tratě v délkách od 80 do 1000 
metrů.
Trať hlavního závodu měřila tradičně 4960 
metrů s převýšením 290 metrů převážně v 
kopcovitém terénu, po asfaltu a v lese. Start 
a cíl závodu byl na černovírské návsi.
Letošní závod ovládl VENCL TÝM Ústí nad 
Orlicí, jehož závodníci osadili prvních pět míst 
v hlavní mužské kategorii. První se umístil Pat-
rik Vebr s časem 17:29, druhý Vojtěch Vondra s 
časem 17:40 a třetí Radek Hűbl s časem 17:41. 
V ženských kategoriích zvítězila s časem 24:03 
Anna Krátká z Hvězdy Pardubice.
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Inzerce

Bonusy

Zdraví Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Navštivte nás v Ústí  
nad Orlicí na adrese 
Mírové nám. 8

 je u 211 a ví proč 

chytrá
rodina
až 4 000 Kč pro 
4člennou rodinu třeba 
na sportovní aktivity

32. ročník cyklo závodu 
„Regionem Orlicka“ 

Ve dnech 3. - 5. srpna se jel již 32. ročník jed-
noho z nejpresti žnějších juniorských etapo-
vých závodů v Evropě „REGIONEM ORLICKA“ 
- Český pohár juniorů v silniční cyklisti ce s 
mezinárodní účastí . 

Závod byl tradičně rozdělen do 4 etap, z toho 
první se jela v pátek 3. srpna a měřila 77 km. 
Druhá etapa, časovka, měřila 10 km a třetí , 
silniční závod, dlouhý 90 km. Obě etapy se jely 
v sobotu 4. srpna. Poslední čtvrtá etapa, která 
se jela v neděli 5. srpna a tradičně vedla také 
přes Ústí  nad Orlicí a okolní obce a měřila 95 
km. Všechny etapy měly start i cíl v Lanškrouně 
a pořádal je SKP DUHA Lanškroun. Letošního 
ročníku závodů se účastnilo 154 závodníků ze 
sedmi zemí. 

Za dobu existence prošla závodem řada čes-
kých jezdců a reprezentantů, ale i velice kva-
litní cyklisté ze zahraničí. Mezi vítěze lze zařa-
dit například Pavla Padrnose, Zdeňka Mlynáře, 
Marti na Mareše, Leopolda Königa, Lubomíra 

Petruše, Josefa Hoška, Josefa Černého, Daniela 
Turka, Rakušany Petera Lutenbergera, Petera 
Wrolicha, Slováka Petera Sagana a další.

text a foto: L. Prokeš
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INVESTICE DO ZLATA A STŘÍBRA JSOU STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ

Češi své úspory čím dál častěji ukládají do investičního zlata a stříbra. Hlavními důvody stoupající popularity drahých kovů jsou 
nízké úroky v bankách, rostoucí inflace a také stupňování napětí na světových trzích. Zlato a stříbro totiž znamenají stabilní a 
bezpečnou formu investice, především v nejistých časech. Poskytují dlouhodobou ochranu majetku nejen před inflací nebo před 
měnovými výkyvy, ale i před propadem trhů a finanční krizí.

Za posledních 10 let jsme byli svědky hospodářské krize, devalvace měn, nulových úrokových sazeb a prudkého růstu cen nemo-
vitostí. A za tuto dobu cena zlata vzrostla v korunách o více než 90 %. Přesto je však dnes cena drahých kovů velmi příznivá, 
především ve srovnání s akciemi nebo dokonce s nemovitostmi, na kterých se v posledních letech vytvořila cenová bublina 
vinou přehřátých ekonomik. 

Odborníci navíc v posledních měsících varují před narůstajícím ekonomickým i geopolitickým napětím. Rozpoutání obchodních 
válek, nejasný vývoj v případě Brexitu nebo politická a úvěrová krize v Itálii mohou snadno spustit propady na finančních trzích. 
Dalším rizikem pro křehkou rovnováhu je zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank. Řada států, firem, ale i domác-
ností se stalo závislými na levném dluhu, ten se jim však nyní znatelně prodraží. Investice do fyzického zlata se proto pro mnoho 
lidí stávají stále častěji skutečně tím nejlepším „bezpečným přístavem“ v nejistém světě investic. 

Pojďte se dozvědět více o principech investování, o penězích a o tom, jak budovat a zmnožovat svůj majetek v časech dobrých 
i zlých. Podstatné informace přinese oblíbená přednáška Cykly bohatství, která proběhne 20. září 2018 v 18. hodin na Malé 
scéně v Ústí nad Orlicí. 

Vstupenky a další podrobnosti získáte na emailu: michal.kolar@goldengate.cz nebo tel.: 604 53 79 54. 
Neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na vás!

• Rodinné Integrační  Centrum  z.s. nabízí 
službu hlídání dětí/osob se zdravotním posti-
žením, nebo speciálními potřebami
Služba hlídání osob je určena rodinám či opa-
trovníkům s dětmi/osobami se zdravotním 
postižením, nebo speciálními potřebami v 
celém Pardubickém kraji. Nabízíme hlídání v 
domácím prostředí dítěte/osoby dle pokynů 
rodičů/opatrovníka po celý týden, včetně 
sobot a nedělí. 
Služba je zpoplatněna: 1 dítě/osoba – 70,- Kč/
hod. (samoživitelka 50,- Kč), 2 děti/osoby – 
90,- Kč/hod. (samoživitelka 70,- Kč), 3 a více 
dětí – 150,- Kč/hod. (samoživitelka 100,- Kč).
Kontakt: Mgr. Jaroslava Švihlová, tel.: 730 598 
153, email: jaroslava.svihlova@ric.cz

• Obec Řetová pronajme od 1.1. 2019 k pro-
vozování hospůdku „U čápa“ s přilehlými 
prostory cca 150m2 a byt nad hospodou o 
ploše 85m2. Doba pronájmu 1 rok s možností 
prodlužování. Podrobnosti na www.retova.
cz – úřední desce nebo na telefonu 604 947 
821 v pracovní dny.

• Soukromá individuální výuka němčiny 
v ÚO pro začátečníky, pokročilé i obchodní 
němčina. 
Tel.: 604 569 743

• Prodej INFRASAUN, Kozinova 861 U.O.
tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz
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V ÚSTÍ JSME 
PRO VÁS 
UŽ ROK 
 

Jednatelství Vojenské zdravotní pojišťovny v Ústí nad Orlicí 
slaví první narozeniny. Přijďte nás navštívit i vy a seznamte se 
s nabídkou nejlepších preventivních programů.

Rádi vás přivítáme vždy 
v pondělí a ve středu 
800–1200 a 1300–1700. 

Najdete nás v ulici 17. listopadu 92.

A pozor, až do 30. září se můžete registrovat k VoZP!

      460 000 240
     jdn-ustinadorlici@vozp.cz

190x280_CB.indd   1 16.07.2018   16:10:28
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Stavební firma 
zaměřená na 

rekonstrukce domů, 
bytů a další 

stavební činnosti.

Ústecké listy

Periodický ti sk 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: Granti s, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 9 / 2018 vychází 27. 8. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí  nad Orlicí.
MK ČR E100 39
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Provozní doba 
ZÁŘÍ 2018

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Po   3.9. 16:00 – 17:00 a 19:00 – 21:00
Út   4.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
St   5.9. 15:00 – 21:00
Čt   6.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
Pá   7.9. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
So   8.9. 10:00 – 21:00
Ne   9.9.   8:00 – 20:00
Po 10.9. 13:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
Út 11.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
St 12.9. 15:00 – 21:00
Čt 13.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
Pá 14.9. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
So 15.9. 9:00 – 21:00
Ne 16.9. 8:00 – 20:00
Po 17.9. 19:00 – 21:00
Út 18.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
St 19.9. 15:00 – 21:00
Čt 20.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 17:00 a 19:00 – 21:00
Pá 21.9. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
So 22.9. 9:00 – 21:00
Ne 23.9. 8:00 – 20:00
Po 24.9. 16:00 – 21:00
Út 25.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 26.9. 15:00 – 21:00
Čt 27.9. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 28.9. 9:00 – 21:00
So 29.9. 9:00 – 21:00
Ne 30.9. 8:00 – 20:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra 
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475

Omluvte prosím omezenou provozní dobu pro veřejnost v měsíci září, z důvodu pronájmů.

Relaxační centrum bude v prvním týdnu a každé PO, SO a NE otevřeno v provozní době pro veřejnost. Út 
11.9. a 18.9. bude otevřeno od 19:00 hod., Út 25.9. od 17:00 hod. St 12.9., 19.9., 26.9. od 17:00 hod. Čt 

13.9., 20.9., 27.9. od 15:00 hod. Pá 14.9. a 21.9. od 14:00 hod.

Od 25. 9.2018 bude každé Út a Čt  16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Od 18. 9. 2018 bude každé Út 17:00 – 19:00 h., Čt  15:00 - 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha pro 

plavecký kurz DELFÍN.

Každé PO, ÚT, ČT do 20. 9. 18 – omezena provozní doba pro veřejnost z důvodu pronájmu Krytého plavec-
kého bazénu Plaveckým oddílem Lokomotiva Česká Třebová vždy v časech 17:00 – 19:00

Aquaaerobik každé Út 20:00 – 21:00 začínáme 25. 9. 2018

Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00, účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.

Nabízíme kurzy: Plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357

Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

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

Hřiště pro všechny a minigolf (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

Sauna (provozní doba)
OTEVŘENÍ SAUNY PRO SEZÓNU 2018/2019 JE PŘEDPOKLÁDDÁN NA DATUM 14. 9. 2018. 
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.bazenusti.cz,
nebo volejte na tel.: 774 673 365.
Děkujeme za pochopení.
Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
LETNÍ PROVOZ
Možnost pronájmu bloků na umělém povrchu.
více informací na tel.: 734 353 473

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.: 774 673 365
www.bazenusti.cz

Skatepark (provozní doba)

Pondělí - Pátek 14:00 – 19:00
Sobota - Neděle 13:00 – 19:00

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

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

V Lukách 1362 
Ústí nad Orlicí 
tel.: 777 773 355
www.bazenusti.cz

Rieter Open ovládli Češi

Překvapivým vítězem čtvrtého ročníku mezinárodního tenisového tur-
naje RIETER OPEN se v Ústí nad Orlicí stal jednadvacetiletý český hráč 
David Poljak, který v průběhu celého turnaje neztratil jediný set a v 
semifinálovém duelku vyřadil nasazeného hráče číslo jedna, loňského 
finalistu Marka Jaloviece.

VÝSLEDKY:
Finále dvouhry: David Poljak – Vít Kopřiva 6:4, 6:4.
Semifinále dvouhry: David Poljak – Marek Jaloviec 6:4, 6:4, Vít Kopřiva 
– Patrik Rikl 6:4, 4:6, 6:3.
Finále čtyřhry: Patrik Rikl (ČR), Filip Polášek (Slovensko) – Tomáš 
Macháč, Antonín Bolardt 7:6, 7:6.

Do Ústí nad Orlicí letos přijeli tenisté ze 14 zemí: Argentiny, Běloruska, 
Brazílie, Japonska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, 
Ukrajiny, Slovenska, Spojených států amerických, Turkmenistánu a 
České republiky.
Letošní turnaj ozdobila svoji účastí čtyřnásobná vítězka grandslamových 
turnajů, jedna z nejúspěšnějších hráče československé tenisové historie,
Hana Mandlíková.

„V Ústí nad Orlicí se mi moc líbilo. V první řadě musím poděkovat řediteli 
turnaje panu Vaňkovi, který poskytl volnou kartu mému synovi Mar-
kovi. Překvapila mne kvalita některých mladých českých tenistů, kteří 
jsou na tom lépe než mnozí Američané,“ komentovala slavná tenistka.
Před finálovým zápasem uctili všichni přítomní minutou ticha památku 
zesnulého sportovního funkcionáře Jiřího Hetfleiše. „Doménou pana 
Hetfleiše byla atletika, dlouhá léta byl však také hlasatelem tenisového 
Rieter Cupu. Znali jsme se čtyřicet let, moc jsem si ho vážil,“ uvedl pořa-
datel tenisových turnajů Vladimír Vaněk.
(re)




