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Integrační den na Kociánce

13. Integrační den aneb Jak se žije s postiže-
ním se uskuteční ve čtvrtek 22. 9. od 13.00 
do 17.00 hodin v parku Kociánka. Vyzkoušet si 
můžete zdravotnické pomůcky, informovat se 
o sociálních službách nebo prověřit své znalosti 
v kvízu. Bohatý doprovodný program.
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Ústecký autosalon a Ekomobilita 2022

V sobotu 24. 9. se od 9.00 do 17.00 hodin koná 
v areálu dílen Střední školy automobilní v Ústí 
nad Orlicí – Hylvátech již 23. ročník oblíbené 
akce Ústecký autosalon a Ekomobilita 2022. 
Uvidíte mj. show ústeckého mototrialisty M. 
Matějíčka a motokaskadéra M. Freye.
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Závody minikár

V sobotu 17. a neděli 18. 9. pořádá autoklub 
Ústecká 21 ve spolupráci s městem Ústí n. O. 
tradiční závody minikár na Andrlově chlumu. 
V sobotu se pojede o body do Mistrovství ČR, 
v neděli o body do celkového umístění v Poháru 
ČR. Začátky po oba dny v 9.00 hodin.
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Vážení spoluobčané, srdečně Vás zvu na 
Slavnostní večer s udílením cen města Ústí 
nad Orlicí, který se uskuteční ve čtvrtek 
15. září 2022 v 19 hodin v Roškotově divadle. 
Akce je tradičně doprovázena kulturním pro-
gramem, ve kterém vystoupí vokální okteto 
GENERACE, slavnostním večerem bude pro-
vázet Martin Lamplot.

Zastupitelstvo města rozhodlo o udělení tří 
cen Počin roku, dvou Cen města a tří ocenění 
Čestné občanství města. Jména oceněných 
byla formou usnesení zastupitelstva již zve-
řejněna. Prostřednictvím Ústeckých listů Vás 

seznámím s udělením Ceny starosty města. 
Cenu obdrží architekt Milan Košař za více 
jak desetiletou činnost městského architekta 
Ústí nad Orlicí, tedy za přínos na rozvoji města, 
zejména pak za spolupráci na přípravě a reali-
zaci záměru revitalizace území bývalé Perly 01. 
Druhou oceněnou je Marie Steklíková za dese-
tiletou svědomitou a pečlivou práci kronikářky 
města Ústí nad Orlicí. A třetím Jan Štěpánský 
za nejvýraznější stopu učiněnou v uplynulých 
padesáti letech v Divadelním spolku Vicena 
Ústí nad Orlicí, tedy za všechny režie a role, za 
odehraná představení a domluvené štace, za 
předsedování a papírování, za motivační pro-

slovy a rady, za poznávací výlety, za organizaci 
věcí důležitých a do kronik zaznamenávaných, 
za sponzorské namlouvání a dotahování, za 
prozkoušené dny, probdělé noci a těžká rána, 
za vůli a obětavost, prostě za neoddiskutova-
telný přínos a prospěch ochotnickému divadlu.

Vážení spoluobčané, přijměte srdečné pozvání 
na tradiční slavnostní akci, při které máte mož-
nost poznat oceněné a zároveň jim za činnost 
a práci pro naše město potleskem poděkovat.

Petr Hájek
starosta města

Pozvánka na Slavnostní večer města Ústí nad Orlicí 

SportSociální / zdravotníZ našich škol
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Městský kamerový systém se dočká rozší-
ření. Vedle instalace nových kamer na sídlišti 
Štěpnice je součástí zakázky za zhruba 451 
tisíc korun bez DPH také příprava míst, které 
v budoucnu zvětší síť monitorovaných veřej-
ných prostranství. K jejich vytipování přispěla 
i anketa obyvatel Ústí nad Orlicí, kterou město 
uspořádalo a  vyhodnotilo v  minulém roce. 
„Městský kamerový dohlížecí systém má pře-
devším preventivní funkci. Jak anketa potvrdila, 
tam, kde kamery jsou, se lidé cítí bezpečněji. 
Osvědčují se při objasňování různých deliktů,“ 
dodal místostarosta Jiří Preclík.
Kamery budou nově dohlížet na lokalitu 
u  Základní školy Bratří Čapků a  nákupního 
centra Nová Louže, v současné době tento 
prostor prochází rekonstrukcí. Kamerový bod 
bude sledovat nově vybudovaný prostor před 
školou, přechod pro chodce a křižovatku s par-
kovištěm. Pokryje i velkou část ulice Polská, 
která je frekventovanou komunikací i význam-
nou spojkou pro chodce.

Přípravy pro pozdější instalaci kamerových 
bodů proběhnou v okolí Orlickoústecké nemoc-
nice (křižovatka ulic Tvardkova a J. J. Kovářů) 
a dále ve Wolkerově údolí. Součástí zakázky 
bude i výměna nové techniky za novou na kři-
žovatce u Rieteru.

-DP-

Obřadní síň už měla nejlepší léta dávno za 
sebou, její vzhled změní rekonstrukce. Rekon-
strukční práce odstartovaly v červenci a potr-
vají do konce února 2023. Hodnota zakázky činí 
7,4 milionu korun bez DPH. Přežitý a morálně 
zastaralý interiér dozná významných změn. 
Postupovat se bude podle architektonické 
studie, která sjednotila a propojila dílčí pro-
story a pracuje s ušlechtilými materiály, jako 
je dřevo, kov a sklo. V interiéru mají vyniknout 
i některé původní významné prvky, například 
varhany, které rozebrala odborná firma a po 
dobu rekonstrukce budou uloženy v depozitu. 
Prostory místo původního tmavého koberce 
prosvětlí dřevěné podlahy a skleněné dveře. 
Jednotícím prvkem budou lamelové obklady. 
Slavnostní atmosféru navodí i nadčasový náby-
tek a doplňky, nové bude i stmívatelné osvět-
lení.
Svatební obřady se přesunuly do Hernychovy 
vily, sídla městského muzea. Ve svatebních 
termínech vypsaných městem jsou bezplatné.

-DP-

Ve dnech 23. a 24. září 2022 budeme volit 
v sedmnácti volebních okrscích na období 
čtyř let nové, 27 členné Zastupitelstvo 
města Ústí nad Orlicí. 
V našem městě podalo kandidátní listinu cel-
kem osm volebních stran. Níže uvedený přehled 
je seřazen dle vylosovaného pořadí.

Pořadí Volební strana
1 Občanská demokratická strana
2 ÚSTÍ ŽIJE - Sdružení nezávislých 
 kandidátů
3 ÚSTECKÉ FÓRUM – sdružení 
 nezávislých kandidátů
4 Komunistická strana Čech a Moravy
5 KDU–ČSL
6 ANO 2011
7 Sdružení nezávislých kandidátů 
 – OUŠŤÁCI
8 SPD a nezávislí

Ve výše uvedeném termínu se souběžně 
s komunálními volbami budou konat volby 
do jedné třetiny Senátu Parlamentu České 
republiky. Na Městském úřadě Ústí nad Orlicí, 
který je příslušným registračním úřadem pro 
volby do Senátu Parlamentu České republiky 
v našem volebním obvodu č. 46, byly podány tři 
přihlášky k registraci. Jejich výčet uvádí násle-
dující tabulka, pořadí bylo určeno losem.

1  Petr Fiala 
Společně pro kraj a KDU-ČSL (koalice) 
2  Mgr. Josef Kopecký 
Občanská demokratická strana (politická strana)
3  Stanislav Ešner I  ANO 2011 (politické hnutí)
 
Poznámka: Dne 11. 08. 2022 bylo Měst-
skému úřadu v Ústí nad Orlicí doručeno vzdání 
se kandidatury Mgr. Josefa Kopeckého.

Upozornění pro voliče s trvalým 
pobytem v části města Černovír.

V části města Černovír dochází ke změně sídla 
volebního okrsku č. 16, které se pro volby do 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a třetiny 
Senátu Parlamentu České republiky přesouvá, 
z  důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice 
a jejího okolí, do sokolovny č.p. 9.

Aktuální informace o volbách do Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí a Senátu Parlamentu 
České republiky získáte zejména na webových 
stránkách našeho města ustinadorlici.cz, 
sekce VOLBY 2022.

Volební inzerci všech kandidujících stran 
a hnutí najdete v příloze tohoto vydání.
Každá strana dostala k dispozici stejný pro-
stor, 1/2 strany.

Kamerový systém ve městě
se rozšíří

Odstartovala rekonstrukce obřadní síně

Městský úřad Ústí nad Orlicí informuje voliče
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Wolkerovo údolí v současné době prochází revi-
talizací. Příprava na ni byla pečlivá. Samotné 
realizaci vloni předcházela veřejná anketa 
a setkávání pracovní skupiny, které dovedly pro-
jekt za zhruba dva miliony korun do výsledné 
podoby. Mezi základní požadavky patřilo zacho-
vání přírodního rázu lesoparku a dále obnovení 
a rozšíření stávajících herních a edukačních 
prvků. Na dětském hřišti již byly odstraněny 
herní prvky, které dožily a neodpovídaly bezpeč-
nostním normám. Nové prvky potěší návštěv-
níky různých věkových kategorií, bude zde 
sestava pro malé i starší děti, ale i kolotoč, 
balanční kůly nebo vahadlová houpačka. Samo-
zřejmostí je nový mobiliář, jako jsou lavičky, stůl 
a odpadkové koše. Další herní prvky přibudou 
na vršku kopce, kde bude instalována věž se 
skluzavkou a dále nová houpačka.
Příjemnými změnami projde také spodní část 
Wolkerova údolí, u rybníčku vznikne odpočin-
ková zóna vybavená lavičkami a  lehátkem. 
Vítanou novinkou budou na dvou místech za 
rybníčkem haťové chodníky doplněné o didak-
tické prvky, které podpoří u dětí schopnost 
objevovat a vzdělávat se v oblasti místního 
ptactva. Stávající edukační prvky ve Wolkerově 
údolí budou opraveny a doplněny o naučné uka-
zatele a ptačí budky. Práce jsou rozděleny do 
dvou fází, instalace herních prvků a mobiliáře 
dětského hřiště u rybníka by měla být hotová do 
konce srpna. S dokončením druhé fáze, která 
zahrnuje opravu a nové prvky naučné stezky, 
haťové chodníky a nové herní prvky na vršku 
kopce se počítá do konce září.
Děkujeme za pochopení a trpělivost. Společně 
s vámi se těšíme na novinky, které prostor Wol-
kerova údolí oživí a vytvoří v něm lepší pod-
mínky pro relaxaci a setkávání.

-DP-

Wolkerovo údolí 
nabídne novinky

Přípravy dalších staveb z letošního plánu investic 
města pokračují. Vybrán byl dodavatel na rekon-
strukci ulic Polní a  Příčná, stavba bude stát 
městskou pokladnu zhruba šest milionů korun. 
Rekonstrukce ulic má začít v září a potrvá do 
konce listopadu. 
Pokračuje také záměr výstavby nových parkova-
cích míst na Dukle. Hodnota zakázky je zhruba 
dva miliony korun. Realizovat se budou nová par-
kovací místa podél komunikace mezi domy čp. 
310 a 312 a rozšířeny budou stávající parkovací 
plochy v dalších třech lokalitách v ulici Dukelská. 

Dokončení prací se předpokládá do konce října. 
S ohledem na petici obyvatel čp. 318-321 se 
původní záměr upravil, došlo ke snížení počtu 
parkovacích míst a tím byla zvětšena odstupová 
vzdálenost od bytového domu.

-DP-

Pokud máte zřízenu službu České pošty SIPO, 
můžete finančnímu odboru sdělit své spojovací 
číslo (je uvedeno na každém dokladu SIPO) 
a udělit městu povolení k inkasu. Úhradu míst-
ního poplatku bude město inkasovat prostřed-
nictvím pošty bez toho, že byste museli hlídat 
termíny platby a zjišťovat si variabilní symbol 
a výši částky, kterou máte dle obecně závazné 
vyhlášky uhradit.

V případě, že máte o tuto službu zájem, kon-
taktujte pí Elišku Štantejskou prostřednic-
tvím e-mailu stantejska@muuo.cz, nebo 
telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 
465 514 210 nebo 739 038 870, případně ji 
navštivte osobně v pokladně městského úřadu, 
kde s Vámi povolení k inkasu vyřídí. 
O místní poplatek v roce 2023 se už nebudete 
muset starat.

Finanční obor městského úřadu vede evidenci 
psů žijících na jeho území. Tato evidence slouží 
zejména jako podklad pro řádný výběr místního 
poplatku ze psů. Software, který má město 
k dispozici, umožňuje u každého psa evido-
vat i číslo jeho čipu. Tuto identifikaci psa sdílí 
finanční odbor s městskou policií. Je možné, 
že jste městskému úřadu zatím nesdělili číslo 
čipu vašeho psa. Pokud tak učiníte, můžeme 
vám ušetřit starosti v okamžiku, kdy se váš pes 
zaběhne. Když městská policie psa odchytí, 
načte prostřednictvím své čtečky číslo jeho čipu 
a ihned zjistí a kontaktuje jeho majitele. Majitel 
psa se tak vyhne úhradě poplatku za umístění 
psa v útulku a pes se vrátí majiteli bez zbyteč-
ného zdržení. Informaci o čísle čipu vašeho psa 
můžete předávat písemně finančnímu odboru 
městského úřadu, nebo elektronicky pí Janě 
Řehákové na e-mail rehakova@muuo.cz.

Plán investic 
se postupně plní

Místní poplatky 
lze hradit inkasem

Sdělte nám číslo čipu 
vašeho psa

Ke konci května byly splatné místní poplatky ze 
psů a za obecní systém odpadového hospodář-
ství. Finanční odbor v současné době dokončuje 
odesílání upomínek těm občanům, kteří neu-
hradili poplatek ve splatnosti. Výše poplatku, 
který nebyl uhrazen včas, může být dle platné 
vyhlášky navýšena. Doporučujeme všem, kteří 
dosud poplatek neuhradili, aby tak učinili co 
nejdříve a vyhnuli se tak zbytečným sankcím.
K platbě můžete využít i novou službu, kterou 
městský úřad nabízí – Platební portál. Odkaz 
na něj je k dispozici na webu města www.usti-
nadorlici.cz a v sekci Zařizu[OU]. Úhradu je 
možné provést prostřednictvím platební karty 
přes platební bránu nebo bankovním převodem 
z internetového bankovnictví přes načtení QR 
kódu obsahujícího parametry pro platbu.
Plátce se při platbě nemusí autentizovat, 
k zaplacení mu stačí znát rodné číslo poplat-

níka, jméno a příjmení a zadat e-mailový kon-
takt pro základní notifikaci o provedené platbě.
S využitím této nové služby zjistíte, kolik a pod 
jakým variabilním symbolem máte zaplatit za 
každého člena domácnosti a nemusíte posílat 
dotazy na úřednice městského úřadu a platit 
až poté, co obdržíte odpověď.
Stále ale platí možnost zaplatit převodem 
z  účtu. Předtím si můžete zjistit platební 
údaje na základě dotazu zaslaného na e-mail pí 
Elišky Štantejské (stantejska@muuo.cz) nebo 
pí Jany Řehákové (rehakova@muuo.cz), nebo 
telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 
465 514 210, 739 038 870, 465 514 273 nebo 
736 516 876. Uvítáme, pokud zvolíte bezho-
tovostní platbu poplatku, poplatky lze samo-
zřejmě také platit hotově nebo platební kartou 
na pokladně městského úřadu a na pokladně 
společnosti Tepvos (zákaznické centrum).

Finanční odbor zahájil vymáhání místních poplatků za rok 2022
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Místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství musí platit dle zákona a platné 
obecně závazné vyhlášky všichni občané města, 
kteří jsou zde přihlášeni k trvalému pobytu. Řada 
občanů má nahlášen trvalý pobyt na adrese 
Sychrova 16, kde je umístěno sídlo městského 
úřadu i ohlašovny. Upomínky za nezaplacený 
odpad, které městský úřad odesílá předtím, než 
vystaví platební výměr s navýšením poplatku, se 
občanům s trvalým pobytem na radnici většinou 
nedaří doručit. Doporučujeme proto všem obča-
nům, kteří si nejsou jisti tím, zda zaplatili, aby 
si tuto skutečnost ověřili na fi nančním odboru 
dotazem zaslaným na e-mail pí Elišky Štantej-
ské (stantejska@muuo.cz) nebo pí Jany Řehá-
kové (rehakova@muuo.cz), nebo telefonicky 
prostřednictvím telefonních čísel 465 514 210, 

739 038 870, 465 514 273 nebo 736 516 286. 
Občané také mají možnost ověřit si případný 
dluh za odpad prostřednictvím nové služby, kte-
rou městský úřad nabízí – Platební portál. Odkaz 
na něj je k dispozici na webu města ustinador-
lici.cz a v sekci Zařizuj(OU). Plátce se při ověření 
svých závazků nemusí autentizovat, k přihlášení 
do portálu mu stačí znát rodné číslo poplatníka, 
jméno a příjmení a zadat e-mailový kontakt pro 
základní notifi kaci o provedené platbě. V případě, 
že opravdu dlužíte, je na tomto místě možné 
úhradu provést prostřednictvím platební karty 
přes platební bránu nebo bankovním převodem 
z internetového bankovnictví přes načtení QR 
kódu obsahujícího parametry pro platbu.

Petra Brejšová, fi nanční odbor

Vážení vlastníci nemovitostí, budoucí odběra-
telé a občané, v březnu 2022 společnost TEP-
VOS zahájila projektovou přípravu investiční 
akce „Výstavba splaškové kanalizace Ústí nad 
Orlicí – Černovír“. Současně s realizací projektu 
byly zahájeny geodetické práce, geologický prů-
zkum a s tím spojená různá místní šetření a jed-
nání. Děkujeme vám za zpřístupnění pozemků 
a nemovitostí.

Dalším krokem pro úspěšnou realizaci celého 
projektu je získání potřebných informací 
k vlastní realizaci přípojek jednotlivých nemo-
vitostí. Je pro nás z tohoto důvodu důležitá 
spolupráce s obyvateli a vážíme si odpovědí 
a podnětů, které nám budete zasílat prostřed-
nictvím dotazníku, který bude v krátkém čase 
distribuován do schránek dotčených nemovi-
tostí. Následné vybudování kanalizační přípojky 
vlastníkem nemovitosti je pak nezbytným kro-
kem k úspěšnému dokončení projektu.

Celkem by mělo být nově napojeno na kana-
lizaci 543 obyvatel. Postaveno kanalizační 
potrubí v délce 7 276 m. Součástí akce je též 
vybudování 5 čerpacích stanic na odpadní vody, 
celoplošná obnova krytů dotčených komuni-
kací a vybudování kanalizačního odbočení pro 
jednotlivé nemovitosti pod veřejným prostran-
stvím k hranici soukromých pozemků.

Věříme, že důsledná příprava celého projektu 
pomůže jeho snadnější a bezproblémové rea-
lizaci. Děkujeme za zájem a  rychlé vrácení 
vyplněného dotazníku a  uvítáme také vaše 
případné dotazy k realizaci celého projektu.
Podrobné informace k  projektu najdete na 
webu tepvos.cz v  divizi Vodohospodářské 
služby.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti

Poplatek za odvoz odpadu musí platit i osoby
s trvalým pobytem na radnici

Pokračují přípravy na výstavbu 
splaškové kanalizace v Černovíru

Starosta Petr Hájek s místostarostou Jiřím 
Preclíkem v červenci předali zástupcům nadač-
ního fondu Orlickoústecké nemocnice S námi 
je tu lépe! symbolický šek na 200 tisíc korun. 
Společně s vedením Ústí nad Orlicí předávali 
šek i zástupci České Třebové.  „Město Ústí nad 
Orlicí věnuje každoročně do nadačního fondu 
částku 200 tisíc korun. Naše zastupitelstvo je 
konzistentní v názoru, že je potřebné a důle-
žité Orlickoústeckou nemocnici podpořit a při-
spět tak k rozvoji moderní medicíny v našem 
regionu,“ řekl starosta města Petr Hájek. Ústí 
nad Orlicí podporuje nadační fond, který má za 
sebou již řadu projektů zvyšujících kvalitu a bez-
pečnost poskytované péče, od jeho založení 
v roce 2013. Město fi nančním darem tentokrát 
podpoří projekt Moderní přístroje pro chirurgii 

ruky a nohy. Systém Electric Pen Drive umožní 
přesněji a šetrněji voperovat implantáty ke zho-

jení zlomenin a pacientům díky lepšímu hojení 
pomůže dříve se navrátit k běžné činnosti.

-DP-

Město předalo další šek do nadačního fondu nemocnice

Anketa Strom roku 2022 jde do fi nále. Už jen 
pár dní zbývá na poslání hlasu babyce z Ústí 
nad Orlicí, která se probojovala do celorepub-
likového fi nále. Hlasování je sice zpoplatněno, 
všechny vybrané prostředky však půjdou na 
nové výsadby a ošetření stromů.
Babyka je jediným původním stromem, který 
zůstal z historických Riegrových sadů. Vaši pod-
poru si zaslouží.
Pošlete, prosím, SMS ve tvaru DMS STROM2 
30 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Podpořit strom je možné také přes platební 
bránu, na kterou navedou webové stránky 
ankety www.stromroku.cz. Javor babyka z Ústí 
nad Orlicí má soutěžní číslo 2.
Hlasovat pro našeho stromového favorita 
bude možné do 11. září 2022. Výsledky ankety 
budou vyhlášeny 21. září.

Anketa Strom roku 2022 – javor babyka



Informace z radnice

[ 5 ]09 / 2022

Městský úřad Ústí n.O. sděluje všem vlastní-
kům, nájemcům a uživatelům objektů na území 
města, že ve dnech ve dnech 26.9 - 13.10. bude 
celoplošná deratizace.  

Více na ustinadorlici.cz
-DP-

Město Ústí nad Orlicí spolupracuje v  rámci 
smlouvy o partnerství s polskou Bystřicí Klad-
skou a v rámci této spolupráce navázali velmi 
pěkné přátelské vztahy i dobrovolní hasiči, tj. 
SDH Černovír a OSP Stary Waliszów.
Hasiči se společně účastní mnoha zajímavých 
aktivit jak v ČR, tak i v Polsku. Během měsíce 
června se společně zúčastnili několika projektů, 
dva z nich se týkaly výcviku zásahových jed-
notek.
První projekt se uskutečnil v sobotu 18. června 
na přehradní nádrži Pastviny. Bylo to společné 
cvičení, kde byli hasiči seznámeni se základy 
práce ve vodě, zvládnutím ovládání raftu, 
záchranou tonoucího z  motorového člunu, 
první pomocí, technikou záchranářských uzlů 
a dalšími zajímavými prvky. Celé cvičení bylo 
pod taktovkou instruktorů Vodní záchranné 
služby ČČK Pastviny. Druhý projekt se usku-
tečnil ve čtvrtek 23.  června v  dopravním 

Češi se svým přístupem k  třídění odpadu 
úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním 
průmyslu, významným způsobem pomáhají šet-
řit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší 
ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu, 
jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých 
domácích spotřebičů. 
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se 
od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektrozaří-
zení uvedených na trh. V případě chladniček tuto 
kvótu jednoznačně plníme již několik let.
Jedním z palčivých problémů, který však bohu-
žel neustále řešíme, je kompletnost spotřebičů 
předávaných k recyklaci. Mnoho z nich obsahuje 
nebezpečné látky, které při neodborném zachá-
zení mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo 
poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektro-
zařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, 

indukční či mikrovlnný zdroj, apod.),
• hnanou část (např. převodovka, buben, 

plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, 
chladicí okruh),

• nosnou konstrukci či plášť.
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, 
pokud jde o procento, které se podaří vysbírat 
po skončení jejich životnosti, jejich neodborná 
demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější. 
Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky, 
které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně 
poškozovat životní prostředí, ale také bezpro-
středně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem 
tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializo-
vaných linkách. Z informací, které jsme obdrželi 
po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že 
jich bylo z našeho sběrného dvora předáno 18 
% nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. 

výcvikovém centru S-Drive v Hradci Králové. 
S-Drive je moderní dopravní polygon, který se 
daný den stal místem pro výcvik hasičů řidičů 
v jízdě s požární technikou za ztížených podmí-
nek jako je kluzká a mokrá vozovka. Pro hasiče 
byl připraven nabitý program, který obsahoval 
teorii i praktické jízdy na polygonu. Velký důraz 
byl kladen na správnou taktiku jízdy a bezpeč-
nost pro všechny členy posádky i účastníky 
provozu. Během jízdy dostávali řidiči pokyny, 
jakou rychlostí mají ten daný okamžik jet a jak 
s  vozidlem na kluzkém povrchu zacházet. 
Vyzkoušeli si také úskalí přetáčivého smyku 
a jak reagovat v případě, kdy vozidlo začne na 
vozovce „plavat“.
Oba výcviky přinesly drahocenné rady, které 
hasiči využijí během „ostrých výjezdů“.

Za SDH Černovír Zuzana Mačátová, 
starostka

Došlo tedy k narušení chladícího okruhu, který 
vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství 
chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme 
touto cestou upozornit na nebezpečí, které se za 
odstřižením kompresoru skrývá.

Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále 
ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve 
druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich 
výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat, 
pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují 
ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování. 
Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV 
záření na zemský povrch. To má dopad na poško-
zení očí, ale především to přispívá ke vzniku rako-
viny kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – 
podrážení i poškození dýchacích cest, očí i kůže, 
vyšší koncentrace mají negativní vliv na srdeční 
činnost a na centrální nervovou soustavu. Ve 
výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná 
takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které 
v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou 
HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale 
podílí se na oteplování naší planety. Tedy, pokud 
je poškozen chladící okruh chladničky nebo mraz-
ničky a jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice 
zvýšeným koncentracím f-plynů může ovlivnit 
mozkovou a srdeční činnost. Pro chlazení někte-
rých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta 
jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se objevují 
v přírodních biochemických procesech. Ozono-
vou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na 
globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé 
(propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek). 
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná 
demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí 
vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je 
stejné množství, o jaké se postarají roční emise 
šesti milionů aut. Zhruba stejný počet osobních 
automobilů jezdí dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič 
doslouží! Nezasahujte do něj a kompletní jej bez-
platně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru,
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách 

kus za kus v případě nákupu nového spo-
třebiče).

V  našem městě využijte sběrného místa na 
adrese: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí 
nad Orlicí.

Celoplošná deratizace města

Česko-polská hasičská spolupráce trvá již více jak dvacet let

Češi významně pomáhají šetřit evropské zdroje surovin

Svazek obcí Orlicko–Třebovsko zve všechny 
příznivce, přátele cyklistiky a  veřejnost 
v pátek 2. září 2022 na cyklistický výlet 
regionem. Úvod letošní cyklojízdy je věno-
ván výročí 25 let od ničivé povodně v roce 
1997. Akce končí v obci Jehnědí.
Sraz účastníků je ve 13 hodin na hrázi rybníka 
Hvězda na jižním okraji obce Třebovice. Den regi-
onu zahájí starosta obce. Po velké povodni v roce 
1997 byly zahájeny práce na protipovodňových 
projektech, které měly za účel zamezit vysokým 
škodám v obcích na dolním toku Třebovky (obce 
Třebovice, Rybník, Česká Třebová, Dlouhá Tře-
bová a Ústí nad Orlicí). K prezentaci budování 
protipovodňové ochrany je přizván odborník 
z Povodí Labe, státní podnik a starostové obcí, 
které byly katastrofální povodní postiženy. Cyk-
listé po zahájení vyjedou podél toku Třebovky 
přes obec Rybník do České Třebové. Mezi 14. 
a 14.30 hod. je u odpočívadla v lokalitě Bezdě-
kov prezentace nové cyklostezky mezi Rybníkem 
a Českou Třebovou (v blízkosti cvičiště pro psy 
Podhorka) a v této době je možné se k odpoled-
nímu programu připojit. Cyklojízda starostů člen-
ských obcí regionu bude pokračovat přes Kozlov 
do Jehnědí a bude ukončena ve sportovním are-
álu Hliňák. Je zajištěné občerstvení a prohlídka 
ultralehkých letadel a modelů velkého sletu ultra-
lehkých letadel v Jehnědí, který se za příznivého 
počasí bude konat následující den. Ve večerním 
programu se představí místní kapely - talento-
vaná dětská kapela Betmeni a kapela Beztíže.
Pojeďte s námi a připojte se k propagační jízdě 
regionem!

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve
Petr Hájek, předseda svazku 

a PhDr. Jana Staňková

Pozvánka na Den Regionu 
Orlicko-Třebovsko



Informace z radnice

[ 6 ]09 / 2022

Poslední dva roky byly mimořádné i  pro 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí, přinesly řadu nových úkolů, výzev 
a situací souvisejících s příchodem koronaviru 
a rozpoutáním války na Ukrajině.

V běžném životě Červený kříž působí v oblasti 
humanitární, sociální i zdravotní: školí první 
pomoc, zajišťuje Senior dopravu, organizuje 
volnočasové centrum pro dříve narozené nebo 
podporuje dárcovství krve. Výčet činností by 
byl dlouhý.

Podrobněji jsme o aktivitách a službách Oblast-
ního spolku Českého červeného kříže Ústí nad 
Orlicí hovořili s ředitelem Úřadu OS ČČK Mar-
tinem Hodovalem.

K září v Ústí nad Orlicí už tradičně patří Svě-
tový den první pomoci na veřejném prostran-
ství Kociánka. Co nás letos čeká?
Seriál Světových dnů první pomoci organizu-
jeme na Orlickoústecku podle osvědčeného 
scénáře. V Ústí nad Orlicí se uskuteční v úterý 
6. září a prezentovat se budou dobrovolné i pro-
fesionální složky integrovaného záchranného 
systému. Děti ze školek a škol, ale i veřejnost 
si zde může vyzkoušet, jak správně poskytnout 
první pomoc, jak ošetřit různá zranění. Další 
Světové dny se uskuteční v Lanškrouně, České 
Třebové, Vysokém Mýtě, Chocni a v Králíkách.

Tyto akce mají upozornit na to, jak je doved-
nost poskytnout první pomoc důležitá. 
Ovládá většina lidí první pomoc?
Ze své pozice zdravotníka, který se v našem 
regionu pohybuje mezi lidmi, mohu říct, že na 
tom nejsme tak špatně. Je ale pravda, že je 
tu určitá mezera - generace dnešních třicát-
níků, která se první pomoc vůbec neučila, pro-
tože po revoluci v následné euforii ze svobody 
vypadla z osnov na školách branná výchova 

a s ní i základy první pomoci. Do škol se vrátily 
až později.
Je rozdíl učit děti nebo dospělé?
Děti jsou spontánní, jdou do toho po hlavě 
a ono to nějak dopadne. Dospělí mají tendenci 
u první pomoci hodně přemýšlet, váhají, aby 
něco neudělali špatně. To není dobře. U urgent-
ních, život ohrožujících stavů je důležité něco 
podniknout, i když ta pomoc není dokonalá. 
Důležité je, že se zraněnému pomůže.

Kdo by si chtěl základy první pomoci osvěžit, 
může přijít do našeho stánku, v průběhu roku 
se zúčastňujeme řady akcí. Pokud by chtěl znát 
první pomoc hlouběji, pořádáme různé typy 
zdravotnických kurzů.

Lidem obrátil život na ruby koronavirus. 
Přes léto ho nikdo moc neřešil, ale už se začalo 
mluvit o další vlně. Jste na ni připraveni?
Neřekl bych, že ho nikdo neřešil, my ho máme 
stále na mysli. Provozujeme Senior dopravu 
a musíme myslet na bezpečnost seniorů, kteří 
s námi cestují tam, kam potřebují. Máme interní 
předpisy, používáme dezinfekci a podobně. 

Nikdy jsme je nevypustili, ale samozřejmě opat-
ření přizpůsobujeme aktuální situaci, pokud se 
zhoršuje, opatření se i u nás zpřísňují a když to 
vypadá lépe, zase se rozvolňují. Připravit se na 
všechno nedá, ale počítáme s tím, že můžeme 
sklouznout do přísnějšího režimu než je nyní.

Museli jste v nejkrizovější době některou ze 
služeb omezit nebo úplně zrušit?
V  letošním roce, zhruba asi dva týdny, byla 
spousta našich zaměstnanců v izolaci nebo 
v  karanténě a  v  některých městech jsme 
museli naše služby na chvíli omezit, protože 
už nešly udržet v provozu. Byly to výpadky na 
pár dní. Jinde v první linii s vysokou absencí 
zaměstnanců bojovali už od začátku, na nás to 

dolehlo až s koncem koronavirových opatření. 
Ale i to jsme překlenuli a zase mohli nastavit 
běžný režim.

Jak hodně ovlivnila covidová léta statistiky 
Senior dopravy?
Zásadně. Měli jsme obrovské problémy, jak tu 
službu vůbec vzhledem ke všem protiepidemic-
kým opatřením udržet funkční, krizové situace 
umíme řešit a zvládat. Neumíme však řešit 
následky, které s odstupem času přichází. Obce, 
města a kraje přihlížejí ke statistikám, kolik lidí 
službu využívá a počty poklesly. Byla nařízená 
karanténa, uzavřené obchody či služby, senio-
rům jsme se snažili ulehčit situaci i tím, že jsme 
jim zdarma dováželi nákupy domů, a to se do 
statistik Senior dopravy nepočítá. Neobsloužili 
jsme tolik klientů jako v minulých letech, nena-
jeli tolik kilometrů, a to se odrazí ve financování 
služby v budoucnu.

Jak budete financování řešit?
Ztráty jsou velké. Zdražování služby nepři-
chází v úvahu. Ideální je zapojit veřejný sektor 
včetně sponzorů. Hodně firem z našeho okolí 
nám pomohlo překlenout krizové období, ať už 
materiálním nebo finančním darem. Uvidíme, 
jak to bude do budoucna. Snažíme se nabízet 
služby, které nám pomohou s financováním 
těch ostatních.

Od počátku konfliktu jste pomáhali ukrajin-
ským uprchlíkům, pořádali sbírky, vyráběli 
hygienické balíčky, v létě pořádali pro děti 
z  Ukrajiny příměstské tábory. Jak bude 
pomoc pokračovat?
Na příměstské tábory navážou po prázdninách 
víkendové akce a různé výlety pořádané v pátek 
odpoledne nebo o víkendu. Uvažovali jsme také 
o prodloužení činnosti adaptační skupiny pro 
menší děti, které v září nenastoupí do školy. 
Našim cílem je pomoct utečencům překlenout 
tu dobu, než se začlení do české společnosti.

Materiální sbírky už nebudou potřeba?
Velice dobře nás zásobuje ústředí Českého čer-
veného kříže, jsme soběstační. Jedinou výjim-
kou jsou dětská jídla, sunar nebo instantní kaše, 
těch nemáme dostatek. S čím máme problém, 
jsou volné prostory pro skladování. Některé 
místnosti v sídle našeho spolku, dříve třeba 
relaxační, jsme museli vyčlenit na skladování 
humanitární pomoci.

Nezabrzdily všechny ty nečekané události 
pokračující rekonstrukci budovy oblastního 
spolku?
Zabrzdily. Červený kříž je především dobrovol-
nická organizace a dobrovolníci napnuli síly smě-
rem ke covidu a pomoci uprchlíkům, takže na 
údržbu už nezbylo mnoho času. Máme několik 
místností, částečně i těch, které nyní slouží jako 
sklady humanitárního materiálu, které měly pro-

K září patří Světový den první pomoci. Umíte ji poskytnout?
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jít rekonstrukcí a stále jsou v pořadí. Také jsme 
si předsevzali, že v budově natřeme všechny 
dveře, zatím jsou hotové dvoje a nevypadá to, 
že bychom v dohledné době pokročili. Tak snad 
bude čas, až se vrátíme do normálního provozu.

V září se v Ústí nad Orlicí tradičně slaví 
i Mezinárodní den seniorů. Právě jim slouží 
vaše vzdělávací, relaxační a volnočasové 
Centrum pro život, které každý měsíc nabízí 
několik akcí. Je o ně dostatečný zájem?
Asi bychom přivítali, kdyby některé akce byly 
více naplněné, ale zájem je jak na houpačce. 
Na zavedené akce, jako je třeba právě Den seni-
orů, bývá plno, u dalších to bývá různé. Vliv má 
počasí a spousta dalších faktorů. Po covido-
vém období se k nám senioři postupně vracejí. 
Pořádáme například akci Od muzea k muzeu, 
při které navštěvujeme muzea v našem regi-
onu. Začínali jsme s pár lidmi a na posledních 
výletech už jsme řešili, jak všechny účastníky 
do cíle dopravit.

To je určitě dobře. Po covidu se mluvilo 
o tom, že se senioři uzavírají doma a bojí se 
chodit do společnosti. Také jste to pocítili?
Ano, měli strach. S jednou místní firmou jsme 
měli společný projekt, kdy jsme nabízeli Senior 
dopravu za levnější jízdné, abychom lidi pod-
pořili v návratu do běžného života. Snad už 
v normálním režimu zůstaneme, i když se zase 
zpřísní protiepidemiologická opatření a přijdou 
opatření typu roušky, rozestupy nebo omezení 
počtu osob. 
Doufám, že už restrikcemi nebude zásadně 
omezen nebo zcela eliminován společenský 
život. Pro seniory je důležitá možnost si zajít 
ke kadeřnici nebo posedět nad kávou či čajem 
a  popovídat si. Potřebují činnost. Ve chvíli, 
kdy se přestanou hýbat, hrozí, že už neaktivní 
zůstanou.

Červený kříž podporuje dárcovství krve. 
Na koho se kampaně zaměřují?
Chybí hlavně mladí dárci krve, je třeba posílit 
a obměňovat dárcovskou základnu. Kampaně 
někdy padnou na úrodnou půdu, někdy ne. 
Občas záleží na tom, jaký mají mladí lidé vzor 
v okolí. Někoho, kdo je dárcem krve a motivuje 
další. Tak to bylo třeba v případě automobilní 
školy v Ústí nad Orlicí. Když se toto podaří, je 
to skvělé. Po covidové přestávce jsme se mohli 
vrátit k setkáním s dárci krve a jejich oceňová-
ním Jánského plaketou nebo Zlatým křížem. 
Dárcovství krve je činnost, které bychom si 
měli vážit a je důležité se s dárci krve potká-
vat a poděkovat jim.

Co vás stěžejního čeká ve zbývajících 
měsících roku?
Už jsme mluvili o  Světových dnech první 
pomoci, chtěli bychom se také vrátit ke škole-
ním, vzděláváním lidí v první pomoci a pak se 

rychle bude blížit závěr roku a s ním i naše velká 
tradiční akce Strom splněných přání.

-DP-

Odbor životního prostředí MěÚ Ústí nad Orlicí 
připravuje akci „Den životního prostředí“, která 
se uskuteční v úterý 6. září 2022 v parku 
Kociánka od 9.00 do 13.00 hodin. 
Zveme na poučnou a zábavnou akci pro veřej-
nost, kde se dospělí i děti učí, jak správně třídit 
odpad, co a jak se z něj vyrábí, případně v jaké 
podobě se s ním po recyklaci setkáme. Pro 
děti jsou připraveny zábavné atrakce a mnoho 
aktivit, připravených odborem životního pro-
středí a společnostmi EKO-KOM, a.s. a ELEK-
TROWIN, a.s.

Den životního prostředí

Na veřejném prostranství před Domem dětí 
a mládeže Duha byla uvedena do provozu nová 
elektronická úřední deska, která nahradila staré 
a již dosluhující zařízení z roku 2012 ve vesti-
bulu budovy městského úřadu čp. 7.
 „Nový samostatně stojící dotykový panel nabízí 
širší použití a  větší nabídku informací než 
původní zařízení, které poskytovalo jen přístup 
k dokumentům na elektronické úřední desce,“ 
uvedl vedoucí oddělení IT Jiří Čajka. Vedle zmi-
ňovaných úředních oznámení a  rozhodnutí 
nechybí kalendář akcí, aktuality, zájemci mají 
možnost si prolistovat v elektronické podobě 
Ústecké listy nebo si zobrazit různé tematické 
turistické cíle na mapě města.
Městské úřady mají zákonnou povinnost zřídit 
elektronickou úřední desku, která je nepřetržitě 
přístupná. Nové zařízení na úrovni 21. století 
stálo zhruba 420 tisíc korun. Je v provedení 
antivandal (se zvýšenou odolností proti poško-

zení), dotyková obrazovka má úhlopříčku 140 
cm. Nová odpočinková zóna naproti DDM 
vznikla zbouráním bývalé plicní ordinace vedle 
Úřadu práce a souvisí s úpravami veřejných pro-

stranství a pokračující revitalizací areálu bývalé 
Perly 01. Na místě byla vysazena nová zeleň 
a prostor byl doplněn o mobiliář.

-DP-

Město má novou elektronickou úřední desku
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Městská policie informuje

Soutěž mladých zdravotníků
Dne 1. 6. 2022 jsme v rámci Soutěže mla-
dých zdravotníků v parku Kociánka připravili 
pro účastníky stanoviště městské policie, 
které přímo souviselo s poskytováním první 
pomoci, a tím bylo prověření jejich znalostí 
z pravidel silničního provozu. 
Děti si zde připomněly nejdůležitější povin-
nosti chodců a cyklistů a znalosti dopravního 
značení.

Podezřelý muž
Dne 1. 6. 2022 odpoledne jsme šetřili ozná-
mení o podezřelém muži, který se měl nachá-
zet ve vnitřním prostoru jedné z kapliček tzv. 
zastavení při cestě na Andrlův chlum. 
Hlídka na místě zjistila a ověřila, že se jedná 
o restaurátora, který měl jeden z předmětů 
v kapli opravovat. Je dobře, pokud se k nám 
podobná oznámení dostanou, protože v této 
a jiných odlehlých lokalitách jsou zazname-
nány případy zejména vandalismu a krádeží 
a všímavostí kolemjdoucích jim lze předejít.

Poškození vozidel
Dne 4. 6. 2022 kolem 5.30 hodin jsme byli 
přivoláni do jednoho z  hotelů, kde se měl 
nacházet muž s nožem v ruce, a dále zde 
bylo zjištěno poškození motorových vozidel. 
Strážníci muže zadrželi a vzhledem k rozsahu 
poškození přivolali na místo Policii ČR, která 

Nezabezpečené vozidlo
Dne 3. 7. 2022 krátce před 17.00 hodinou 
zjistila hlídka při pochůzkové činnosti, že 
jedno z vozidel zaparkovaných u vlakového 
nádraží má stažené okénko u řidiče. 
Strážníkům se podařilo vyrozumět majitele 
vozidla, který vzhledem k dlouhodobé nepří-
tomnosti musel zajistit zabezpečení vozidla 
pomocí rodinných příslušníků.

Den ztracených
Tak by se dalo nazvat pondělí 18. 7. 2022, kdy 
jsme nejprve krátce před 13.00 hodinou pře-
vzali od všímavé kolemjdoucí v centru zmate-
ného chlapce předškolního věku a po krátkém 
pátrání jsme ho mohli předat jeho mamince.

Ve druhém případě jsme byli informováni 
zdravotní sestrou v tu chvíli již mimo službu, 
která si všimla, že se v centru města pohy-
buje jistý pes bez majitelky - starší paní, o níž 

si následně věc převzala k dořešení. Pobíhající 
koně Dne 4. 6. 2022 krátce před 20.00 hodi-
nou pomáhala hlídka majiteli koní v Hylvátech 
s jejich usměrněním směrem ke stájím, když 
jsme přijali několik oznámení na jejich pobí-
hání po komunikaci. Vše se obešlo bez zranění 
a škody na majetku.

Fyzické napadení
Dne 13. 6. 2022 odpoledne došlo k potyčce, 
kdy neznámý mladík měl fyzicky napadnout 
dva chlapce. Chlapci vše nahlásili na naší slu-
žebně včetně popisu útočníka. Strážníkům 
se ho následně podařilo na základě upozor-
nění jednoho z napadených a po vyhodnocení 
kamerových záznamů městského dohlíže-
cího systému ztotožnit. Případ bude předán 
k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
 
Dětský den v Knapovci
Dne 25. 6. 2022 jsme část odpoledne strávili 
s dětmi na dětském dni pořádaném v Kna-
povci. 
Strážníci si připravili besedu zaměřenou na 
bezpečnost dětí při setkání s cizím člověkem 
doplněnou o různé modelové situace, do kte-
rých by se děti mohly přitom dostat. Strážníci 
jim dále předvedli ukázku výstroje a vybavení 
městské policie a předali dětem různé upo-
mínkové předměty.

věděla, že je hospitalizovaná v nemocnici. Oba 
od vidění znala a věděla, že patří k sobě. Nám 
se podařilo zajistit předání mazlíčka do péče 
rodinných příslušníků do doby, než se jeho 
majitelka uzdraví.

A jak se říká „do třetice všeho dobrého“ krátce 
po 17.00 hodině jsme převzali od dětí andulku 
nalezenou v Cakli na cyklostezce. 
V těchto případech to nebývá zvykem, ale 
podařilo se ji vrátit svému majiteli, kterému 
v březnu tohoto roku uletěla. Identifikoval ji 
podle označení na kroužku na noze.

Obtěžující hmyz
Dne 22. 7. 2022 před polednem jsme byli 
požádáni o pomoc ženě, které se u domu 
usadily vosy a obtěžovaly je. Jelikož se sama 
stará o  invalidního manžela, měla obavu, 
aby je nenapadly. Přestože věděla, že se 
nejedná o život ohrožující stav, nedokázala 

svými silami tuto situaci vyřešit. Strážníkům 
se podařilo pomocí spreje vosy zneškodnit.

Otevření bytu
Dne 29. 7. 2022 dopoledne jsme byli přivo-
láni do domu s pečovatelskou službou, kde si 
jedna z klientek zabouchla dveře. Bohužel jí 
zůstal zevnitř v zámku klíč a dveře tedy nebylo 
možné otevřít náhradním. 
Jelikož byla ta možnost, tak zasahující stráž-
ník vylezl na střechu, odkud se poté nezabez-
pečeným oknem dostal do bytu a mohl tak 
vstupní dveře otevřít.

Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-

-policie-informuje

Uprchlá pacientka
Dne 26. 6. 2022 v 3.45 hodin jsme pátrali 
po ženě, která utekla z ošetření v Orlickoús-
tecké nemocnici a bez poskytnutí odborné 
péče mohla být ohrožena na životě. Strážníci 
ženu zjistili chvíli po oznámení a předali ji zpět 
ošetřujícímu personálu.

Dítě v ohrožení
Dne 26. 6. 2022 krátce před 13.00 hodinou 
jsme byli požádáni o výjezd k zaparkovanému 
vozidlu, kde nedopatřením došlo k uzamknutí 
miminka. Jelikož vzhledem k vysoké okolní 
teplotě hrozil podle vzhledu a reakcí dítěte 
kolaps z nadměrného horka, nebylo možno 
déle čekat na příjezd vyrozuměného majitele 
vozidla a strážníci museli rozbít boční okénko 
a vozidlo tak nouzově otevřít.

Výtržnictví
Dne 26.  6.  2022 v  17.30 hodin jsme byli 
upozorněni na hlasitý křik poblíž autobuso-
vého nádraží. Díky městskému kamerovému 
dohlížecímu systému jsme zjistili, že v místě 
dochází ke vzájemné fyzické potyčce něko-
lika osob, ihned jsme na místo vyslali hlídky 
a vyrozuměli Policii ČR. Osobám jsme zabrá-
nili v dalším napadání a ztotožnili jsme je. 
Účastníky incidentu byli i mladiství. Případ 
jsme předali pro podezření ze spáchání trest-
ného činu k dořešení Policii ČR.

Červen 2022

Červenec 2022
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V letních měsících proběhla v naší MŠ výměna 
všech interiérových dveří. Původní, bezmála 50 
let staré kousky, nahradily krásné dveře v pří-
rodním dubovém dekoru s bezpečnostními skly. 
Na zahradě se můžou děti těšit z nové velké 
herní sestavy. Naše školka se stala zase o něco 
krásnější! Velmi děkujeme našemu zřizovateli 
za poskytnutí mimořádného příspěvku na tato 
nákladná vylepšení!

Kolektiv zaměstnankyň MŠ

Celý kolektiv MŠ Pastelky se už velmi těší na 
další bezvadný běh po prázdninovém odpo-
činku. Děti budou čekat pestrobarevné pro-
gramy, které budou doprovázeny balónky 
a maňáskem. Další zábavou budou pro děti 
kroužky angličtiny, flétničky, logopedické hrátky, 
jogínci, kuchtíci a kroužek předškoláček. Avšak 
nebudou to jen „ povinnosti“, které nás čekají. 
V novém školním roce nám také udělají radost 
nově příchozí tváře, kterým pomůžeme začlenit 
se do kolektivu a přijmout je s úsměvem jako 
naše nové kamarády.

Velmi děkujeme (jako každý rok) vedení města 
Ústí nad Orlicí za schválení financí na opravu 
další části oplocení školní zahrady.

Velké díky opět patří také odboru rozvoje města 
a stavební firmě Zdeněk Stejskal.

Děti a zaměstnanci 
Mateřské školy Ústí nad Orlicí, 

Černovír 96

Poděkování z MŠ SokolskáMateřská škola Pastelka Mateřská škola Černovír

Červnové ohlédnutí ve družině
Žáci ze školního parlamentu si pro družinu 
připravili ke Dni dětí Výpravu po světě. Jed-
notlivá stanoviště nás zábavnou formou pro-
vedla celým světem, ochutnávali jsme specia-
lity, poznávali zvuky zvířat, zápasili. Děkujeme 
starším kamarádům za krásné odpoledne. 
Prožili jsme ještě celodružinový výlet na Dolní 
Moravu a navštívili Mamutíkovy zábavné parky. 
Užili jsme si svět vody, písku a park plný zážitků. 
Děti byly nadšené a akce se jim moc líbila.

Dagmar Kapounová

Prázdniny skončily! 1. září začíná nový školní 
rok 2022/23.
V některých školách čekají na žáky a studenty 
novinky. Prázdniny jsou totiž ideálním časem 
pro různé plánované opravy nebo drobné inves-
tice. Na opravy školních budov bylo vyčleněno 
v  letošním rozpočtu města několik milionů 
korun. Velkou investiční akcí, jejíž realizace 
začne v září, bude výměna oken na přístavbě 
a  spojovacím krčku Základní školy Komen-
ského.
V Ústí nad Orlicí máme celkem osm městských 
mateřských škol, do kterých dochází zhruba pět 
stovek dětí a čtyři základní školy města, které 
navštěvuje více než třináct set žáků. Střední 
školství je v Ústí nad Orlicí zastoupeno gymná-
ziem, zdravotnickou, automobilní a umělecko-
průmyslovou školou. 
O umělecky talentované děti pečuje Základní 
umělecká škola Jaroslava Kociana, zájmové 
vzdělávání a smysluplné trávení volného času 
nabízí dětem i dospělým ve více než 70 krou-
žcích DDM Duha (seznam kroužků pro šk. rok 
2022/23 je uveden v rubrice Děti a mládež). 

Divadelní předplatné 
ve VČD Pardubice
Nejistá sezóna - tak by se daly nazvat letošní 
výlety žáků za kulturou. Herci VČD se nám 
představili v mysteriózní hře Až ustane déšť, 
poetickém příběhu o B. Němcové Jako břitva, 
komedii Normální debil a pohádce Tři veteráni. 
Vše bylo sice poznamenáno karanténami či 
jinými zásahy shůry, ale nikdo z nás se nene-
chal odradit a již nyní se v hojném počtu těšíme 
na muzikály a komedie příští sezóny.

Gabriela Cachová

V tomto školním roce rozšíří počty žáků také 
několik dětí z Ukrajiny.
Od vyučování si školáci během roku odpočinou 
hned několikrát. Více v následujícím přehledu 
důležitých termínů pro školní rok 2022/23:
• podzimní prázdniny:  

26. října a 27. října 2022,
• vánoční prázdniny:  

od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2023,
• předávání pololetního vysvědčení: 

31. ledna 2023,
• pololetní prázdniny: 3. února 2023,
• jarní prázdniny (v okrese Ústí nad Orlicí):  

od 6. března do 12. března 2023,
• velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023,
• předávání vysvědčení: 30. června 2023,
• hlavní prázdniny:  

od 1. července do 31. srpna 2023,
• začátek školního roku 2023/2024: 

4. září 2023.

Všem školou povinným a vyučujícím přejeme 
úspěšný start do nového školního roku, ať se 
celý vydaří.

Konec školního roku na gymnáziu
Vodácký kurs proběhl na Vltavě, sportovní na 
Pastvinách. Jiné třídy vyjely na školní výlety. 
Čtyřicet studentů navštívilo Smetanovu Lito-
myšl. Tým historiků (vloni druhý v mezinárodní 
soutěži) byl v Praze oceněn na ministerstvu 
zahraničí, u  arcibiskupa, ve sněmovně i  na 
magistrátu. Tradicí konce června je Sportovní 
den a projekt Ochrana člověka při mimořád-
ných událostech. Na Večeru odměn a  díků 
jsme ocenili studenty, kteří uspěli v různých 
soutěžích. 
Po delší pauze byl obnoven časopis Gymplák 
(dostupný i na webu školy). Divadelníci získali 
na celostátní přehlídce Mladá scéna za před-
stavení Jak se máš, Martine? cenu poroty za 
„inspirativní křehkost inscenace“. Martin Pro-
cházka nás reprezentoval na celostátní reci-
tační přehlídce Wolkrův Prostějov. A včelaři pod 
vedením J. Kumpošta uspořádali v červenci již 
druhé letošní medobraní.

Mgr. Pavel Holásek

Letní budování
Ani letos o prázdninách nebyl v budově gym-
názia takový klid, jaký by se dal v létě předpo-
kládat. V posledním červencovém týdnu byla 
zahájena 1. etapa rekonstrukce elektroinsta-
lace. Dožívající elektrická vedení se vyměňují 
za nová splňující dnešní normy. 
Provází nás tedy zvuk elektrických kladiv, opět 
se v budově práší, ale i nahazuje nová omítka 
a na své si přijdou i malíři. Práce na chodbách 
a schodištích měly přednost v srpnu, nicméně 
částečná omezení jednotlivých učeben nás 
budou provázet ještě i během podzimu. Nový 
školní rok zahajujeme 1. září normálně.

Mgr. Marek Hoffmann
ředitel školy

Základní škola Bratří Čapků

Začíná nový školní rok

Gymnázium
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Od 9. 9. do 14. 10. 2022 bude opět probíhat 
sběr nových investičních záměrů škol, škol-
ských zařízení, příp. jiných subjektů, do Strate-
gického rámce MAP. Strategický rámec MAP 
je sborníkem investičních záměrů subjektů 
zabývajících se vzděláváním dětí a žáků do 15 
let z území Orlickoústecka a Českotřebovska. 
Jeho příprava a tvorba probíhá v souladu s prin-
cipy komunitního plánování.
Subjekty z tohoto území mohou zasílat jak 
nové investiční záměry, tak i aktualizovat své 
již podané investiční záměry, a to přes elektro-
nický formulář. Podané záměry jsou poté zkon-
trolovány, následuje jejich podepsání – jak ze 
strany statutárního zástupce, tak i zřizovatele. 
Zejména ve větších městech je ještě nutné, aby 
investiční záměry před podpisem zřizovatele 
schválila Rada města. Originál podepsaného 
dokumentu s  investičními záměry je nutné 

MAS ORLICKO připravuje sběr investičních záměrů

V sobotu 24. 9. od 9.00 do 17.00 hodin 
proběhne v areálu dílen Střední školy 
automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech 
již 23. ročník oblíbené akce Ústecký auto-
salon a Ekomobilita 2022.

Významní prodejci motorových vozidel, nejen 
z  Pardubického kraje, představí nové vozy, 
motocykly, autobusy a nákladní vozy, traktory, 
zvedací a stavební techniku.

Hlavním tématem letošní akce bude výstava 
motocyklů, automobilů i dalších dopravních 
prostředků z amerického kontinentu a Japon-
ska. A možná přijede i Elvis… Tímto zveme maji-
tele zajímavých amerických a japonských vozi-
del k návštěvě i se svými zajímavými miláčky.
Speciální expozice přiblíží cesty českých ces-
tovatelů třicátých let minulého století. Sezná-
míte se s cestami okolo světa na motocyklu 
i v automobilu nebo přejezdem Sinajské pouště 

na mopedu a pionýru. Zúčastní se také Ondřej 
Klymčiw a team Škodovkou na Dakar.

V expozici EKOMOBILITA se objeví jak firemní 
elektromobily, tak hobby stroje.
Součástí akce budou show ústeckého 
mototrialisty Martina Matějíčka a motokaska-
déra Mirka Freye.
Problematiku bezpečnosti silničního provozu 
přiblíží BESIPteam, Policie ČR, složky IZS, 
Český červený kříž a Czech SAR team.
Pro návštěvníky budou připraveny vyhlídkové 
jízdy školním americkým autobusem a  lety 
vrtulníkem Robinson.

Prezentovat se budou tradičně také modelář-
ské kluby. Představíme Vám novinky v diagnos-
tické technice, svařování, lakování, nebo nářadí 
a vybavení nejen pro autoservisy.

Připraveny budou i atrakce a soutěže pro děti 
i dospělé. Bude také představena nová budova 
určená pro výuku svařování a elektromobility.

Ing.Karel Beran
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

tel.: 468002645, mobil: 604640648
e-mail: kberan@skola-auto.cz

Ústecký autosalon a Ekomobilita 2022

doručit nejpozději do 27. 10. 2022 na adresu 
MAS ORLICKO, z.s.
Zařazením investičního záměru do Strate-
gického rámce MAP splní subjekty jednu ze 
základních podmínek pro případné financo-
vání daného projektu z  evropských fondů, 
avšak škola (nebo jiný subjekt) se tímto krokem 
k ničemu dalšímu nezavazuje.

Sběr investičních záměrů do Strategického 
rámce MAP probíhá vždy jednou za půl roku. 
Další aktualizace Strategického rámce je pak 
naplánovaná na jaro 2023. Více informací 
naleznete na našich webových stránkách 
maporlicko.cz.

Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou 
unií.

Pozvánka na konferenci
Vyšší odborná škola a střední škola zdra-
votnická a sociální Ústí nad Orlicí pořádá 
5. 10. 2022 XIII. odbornou konferenci Co 
vše na nás číhá v životě… a co prevence?
Přednášející: MUDR. Hana Fifková, sexuoložka, 
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta 
Kliniky adiktologie 1. LF a  VFN UK Praha, 
Michaela Duffková, autorka knihy Zápisník 
alkoholičky, Lucie Bielaková, výtvarnice, Ost-
rava, Mgr. Vladimír Kořen, Praha, MUDr. Patrice 
Awonseba Baba – Musah, vedoucí lékař gyne-
kologické ambulance, ÚPMD Podolí Praha, 
MUDr. Tomáš Šebek, lékař Lékaři bez hranic, 
Petra Procházková, válečná zpravodajka, spi-
sovatelka, moderátorka, Praha.
Konference je určena pro zájemce z řad zdra-
votníků, pedagogů, sociálních pracovníků 
i široké veřejnosti. Přihlášky a informace nalez-
nete na webových stránkách szsuo.cz a face-
booku školy. Změny programu vyhrazeny.

Kvalifikační kurz na VOŠ a SŠZS
Na Vyšší odborné škole a střední škole zdra-
votnické a sociální Ústí nad Orlicí se v termínu 
od 26. 10. do 16. 12. 2022 bude konat kva-
lifikační kurz Pracovník v sociálních službách. 
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky 
do 14. 10. 2022.

Adresa školy: Vyšší odborná škola a střední 
škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, 562 01
E-mail: szsuo@szsuo.cz
Bližší informace o kurzu najdete na szsuo.cz.
Dotazy pište na e-mail: szsprojekt1@seznam.
cz nebo volejte na telefonní číslo: 464 521 292 
(sekretariát školy).

VOŠ a SŠ zdravotnická 
a sociální
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí, VOŠ a SŠ zdravotní a sociální Ústí 
nad Orlicí a složky Integrovaného záchranného 
systému ČR vás zvou na veřejné prostranství 
Kociánka, kde se dne 6. září od 9.00 do 
13.00 hodin uskuteční Světový den první 
pomoci. Záštitu nad akcí převzala Michaela 
Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubic-
kého kraje. Připraveny budou ukázky z činnosti 
Hasičského záchranného sboru, ukázky posky-
tování první pomoci, získáte informace o bez-
příspěvkovém dárcovství krve, změříme vám 
krevní tlak. V prodeji budou publikace s téma-
tikou první pomoci, zájemci si budou moci pro-
hlédnout výstavu záchranné techniky, nebo se 
seznámit s novinkami v silničním provozu.
Akce se koná ve spolupráci s HZS a ZZS Pardu-
bického kraje, Policií ČR, Městskou policií Ústí 
n.O., SDH Ústí n.O., Černovír a Hylváty, Vodní 
záchrannou službou ČČK Pastviny, Horskou 
záchrannou službou.

Organizace Rodinné Integrační Centrum, která 
pomáhá rodinám s dětmi s autismem v Pardu-
bickém kraji, hledá hostitele pro službu home-
sharing. Homesharing lze přeložit jako sdílení 
domova. Jde o komunitní službu, při které si 
vyškolený laik, neboli hostitel, bere dítě s auti-
smem k sobě domů a věnuje mu svůj volný 
čas. V době, kdy o dítě s poruchou autistického 
spektra pečuje, mají rodiče dítěte prostor zajít 
si k lékaři, nakoupit nebo si odpočinout a věno-
vat se svým dalším dětem.
Dítě ke svému hostiteli dochází pravidelně. Hos-
titelem se může stát kdokoliv, kdo má zájem 
a chuť pomáhat, je ochotný nabídnout svůj 
volný čas a energii potřebným. Nabízí dítěti 
především vztah a nové zkušenosti, které děti 
velmi potřebují.

Více informací naleznete na našich stránkách 
ric.cz/obsah/homesharing nebo na našem 
facebooku facebook.com/homesharing.ric.

Kociánka opět ožije 
Dnem první pomoci

Homesharing pomůže 
dětem s autismem

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 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). Senior doprava ČČK je pro-
vozována za podpory 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.

Výstava fotografií
1.–30. 9. | výstava
Výstava fotoobrazů autora, který si říká Verill 
(Petr Smejkal). Fotit srdcem a  vyjádřit svůj 
pohled. Miluji nejvíce fotit přírodu a jejich skryté 
tajemství. Dále architekturu, lidi a zvířátka.
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na 
tel.: 775 112 998 nebo v době přítomnosti 
zaměstnanců OS ČČK a  při akcích centra. 
Akce se koná v budově OS ČČK Ústí nad Orlicí, 
Kopeckého 840, vstup zdarma.

Od muzea k muzeu
14. 9. | zájezd
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí 
v  našem regionu. Jako osmé je MUZEUM 
KRAJKY VAMBERK. Přihlásit se můžete na tel.: 
775 112 998 nebo každé pondělí od 9.00 do 
15.30 hodin na OS ČČK (ošacovací středisko). 
Sraz je v 8.15 hodin na autobusovém nádraží 
v Ústí n.O. Pro přihlášené účastníky vstupné 
do muzea ZDARMA, doprava 10,– Kč / osoba.

Sen seniorů
15. 9. | sportovně zábavný den
Soutěže, hry, zábava, příjemné posezení na 
zahradě u  budovy OS ČČK Ústí nad Orlicí, 
Kopeckého 840.

Odpolední vycházka | 22. 9. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí 
(Poštějn). Sraz je v uvedenou hodinu před budo-
vou OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840.

Kudova Zdroj
29. 9. | výlet do Polska
Přihlásit se můžete na tel. 775 112 998 
nebo každé pondělí od 9.00 do 15.30 hodin 
na OS ČČK (ošacovací středisko), kde se pro-
vádí úhrada za výlet. Návrat okolo 15. hodiny. 
Odjezd je v 8.00 hodin z autobusového nádraží 
v Ústí n.O. Cena zájezdu je 150,– Kč člen ČK, 
190,– Kč ostatní.

ZDRAVÉ CVIČENÍ
Od září opět začínáme společně cvičit na gym-
nastických míčích. Bližší informace a přihlášení 
na tel.: 775 112 998.

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 9.00 do 14.00 hodin si přijďte 
popovídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK, každá 5. káva ZDARMA.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Je volně přístupná veřejnosti a je určena všem, 
kteří hledají domov pro staré i  nové knihy, 
rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. 
Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez upo-
mínek 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, Kopec-
kého 840, Ústí nad Orlicí.

OSTATNÍ AKCE

Světový den první pomoci
6. 9. | 9.00 – 13.00 hodin
Na veřejném prostranství Kociánka v Ústí nad 
Orlicí uvidíte ukázky z činnosti dobrovolných 
i profesionálních složek Integrovaného záchran-
ného systému ČR.

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 senio-
rům. Bližší informace na tel.: 775 112 998.
Těšíme se na Vaše výstavky!

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují? 
Nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zaříze-
ním, TV, internetem. Bližší informace a objed-
nání ubytování na tel.: 775 765 659.

Český červený kříž
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Odpolední cyklovýlet směr Letohrad
čt 1. 9. | 13.30 hodin
Sraz je v uvedenou hodinu u CSP (bývalý Pen-
zion). Akci zajišťují Ing. Bednářová a JUDr. Králík.

Loučení s létem v Pardubicích
čt 8. 9. | zájezd
Akci pořádá RS Pardubického kraje. Bližší infor-
mace zájemcům sdělí telefonicky JUDr. Králík. 
Členové se mohou účastnit individuálně, Senior 
klub nijak nepřispívá.

Prezidentka
st 14. 9. | 14.30 hodin | Senior kino
Česká romantická komedie rež. R. Havlíka. Hlá-
sit se můžete ve Sladkovně dne 6. 9. a 13. 9. od 
10.00 do 12.00 hod. Cena pro člena po před-
ložení průkazky 40,– Kč. Peníze si doneste 
přesně. Pouze vstupenky do přízemí. 
Akci zajišťuje p. Rabová.

Mezinárodní den seniorů
čt 15. 9. | soutěž s mezinárodní účastí
Soutěž ve vaření guláše s mezinárodní účastí 
a sportovní odpoledne. „Seniorský pětiboj“ na 
zahradě ČČK. Začátek vaření v 08.40 hodin, 
ochutnávka gulášů veřejností nejdříve v 11.50 
hodin, 13.00 Seniorský pětiboj, 14.30 vyhlá-
šení výsledků, po 16. hodině táborák s vuřty 
a posezení s kytarou. Za SK akci zajišťuje JUDr. 
Ešpandr a výbor SK ve spolupráci s ČČK a měs-
tem – Řícící skupinou komunitního plánování.

V sobotu 17. září doporučujeme účast na akci 
našeho sponzora Zahradnictví Šťastný „Den 

CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/19_098/0015106

Se závěrem měsíce června 2022 končí rea-
lizace dvouletého projektu Podpora rozvoje 
sociální práce Města Ústí nad Orlicí, který byl 
ve svých vizích zaměřen na posilování rozvoje 
a profesionalizaci výkonu přímé sociální práce, 
ať už s dospělými či dětskými klienty sociálního 
odboru v ORP Ústí nad Orlicí. 

Celé období uskutečňování klíčových aktivit 
provázelo velmi specifické celospolečenské 
dění, nejprve to byla pandemie COVID 19, která 
se opakovala ve třech vlnách a měla dopady 
na uskutečňování mezioborové spolupráce 
i profesní vzdělávání osob z cílových skupin, 
sociálních pracovníků, neboť prostřednictvím 
vládních opatření docházelo k limitování mož-
ností hromadného setkávání či úplnému zákazu 
setkávání z bezpečnostních a hygienických 
důvodů. Dále v posledním realizačním období 
v závěru projektu to byla uprchlická krize, která 
souvisela s válkou na Ukrajině a která přinesla 

v našem zahradnictví“ s cimbálem Kasanica 
Mikulov, moravským vínem a dalším občerstve-
ním. Hromadně návštěvu nezajišťujeme.

Jordánsko
st 21. 9. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
přednášku p. Jelínkové v  Roškotově diva-
dle. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6. 9. 
a 13. 9. od 10.00 do 12.00 hod. Cena pro člena 
po předložení průkazky 70,– Kč. Peníze si při-
neste přesně. Akci zajišťuje p Štěchová.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 23. 9. | 14.00-15.30 hodin
Plavání spojené se cvičením ve vodě a vstu-
pem do relaxačního centra v krytém plavec-
kém bazénu. Pro členy vstup na průkazku 
60,– Kč, nečlen 70,– Kč, neobyvatel ÚO 80,– 
Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci zajišťuje 
p. Štěchová. Využijte možnosti a přijďte v co 
největším počtu.

Hrad Sovinec, Arboretum Makču Pikču
čt 29. 9. | celodenní zájezd
Po příjezdu na hrad bude od 10.00 hodin 
komentovaná hodinová prohlídka základního 
okruhu. Dále následuje volno na oběd a občer-
stvení. Poté přejedeme do obce Paseka, kde 
od 14.30 hod. navštívíme krásné arboretum 
Makču Pikču. Závazné přihlášky se přijímají 
dne 6. 9. a 13. 9. ve Sladkovně od 10.00 do 
12.00 hodin. Člen SK hradí příspěvek na vstupy 
a dopravu 270,– Kč, nečlen 360,– Kč, neoby-
vatel 420,– Kč.

příliv nových klientů a dočasně pozměnila i cha-
rakter přímé sociální práce i její náplň. 

Odbornému týmu se i přes nepřízeň objektiv-
ního dění podařilo postupně reagovat na dílčí 
změny, k významným posunům patřilo pře-
devším zahájení využívání online platforem 
k  jednotlivým setkáváním. Významnou roli 
zde sehrála možnost supervizního provázení 
týmu osob z CS, díky níž mohli pracovníci pod-
půrnou roviny při reflektování svého profesního 
působení.

V průběhu projektu se podařilo zavést do přímé 
sociální práce uskutečňované v ORP Ústí nad 
Orlicí metodu mediace, na řešení orientovaný 
přístup, krizovou intervenci a případovou spolu-
práci. Byly optimalizovány procesy mezirezortní 
spolupráce a udržitelně zavedena platforma 
kooperované spolupráce. 

Dále byly vytvořeny metodické postupy pro pří-
mou sociální práci se systémem klienta, meto-

Předpokládaný návrat v 18 hodin. Akci zajišťují 
JUDr. Ešpandr a Ing. Bednářová
Odjezdy dle jízdního řádu : Hylváty – brána 
f.Zářecký - 06.35 hodin, Benzina pod Duklou - 
06.40 hodin, Babyka - 06.45 hodin, Autobusové 
nádraží - 06.50 hodin, Letohradská - 06.55 
hodin, Penzion - 07.00 hodin.

Valticko-Lednický areál
4.–5. 10. | zájezd
RS Pardubického kraje pořádá autobusový 
zájezd do Valticko - Lednického areálu. Pokud 
budou ještě volná místa, je možno se hlásit nej-
dříve na službě 13. 9. 2022. Akci za SK zajišťuje 
JUDr. Ešpandr, který bližší informace podá nej-
dříve 12. 9. 2022. Dříve nevolejte.

Na říjen 2022 připravujeme:
cestopis – p. Štěch
Senior kino – p. Ešpandrová
6.  10.  - vycházka po Ústeckém hřbitově 
s panem Havlem - p.Štěchová
13. 10. - RS- přednáška s právníkem „ Okolo 
dědictví“- JUDr. Králík
21. 10. - plavání – p. Rabová
20. 10. - Hradec Králové - obří akvárium, celo-
denní zájezd - p. Rabová, p.Štěchová,
Bystřice Kladská – oslava MDS - p. Ešpandr, p. 
Bednářová / 20/

Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr

předseda 

dika cochemské praxe a metodika případové 
spolupráce. Paralelně probíhalo akreditované 
vzdělávání všech 12 sociálních pracovníků MěÚ 
Ústí nad Orlicí v inovativních metodách sociální 
práce.

Závěrem lze už jen konstatovat, že definované 
cíle projektu, harmonogram projektu a hodnoty 
monitorovacích indikátorů byly naplněny.
Zpracoval: odborný tým projektu

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměst-
nanost prostřednictvím ESF a ze státního roz-
počtu ČR.

Senior klub Ústí nad Orlicí

Podpora rozvoje sociální práce Města Ústí nad Orlicí
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Inzerce

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované praco-
viště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:

Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bez-
platné školení na PC, které probíhá individuálně 
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se 
o základní obsluhu počítače, vysvětlení inter-
netu včetně komunikace, ovládání základních 
kancelářských programů. 
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností 
a dovedností, zprostředkování kontaktů se spo-
lečenským prostředím a další. Sociální rehabili-
tace je určena zdravotně postiženým od 19 do 
64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociál-
ního zabezpečení, při sepisování žádostí, námi-
tek, odvolání. 
Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání 
vhodného pracovního místa, sepsání strukturo-
vaného životopisu. Služba je určena osobám 
se zdravotním postižením bez omezení věku 
a seniorům v nepříznivé sociální situaci i jejich 
blízkým. Služba je bezplatná.

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat 
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném 
prostředí. 
Osobní asistence se sjednává dle individuál-
ních potřeb a požadavků uživatele. Je posky-
tována dětem od 1 roku až po seniory nad 80 
let v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70,– Kč/hodinu, od 
18 do 6 hodin a o víkendu 120,– Kč/hodinu. 
Nad 18 let – 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin 
a o víkendu 130,– Kč/hodinu.

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze 
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kom-
penzační pomůcky. 
Nabídku pomůcek rozšiřujeme, aktuální infor-
mace poskytnou zaměstnanci Centra.
 

Obrátit se na nás můžete: osobně: 
Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká 

budova RC Aktiva, 3. poschodí), telefonicky: 
465 525 324, 775 693 985, 775 693 983, 

e-mailem:
eva.jirincova@czp-pk.cz,

zlata.spakova@czp-pk.cz.
Více informací naleznete na czp-pk.cz.

Ve čtvrtek 15. 9. se uskuteční od 8.00 hod. 
na zahradě OS ČČK Kopeckého ulice, Ústí nad 
Orlicí Mezinárodní den seniorů. V rámci akce 
bude soutěž ve vaření guláše, které se zúčastní 
6 družstev, včetně klubů seniorů z  Polska 
a Slovenska. Po ochutnávce a vyhodnocení 
nejlepšího guláše, bude možné zúčastnit se 
sportovního klání. Následovat bude táborák 
s opékáním vuřtů a hudba k poslechu a tanci. 
Předpokládaný konec akce je plánovaný na 
18.00 hod. Další občerstvení bude možné si 
zakoupit v kavárničce ČČK.

Od 12. 9. do 18. 9. 2022 bude v Pardubic-
kém kraji probíhat tradiční Týden (pro) pěs-
tounství. V našem městě jej organizačně zajistí 
Odbor sociálních služeb, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí Městského úřadu v Ústí 
nad Orlicí, který připravil aktivity pro širokou 
veřejnost: Sportovní aktivita „Rozběhněme 
pěstounství“. Na výběr budou dvě trasy: 2 km 
bezbariérová trasa městem a 5 km trasa příro-
dou. Zájemci mohou zvolenou trasu absolvovat 
kdykoliv během výše uvedeného týdne. Absol-
vované kilometry se budou průběžně přičítat 
k celkovému počtu na dané trase. Pro vítěze 
budou připraveny odměny od Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Informace o přihlašování 
do závodu a trasách budou k dispozici na webu 
města a na informačních tabulích Městského 
úřadu. Dále proběhne dne 14. 9. od 8 do 17 
hodin na Odboru sociálních služeb, oddělení 
sociálně právní ochrany dětí, Dělnická 1405, 
Ústí nad Orlicí Den otevřených dveří s promí-
táním dokumentů o pěstounství a odpolední 
besedou od 15 hodin. Srdečně Vás zveme!

Jak se máme v domově
I přes čerpání zasloužených dovolených našich 
zaměstnanců jsme prožili léto plné aktivit 
a máme na co vzpomínat. Doufáme, že počasí 
v září ještě neodvrátí svoji slunečnou tvář a my 
si budeme moci užít 13. 9. oblíbené Sportovní 
hry spojené s opékáním buřtů a ve společnosti 
skupiny Nahonem.
V  polovině srpna byly dokončeny stavební 
práce na rekonstrukci vstupní části, recepce 
a kavárny. Na nový moderní provoz, který v prů-
běhu září rozjedeme, se moc těšíme, o detail-
ním fungování Vás jistě brzy poinformujeme.
V září také naplno rozjíždíme spolupráci se 
společností MILA, se kterou díky projektu 
Ježíškových vnoučat budeme hledat a vytvá-
řet „Důstojnější podmínky pro naše pečující 
i seniory“.
Více na dduo.cz, tel.: 603 56 67 67, jsme také 
na facebooku.

Krásné září Vám přejí 
zaměstnanci Domova

Pozvánka na zájezd – Střední Čechy
Církvice - osada Jakub, kostel sv. Jakuba 
z 12. stol., Kolín – prohlídka budovy Rad-
nice, expozice v budově Staré farní školy, 
Bartolomějské návrší – parkány.
Kdy: středa 14. září 2022, odjezd: Letohrad-
ská v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50 
hod., Družba 6.55 hod., Letohradská v 7 hod., 
nádraží ČSAD v 7.05 hod.). 
Cena: 350 Kč člen, 380 Kč nečlen 
(vstupné + doprava v ceně).

Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v září od 10 
hod. – 11.30 hod. v Klubu důchodců – Slad-
kovně nebo telefonicky na č. 737 378 815 
a 731 052 128.

Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH

Již v pořadí 13. Integrační den s podtitulem 
Jak se žije s postižením se uskuteční ve čtvr-
tek 22. 9. od 13.00 do 17.00 hodin v parku 
Kociánka. Jde o pravidelné setkání poskyto-
vatelů sociálních služeb zaměřujících se na 
zdravotní postižení všeho druhu. Na setkání 
budete mít možnost vyzkoušet si zdravotnické 
pomůcky, získat informace k jednotlivým služ-
bám, vyzkoušet si své znalosti v kvízu. Dopro-
vodný program bude zahrnovat vystoupení dětí 
včetně klientů Stacionáře, malování na kamínky 
a muzikoterapeutický koutek.

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory Mezinárodní den seniorů

Týden (pro) pěstounství Domov důchodců

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s., ZO ÚO

Integrační den na Kociánce
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3.–4. 9. | MUDr. Martin Formánek
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643

10.–11. 9. | MDDr. Eva Duchečková
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599

17.-19. 9. | MDDr. Jiří Hájek
Čelakovského 610, Vysoké Mýto, 
tel.: 465 420 400

24.-25. 9. | MUDr. Pavlína Hejnová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310

28. 9. | MUDr. Zdeněk Hendrych
Husova 191, Vysoké Mýto, tel.: 465 423 970

Stomatologická
pohotovost

Srdečně Vás zveme na 30. výročí založení 
Oblastní charity Ústí nad Orlicí, které se 
bude konat v sobotu 17. září 2022 od 15.30 
hodin v  kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Letohradě – Orlici.
Program bude zahájen slavnostní bohosluž-
bou, následovat bude kratší koncert místní 
ZUŠ Letohrad a vyvrcholí koncertem známého 
českého písničkáře Michala Horáka. 

V průběhu programu připomeneme důležité 
charitní milníky. Poděkujeme nejen těm, jež 
stáli za zrodem naší Charity, ale i těm, kteří 
nás podporovali a podporují naši cestu dodnes. 
Těšíme se na viděnou.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Ing. Marie Malá, ředitelka Akce Milostivé léto bude probíhat od 1. 9. 2022 

do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny a poplatku 
exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré 
úroky, poplatky advokátům či penále. 

Abyste mohli využít této akce je potřeba spl-
ňovat následující: exekuce byla zahájena před 
28. 10. 2021, vymáhá ji soudní exekutor a je 
vedena pro dluh u veřejnoprávního subjektu 
(např. zdravotní pojišťovna, Česká televize 
nebo rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice nebo 
dopravní podnik).

K využití akce je potřeba:
od 1.9 do 15. 11. 2022 doručit exekutorovi 
doporučení dopis, že využíváte Milostivého léta 
a požádat o vyčíslení dlužné jistiny a o sdělení 
čísla účtu na který zaslat peníze. Na sdělený 
účet pak uhradit dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Na účtu exekutora usí být částka do 
30. 11. 2022.

Více na:  milostiveleto.cz, tel.: 770 600 800 
(po-pá 9.00-22.00 hod.), 

e-mail:jakprezit dluhy@clovekvtisni.cz

21 akcí ve 13 městech Královehradeckého 
a Pardubického kraje, to je program 27. roč-
níku osvětové akce Týdny pro duševní zdraví ve 
východních Čechách (12. 9. až 13. 10.).

V Ústí nad Orlicí je připravený např. Kvíz Na 
pohodu (i tu duševní). Přijďte otestovat své 
znalosti „o rodné hroudě“ a duši lidské. 
Stačí sestavit tým o čtyřech až šesti lidech 
s originálním názvem a přihlásit se na email 
katerina.kalesova@pdz.cz, či přijít 30 minut 
předem do restaurace Popráč, Smetanova 
470, a to 21. 9. od 18.00 – 20.00 hodin.

Akci pořádá nezisková organizace Péče 
o duševní zdraví, která má své středisko ve 
městě Ústí nad Orlicí a  podporuje osoby 
s duševním onemocněním.

Další 2 akce připravila organizace CEDR o.p.s. 
Obě se budou konat v Městské knihovně Ústí 
nad Orlicí. 
První je beseda a přednáška – Buď bych se 
uchlastal, nebo zbláznil (14. 9. v 15.00 hodin) 
a druhá Jak podpořit své duševní zdraví (ne)jen 
v těžkých časech (15. 9. v 15.00 hodin).

Kompletní program a další informace o fes-
tivalu najdete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.
zdravi či na tdz.cz. Za finanční podporu akcí 
ještě jednou děkujeme městu Ústí nad Orlicí.

Pozvánka na Den charity

Využijte Milostivé léto 2

Týdny pro duševní zdraví

Inzerce
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Různé

1/ Výpravní budova Ústí nad Orlicí – 
město
V době vzniku železniční trati zde stálo nádraží 
IV. třídy s délkou přes 1 km. Výpravní budova 
vznikla podle projektu Antonína Jünglinga 
z března 1844. 
Kromě ní se zde směr Česká Třebová nacházely 
remíza s kovárnou a čisticí jámou a za kole-
jemi dlouhé skladiště. Jde z celé trati o jedinou 
dochovanou a téměř nepřestavěnou empíro-
vou výpravní budovu.

2/ Strážní domek čp. 433
Už v roce 1843 došlo ke stanovení výstavby 53 
strážních domků v úseku vymezeném Českou 
Třebovou a Pardubicemi. 
Poslední ústecký z 2. poloviny 19. století (ker-
hartický stojí na jiném katastru) se dochoval na 
vyvýšenině u mostu pod Mendrikem. Směrem 
k městu má objekt patrové a směrem k trati 
přízemní řešení. To umožňuje přístup na násep 
i získání prostor pro bydlení rodin strážců trati.

3/ Sklad železniční stanice
Bedněný sklad opatřený sedlovou střechou 
pochází z  přelomu 19. a  20. století. I  přes 
zdánlivě provizorní vzhled jde o kvalitní řešení 
s tesařskou rámovou konstrukcí a masivním 
bedněním.

4/ Výpravní budova železniční stanice 
Ústí nad Orlicí
K  výstavbě vzhledově neobvyklé výpravní 
budovy došlo v roce 1874, a to pro dvě spo-
lečnosti (Společnost státní dráhy a Rakouská 
severozápadní dráha). S tím souvisí dvě samo-
statná nástupiště, dvě příčná křídla spojená 
dvojicí verand pro cestující a umístění mezi 
dvěma kolejišti. Pseudoslohová budova vznikla 
v kombinaci režného zdiva a odrazu hrázdění 
v industriální architektuře. Naopak k lidovému 

stavitelství se budova hlásí konstrukcí pod-
stávky na verandách. Bonusové zastavení, 
které vycházku výrazně prodlouží.

5/ Strážní domek v Bezpráví
Štíhlá drobná patrová stavba stojí na uměle 
vytvořeném návrší při železniční trati z Olo-
mouce do Prahy. 

Jde pravděpodobně o  poslední dochovaný 
strážní domek z let 1844 až 1845 (opět podle 
návrhu A. Jünglinga) stojící na této trati.

Městské muzeum  
Ústí nad Orlicí

Vycházka po železničních objektech
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1. září Století Jaroslava Foglara / výstava / do 31.10. Městská knihovna knihovna-uo.cz

Osudová místa hlavního velitele / výstava / do 25.9. Městské muzeum muzeum-uo.cz

Klobouk dělá dámu / výstava / do 25.9. Městské muzeum muzeum-uo.cz

Výstava fotografií / do 30.9. Český červený kříž cckuo.cz

František Šmilauer / výstava / do 4.9. Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

13.30 hodin Cyklovýlet směr Letohrad Senior klub tel.: 605 834 042

18.00 hodin Fotografie - Jiří Kočí, vernisáž / výstava do 29.9. Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Vyšehrad: Fylm / fim* Kino Máj klubcentrum.cz

2. září Den Regionu Orlicko-Třebovsko, 13.00 hod., hráz rybn. Hvězda tel.: 603 569 884

Táboření tatínků s dětmi / do 4.9. Rodinné centrum Srdíčko tel.: 603 913 885

19.30 hodin Arvéd / film Kino Máj klubcentrum.cz

3. září Loučení s létem Park Kociánka

17.00 hodin Arvéd / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Minamata / film Kino Máj klubcentrum.cz

4. září 10.00 hodin Patálie pana Paka / pohádka Malá scéna msuo.cz

17.00 hodin Elvis / film Kino Máj klubcentrum.cz

5. září 10.00 hodin Bookstart mini / téma: říkanky Městská knihovna knihovna-uo.cz

16.00 hodin Bookstrart junior / téma: nástup do školky Městská knihovna knihovna-uo.cz

16.00 hodin Balónková párty na zahájení školního roku zahrada RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.30 hodin Párty Hárder:Summer Massacre / film * Kino Máj klubcentrum.cz

6. září 9.00-13.00 hodin Světový den první pomoci prostranství Kociánka cckuo.cz

19.00 hodin NOCZ quartet Malá scéna msuo.cz

19.00 hodin Cabaret Šulin Růž / travesti show Kulturní dům klubcentrum.cz

19.30 hodin Minamata / film Kino Máj klubcentrum.cz

7. září 18.00 hodin Setkání lídrů volebních stran Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Thor: Láska jako hrom / film Kino Máj klubcentrum.cz

8. září 19.00 hodin Erupce lásky / film Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Jan Žižka ( verze 12+) /film Kino Máj klubcentrum.cz

9. září 19.30 hodin Jan Žižka (verze 15+) / film * Kino Máj klubcentrum.cz

10. září 8.00 hodin Ústí leze / závody v dvojkombinaci Lezecké stěny DDM Duha horoduha.cz

10.00-17.00 hodin Sochařská dílna s P. Zeidlerovou zahrada Hernychovyvily muzeum-uo.cz

17.00 hodin Jan Žižka ( verze 12+) / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin After: Pouto / film Kino Máj klubcentrum.cz

11. září 8.00-10.00 hodin/ start K rozhledně Andrlův chlum / cykloakce Klub českých turistů

9.00 hodin Podzimní ústeckoorlická RCVS letiště  Aeroklubu Ústí n.O. tel.: 728 828 272

17.00 hodin Tlapková patrola ve filmu / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Jan Žižka (verze 15+) / film * Kino Máj klubcentrum.cz

12. září Týden pro pěstounství / do 18.9.

19.30 hodin Zátopek / film Kino Máj klubcentrum.cz

13. září 18.00 hodin Malé velké cestování / cyklus přednášek Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Kino naslepo Kino Máj klubcentrum.cz

14. září Církvice, Kolín / zájezd SPCCH tel.: 737 378 815

8.15 hodin Od muzea k muzeu /  Muzeum krajky Vamberk Český červený kříž cckuo.cz

8.00-17.00 hodin Den otevřených dveří na odboru sociálních věcí MěÚ Dělnická 1405

14.30 hodin Prezidentka / Senior kino Kino Máj klubcentrum.cz

Více informací na ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec)
můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
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Tato plocha byla vyhrazena 

pro inzerci strany SPD a nezávislí,

která ji nevyužila.
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15.00 hodin Buď bych se uchlastal, nebo zbláznil / přednáška Městská knihovna knihovna-uo.cz

17.30 hodin Planeta Praha / cyklus dokumentů Malá scéna msuo.cz

18.00 hodin Proč dnes řešit Izrael? / přednáška a beseda Městská knihovna knihovna-uo.cz

19.30 hodin Top Gun: Maverick / film Kino Máj klubcentrum.cz

15. září Mezinárodní den seniorů zahrada ČČK tel.: 734 398 390, cckuo.cz

15.00 hodin Jak podpořit své duševní zdraví  / přednáška Městská knihovna knihovna-uo.cz

17.00 hodin / vernisáž Oustecký salon / výstava/ do 23.10. Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

19.00 hodin Slavnostní večer s událením Cen města Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

16. září 19.00 hodin Jazz Jam / hudební večer bar Malé scény msuo.cz

19.30 hodin Všechno, všude, najednou / film * Kino Máj klubcentrum.cz

17. září 9.00 hodin Generál L. Krejčí a čs. Opevnění / zájezd BUS Městské muzeum muzeum-uo.cz

9.00-15.00 hodin Závody minikár, MČR, Pohár ČR Andrlův chlum Autoklub Ústecká 21

17.00 hodin Vstupenka do ráje / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Top Gun: Maverick / film Kino Máj klubcentrum.cz

18. září 9.00-15.00 hodin Závody minikár, MČR, Pohár ČR Andrlův chlum Autoklub Ústecká 21

17.00 hodin Jan Koller: Příběh obyčejného kluka / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hodin Elvis / film Kino Máj klubcentrum.cz

19. září 19.30 hodin Vstupenka do ráje /film Kino Máj klubcentrum.cz

20. září Partička na vzduchu / improvizační show Roškotovo divadlo ticketstream.cz

21. září 19.00 hodin Jordánsko / cestopisná přednáška Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

22. září 13.00-17.00 hodin Integrační den aneb Jak se žije s postižením park Kociánka

14.00 hodin Odpolední vycházka po okolí města Český červený kříž cckuo.cz

19.00 hodin 107 matek / film Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Indián / film Kino Máj klubcentrum.cz

23. září 14.00-15.30 hodin Plavání nejen pro členy SK KPB Ústí nad Orlicí tel.: 731 601 548

19.00 hodin Cesta do Benátek / Orlická Thálie Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Indián / film Kino Máj klubcentrum.cz

24. září Světla nad bunkry muzeum-uo.cz

9.00 hodin Memoriál Zd. Veselého / hasičský sport Černovír, hřiště Pod lesem sdhcernovir.com

9.00-17.00 hodin Ústecký autosalo, Ekomobilita 2022 Dílny SŠA Hylváty  skola-auto.cz

13.00 hodin Na kole za hrady a tvrzemi cyklovýlet muzeum-uo.cz

15.00 hodin Zlatovláska / pohádka Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

19.30 hodin Banger. / film Kino Máj klubcentrum.cz

25. září 19.30 hodin Šťastný vyvolený / divadlo Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

26. září 10.00 hodin Technologie-dobrý sluha, zlý pán / workshop, beseda herna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.30 hodin Minamata / film Kino Máj klubcentrum.cz

27. září 19.30 hodin Arvéd / film Kino Máj wklubcentrum.cz

29. září Hrad Sovinec, Arboretum Makču pikču / celodenní zájezd Senior klub tel.: 734 398 390

8.00 hodin Kudowa Zdroj, výlet do Polska Český červený kříž cckuo.cz

19.00 hodin Spolu na cestě a "Palec nahoru" / cestopisné vyprávění Malá scéna msuo.cz

19.30 hodin Buko / film Kino Máj klubcentrum.cz

30. září 19.30 hodin Avatar / obnovená premiéra Kino Máj klubcentrum.cz
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V pátek 2.9. bude odpolední herna uzavřená. 
Děkujeme za pochopení.

Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí…
pá 2. 9. | 10.00-12.00 hodin
V MC je pro Vás každý první pátek v měsíci při-
pravená Markétka Čermáková. Čekáte miminko 
a zajímají Vás věci kolem těhotenství, porodu 
nebo posvátného období šestinedělí? Na e-mail 
marketa.mcmedvidek@gmail.com můžete 
psát náměty na povídání nebo požadavky na 
konkrétní téma.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka se Šárkou
po 5., 12., 19. a 26. 9. | 9.00 hodin

Jóga pro děti
po 5., 12., 19. a 26. 9. | 16.05-1650 hodin
Cvičení pro děti od cca 2 let. S sebou karimatku, 
volný oděv a pití, plyšovou hračku. Vstupné 50 
Kč za lekci. Hlaste se prosím předem na tel. č. 
739 424 883.

Jóga pro dospělé
po 5., 12., 19. a 26. 9. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 
60 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte 
na tel. č. 739 424 883.

Kavárnička s Věrou
út 6. 9. | 9.00 hodin

Testování šátků AYU a nosítka Monilu Uni
út 13. 9. | 10.00-12.00 hodin
Přijďte si vyzkoušet šátky ze 100% recyklo-
vatelných materiálů, které s  láskou vyrábí 

maminky samoživitelky v Kolumbii. K dispo-
zici budou šátky velikosti 6, 5 a 3 a nosítko 
Monilu Uni.

Permakulturní povídání s Adélou
út 20. 9. | 10.00-12.00 hodin
Přijďte si popovídat s Adélou Hrubou o netra-
dičních způsobech hospodaření, které využívají 
snadno dostupné zdroje energie, podporují při-
rozené procesy a koloběhy a šetří tak přírodu 
i naši vlastní práci. 
Při nenaplnění kapacity bude akce zrušena. 
Vstupné 100,– Kč je nutné zakoupit předem. 
Info a přihlášení na marketa.mcmedvidek@
gmail.com.

Domškoláci sobě
st 14. a 21. 9. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma dom-
školáka nebo o alternativním vzdělávání pře-
mýšlíte. Info a přihlášení na marketa.mcmed-
videk@gmail.com.

Hýbánky pro maminky s dětmi
pá 9., 16., 23. a 30. 9. | 10.00-12.00 hodin
Hýbat se budeme soustavně cca 30 minut, kdy 
si děti užijí legraci a maminky si pořádně zacvičí. 
Cvičení začíná 10.30 hod.
Po zbytek času je pro děti k dispozici naše 
herna s bazénkem a maminky se mohou dál 
protahovat nebo společně sdílet. Vstupné 40,– 
Kč. Info a přihlášení na marketa.mcmedvidek@
gmail.com.

V termínu 6. - 10. října 2022 proběhne tra-
diční podzimní a zimní bazar. Pište si prosím 

o své číslo pro prodej a můžete se hlásit jako 
dobrovolníci na pomoc.

Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je 
40,– Kč za dospělou osobu.

PROVOZNÍ DOBA

Nemluvňátka, kojenci a batolátka,
volná herna
po | 9.00 – 12.00 hodin

Jóga pro děti a dospělé
po | 16.05 – 18.00 hodin

Volná herna
út, čt | 9.00 – 12.00 hodin

Volná herna, přednášky, besedy
st | 9.00-12.00 hodin

Hýbánky, besedy
pá | 9.00 – 12.00 hodin

Volná herna
út-čt | 14.00 – 16.00 hodin

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.

Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463, 

medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,

Ústí nad Orlicí

Mateřské centrum Medvídek

Pravidelný provoz RC ve školním roce začíná 
ve středu 7. září.

PROVOZNÍ DOBA:
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné 
40 Kč (1 dítě), 50 Kč (více dětí), možnost 
měsíční permanentky – 200 Kč (1 dítě), 250 
Kč (více dětí).

Herna, prográmek pro děti, tvoření 
(i) pro prcky
po | 8.30 – 12.30 hodin

Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
st | 8.30 – 12.30 hodin

Herna, prográmek pro děti, zpívánky, říkánky
pá | 8.30 – 12.30 hodin

Tvoření z pryskyřice
st 7., 14., 21. a 28. 9. | 10.00 hodin
Ve středečních výtvarných dílnách budeme 
vyrábět podtácky, přívěsky, nebo klíčenky. Cena 
dle spotřeby materiálu.

Klub deskových her – každý pátek
Odpolední program se uskuteční po předchozí 
telefonické domluvě v  Zambaru, přízemí, 
vchod ze dvora. Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, 
tel.: 603 913 885

Táboření tatínků s dětmi
pá 2. 9.–ne 4. 9. | info na tel.: 603 913 885

Balónková párty na zahájení školního roku
po 5. 9. | 16.00 hodin
Hrátky na zahradě RC (v  případě špatného 
počasí v herně) převážně s balónky, posezení 
v Zambaru, dobrá společnost.

Technologie – dobrý sluha, zlý pán
26. 9. | 10.00 hodin | herna
Workshop a beseda pro rodiče z cyklu Praktické 
rodičovství. Přednáší lektor Ing. Tomáš Pinkas.

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

Mgr. Marcela Dostrašilová
tel. 604 313 249, 603 976 036,

e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, srdicko.jbuo.cz

Rodinné centrum Srdíčko
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NABÍDKA KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

KROUŽKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Atletika pro děti z 1. – 2. ročníku ZŠ
Tréninky v tělocvičně a na stadionu.
Hlavní vedoucí: Petra Šmídová
2x týdně 60 min; Po a St od 15:00;
Cena: 1200 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 15:30

Atletika pro děti z 3. - 4. ročníku ZŠ
Účast na závodech za TJ Jiskra Ústí nad Orlicí;
2x týdně 60 min; Po a St od 16:00;
Cena: 2050 Kč: 1550 Kč DDM a 500 Kč TJ
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:00

Atletika pro děti od ročníku narození 2011
Účast na závodech za TJ Jiskra Ústí nad Orlicí;
3x týdně 60 min; Po a St od 17:00;
Pá od 16:00;
Cena: 2800 Kč: 2300 Kč DDM a 500 Kč TJ
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:30

Badminton
Pro děti 10 - 14 let, pro začátečníky i pokročilé; 
technika dvouhry a čtyřhry
na bázi rekreačního sportu.
Vede: Martin Rybka; 1x týdně 90 min;
Út od 15:00; Cena: 1400 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 15:00

Basketbalová přípravka
Cílem je všestranný rozvoj obratnosti a koordi-
nace dítěte se základními prvky ovládání míče.
Vede: Taťána Auxtová
Basketbalová přípravka I
Pro děti 5 – 6 let; 1x týdně 60 min; Čt od 16:00;
Cena: 1100 Kč: 550 Kč DDM a 550 Kč BK
Basketbalová přípravka II
Pro děti 7 – 9 let; 1x týdně 90 min; Čt od 16:00;
Cena: 1300 Kč: 650 Kč DDM a 650 Kč BK
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:30

Bowling
Pro děti a mládež 9 – 20 let. Pro začátečníky
i pokročilé; technika míření, hodu…
Kroužek bude probíhat v SC Radava.
Vedou: Tomáš Severa a Jaroslav Morávek;
1x týdně 90 min; Čt od 16:00; Cena: 1950 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:00

Bruslení
Pro začátečníky 4 – 10 let. Na zimním stadionu 
na inline bruslích a v zimě na ledu
Vede: Zdeněk Neťuka; 1x týdně 60 min;
Po od 15:30; Cena: 1200 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:00

↑ Dance
Pro děti 6 - 10 let. Naučíme se několik taneč-
ních stylů a choreografií.

Vede: Sára Žabová; 1x týdně 60 min;
Čt od 14:30; Cena: 950 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 15:00

Dance fitness
Aerobní cvičení s  prvky zumby, posilování 
a tance. Vede: Petra Vacková; 1x týdně 60 min;
Pro děti 7 – 10 let; Po od 16:00;
Pro děti 11 – 15 let; Út od 16:00; Cena: 950 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:00

↑ Deskové hry
Pro děti 8 – 14 let. Zahrajeme si nejen deskové, 
karetní, kostkové, ale i další typy her. Vede: 
Pavel Winkler; 1x týdně 90 min;
St od 15:00; Cena: 1000 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:30

↑ Dívčí klub
Pro dívky od 10 let, které zajímá móda, účesy 
a líčení. Budeme také vyrábět a vařit, např. vyro-
bit náušnice a připravit sushi.
Vede: Sára Žabová; 1x týdně 60 min;
Út od 17:00; Cena: 850 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:00

Dračí doupě
Pro zájemce o fantasy hru od 10 - 18 let.
Dračí doupě patří mezi klasické hry na hrdiny. 
Jeden z hráčů, tzv. Pán jeskyně před hrou při-
praví úvodní příběh, mapy apod.
Vede: Radek Candrák; 1x za 2 týdny 180 min;
Út od 16.00; Cena: 1000 Kč
Informační schůzka 27. 9. 2022 v 16.00

↑ Fotbalová přípravka
Pro děti 5-7 let, všestranný rozvoj pohybových 
aktivit, do tréninku zařazovány hry s míčem 
i bez něj. Vede: Přemysl Grunta ml.; 2x týdně 
75 min; Út a Čt od 16.00;
Tréninky na stadionu a v tělocvičně
V dalších letech možný přechod do soutěžních 
družstev TJ Jiskra a FK Orlicko
Cena: 2200 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:00

Fotografický
Pro děti 10 – 20 let. Poznejte fotku od focení
na skleněné destičky až po nekonečné mož-
nosti dnešní digitální fotografie.
Vede: Natálie Hubálková; 1x týdně 90 min;
den a čas bude upřesněn v září;
Cena: 1300 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 15:30

↑ Francouzština pro začátečníky
Pro děti od 10 let. 
Naučíme se základy francouzštiny zábavnou 
formou. 
Budeme také zpívat francouzské písničky.
Vede: Sára Žabová; 1x týdně 60 min;
Po od 17:00; Cena: 1400 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:00

Hra na flétnu
Pro děti 6 – 10 let. Naučíme se správně dýchat, 
držet flétnu, hrát jednoduché písničky,
číst a poznávat noty.
Vede: Martin Rybka, 1x týdně 90 min;
Út od 16:45; Cena: 1350 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 15:30

Hra na kytaru
Pro děti 10 – 15 let. Skupiny budou rozděleny 
podle úrovně. Hrajeme základní akordy.
Vede: Petr Coufal; 1x týdně 90 min; den a čas 
bude upřesněn v září; Cena: 1350 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:30

↑ Jóga
Pro děti 7–11 let. Jóga podporuje zdravý 
tělesný vývoj dětí, navozuje zklidnění, pomáhá 
k sebepoznání.
Vede: Katka Nováková; 1x týdně 60 min;
Čt od 17:00; Cena: 1000 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:00

Karate
Pro děti 6 – 15 let.
Hlavní vedoucí: Luboš Felgr;
2x týdně - 75 min; Út a Pá od 16:45;
Cena: 2200 Kč: 1100 Kč DDM a 1100 Kč SK 
Karate Ústí nad Orlicí
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:30

Keramická dílna Džbánek
Pro děti 6 - 10 let; Po od 14.00 nebo od 15:30;
Pro děti 11 – 15 let zahrnuje možnost
točení na kruhu; St od 14:30;
Vede: Dana Dostálková; 1x týdně 90 min;
Cena: 1500 Kč zahrnuje materiál i výpal
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:00

Kutil
Pro děti 10 – 15 let. Pro všechny domácí kutily, 
kteří mají chuť tvořit, kutit a vymýšlet vlastní 
zlepšováky. Můžeš dělat se dřevem,
hrát si s elektronikou nebo mechanikou.
U nás se fantazii meze nekladou.
Vede: Jan Bříza; 1x týdně 90 minut;
Út od 15:30;
Cena: 1300 Kč zahrnuje materiál
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:00

Kynologický kroužek - pejskař
Pro děti 6 – 15 let, které chtějí zábavnou for-
mou naučit své čtyřnohé kamarády základní. 
Kroužek probíhá v  kynologickém areálu Na 
Bělisku.
Vede: Zdeněk Snítil; 1x za 2 týdny 120 min;
Čt od 15:30; Cena: 650 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 15:30

Letecký modelář – LMK Junior klub
Pro děti a mládež 7 – 20 let. Stavba modelů, 
základy aerodynamiky; naučíš se řezat, brousit, 
lepit a lakovat, ale také létat.

Dům dětí a mládeže Duha
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Vede: Ivan Kubový; 1x týdně 180 min;
So od 8:30; Cena: 2200 Kč zahrnuje materiál
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 15:30

Lezecký
Pro začátečníky i pokročilé, kteří se chtějí lezení 
věnovat rekreačně i závodně; od 2. třídy ZŠ do 
20 let. Lezení na umělé stěně v DDM. Vedou: 
Katka Poláková, Martin Rybka
St 13:30 – 15:00; 17:00 – 18:30;
Čt 17:30 – 19:00; Pá 15:00 – 16:30;
Cena: 1300 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:30

↑ Malý záchranář
Pro děti 6 - 10 let, které zajímá první pomoc. 
Naučíme se, co dělat v případech
kdy se někdo zraní. Vede: Sára Žabová;
1x týdně 90 min; Út od 15:30;
Cena: 1200 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 15:30

Nerf
Pro děti 8 - 15 let. Nerf jsou dětské plastové 
pistole s pěnovými náboji. Budete potřebovat 
vlastní pistoli.
Vede: Martin Rybka, 1x týdně 90 min;
Čt od 14:30; Cena: 1200 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:30

Ping-pong
Pro děti 8 – 15 let. Kroužek probíhá v herně 
TTC Žižkov. Vede: Štefan Čopian; 1x týdně 60 
min;
Út od 16:00 nebo od 17:00; Cena: 1600 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:30

Plastikový modelář
Pro děti a mládež 9 – 20 let. 
Slepování stavebnic, vytváření plastikových 
modelů, a barvení.
Vedou: Jan Šípek a Jiří Martinec;
1x týdně 120 min; Po od 16:30;
Cena: 1200 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:30

Plavecký
Pro neplavce, ale i plavce 7 - 15 let, kteří se 
chtějí zdokonalit.
Vedou: Lektoři Plavecké školy;
říjen - duben 1x týdně 60 min;
St od 15:00 v KPB; Cena: 1890 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:00

Pochoutky
Pro děti 7 - 12 let. Jednoduché vaření a pečení, 
pomazánky, ovocné i zeleninové koktejly.
Vede: Katka Poláková;
1x týdně 90 min; Po nebo Út od 15:30;
Cena: 1950 Kč zahrnuje potraviny na vaření
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 15:30

Programuj – 3D grafika
Pro děti a mládež 8 – 20 let. 
Kroužek se zabývá tvorbou 3D modelů v pro-
gramu Blender.

Vede: Jaroslav Dušek; 1x týdně 90 min;
St od 17:00; Cena: 1700 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:30

Programuj lego WeDo
Pro děti 8 – 15 let. Kroužek zaměřený na pro-
gramování populární stavebnice. K dispozici 
jsou stavebnice Lego WeDo 2.0 a MindStorms
Vede: Jaroslav Dušek; 1x týdně 90 min;
St od 14:00; Cena: 1700 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:00

Programuj lego a merkur
Pro pokročilé v programování lega.
Navazuje na kroužek Programuj lego WeDo.
Vede: Jaroslav Dušek; 1x týdně 90 min;
St od 15:30; Cena: 1700 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:30

Programuj Minecraft
Pro děti a mládež 8 - 20 let. Programování ve 
hře Minecraft 10 edition a code connection for 
Minecraft.
Vede: Jaroslav Dušek; 1x týdně 90 min;
Út od 14:00; Cena: 1700 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 17:00

Programuj apky a hry
Pro děti a mládež 10 - 20 let.
K programování potřebujeme znát hardware 
počítače, jak funguje a trochu matematiky.
Vede: Jaroslav Dušek; 1x týdně 90 min;
Út od 15:30; Cena: 1700 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:00

Robotika
Pro děti a mládež 11 – 20 let.
Znáte Arduino? Seznámení se základy elektro-
techniky a jejím využitím v robotice.
Sestavování jednoduchých elektronických 
obvodů, základy programování.
Vede: Jan Bříza; 1x týdně 90 min; Út od 17:00;
Cena: 1700 Kč zahrnuje stavebnici
Informační schůzka: 20. 9. 2022 v 16:30

Šachy
Pro děti a mládež 6 - 20 let. Skupiny budou 
rozděleny podle úrovně.
Vede: Pavel Holásek; 1x týdně 90 min; Čt od 
15:30; Cena: 1000 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:00

Tvořivý
Pro děti 8 – 15 let. Netradiční výtvarné tech-
niky – malba na hedvábí, enkaustika, mramo-
rování, fimování, výroba šperků.
Vede: Sára Žabová; 
1x týdně 90 min; Čt od 16:30;
Cena: 1400 Kč zahrnuje materiál.
Informační schůzka 22. 9. 2021 v 15:30

Vzdušná akrobacie
Pro děti a mládež 10 - 20 let. Vzdušný tanec, 
vzdušný balet, závěsná akrobacie či akrobacie
na šálách. Vede: Eliška Sychrová; 1x týdně 90 min;
St cca od 17:00 bude upřesněno v září;

Pá od 15:00; Cena: 1300 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:00

↑ Zumbík
Pro děti od 6 let. Čeká nás tanec především na 
latinsko-americkou hudbu.
Vede: Sára Žabová;
1x týdně 60 min;
Út od 14:30; Cena: 950 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 15:00

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLÁKY A MALÉ DĚTI

Bruslení
Pro začátečníky 4 – 10 let. 
Na zimním stadionu na inline bruslích a v zimě 
na ledu. Vede: Zdeněk Neťuka; 1x týdně 60 min;
Po od 15:30; Cena: 1200 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:00

↑ Hudební školička
Pro předškoláky od 5 let. Budeme zpívat, učit 
se básničky a  tancovat. Naučíme se noty, 
základy hry na flétnu.
Vede: Sára Žabová; 1x týdně 60 min;
Po od 14:30; Cena: 1400 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 15:00

Keramická dílna Džbánek
Pro předškoláky od 5 let.
Vede: Dana Dostálková; 1x týdně 60 min;
Út od 14.00;
Cena: 1200 Kč včetně materiálu i výpalu
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:00

Lezení pro nejmenší
Pro děti 6 – 8 let. Základní průprava pro malé 
lezce, příprava pro lezecký kroužek, do kterého 
lze přestoupit v druhé třídě.
Vede: Kateřina Poláková; 1x týdně 60 min;
Út od 14:00; Cena: 1300 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 15:30

↑ Mini dance
Pro děti 4 – 6 let. Naučíme se několik taneč-
ních choreografií. Čeká nás spoustu týmových 
a hudebních her.
Vede: Sára Žabová; 1x týdně 60 min;
Čt od 15:30; Cena: 950 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 15:30

Minitančírna
Pro děti 3 – 7 let. Kroužek je zaměřen na zpěv, 
moderní i lidový tanec. Choreografie na oblí-
bené dětské písničky.
Vede: Alena Pulkrábková; 1x týdně 60 min;
St od 15:30; Cena: 950 Kč
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:00

Pastelka
Pro předškoláky od 5 let. Naučíme se správně 
držet tužku, pastelku a štětec a naučíme se 
používat nůžky. 
Vede: Sára Žabová; 1x týdně 60 min;
Po od 15:30; Cena: 1400 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:00
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KROUŽKY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

Angličtina
Pokračující kurz pro stávající členy; texty, gra-
matická cvičení, atd. 
Vede: Dana Dostálková; 1x týdně 90 min;
St od 16:00; Cena: 2600 Kč

Dance aerobic
Přijď si zatančit i zacvičit! Pohybové aktivity
od posilování po tanec.
Vede: Petra Vacková; 1x týdně 60 min;
Po nebo Út od 17:15; Cena: 2000 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 16:30

↑ Dance slowly
Cvičení na rytmické písničky bez poskoků, rychlých 
prvků. Protažení a nenáročné posilování celého 
těla. Vede: Petra Vacková; 1x týdně 60 min;
St od 19:00; Cena: 2000 Kč
Informační schůzka 20. 9. 2022 v 17:00

Hra na kytaru
Skupiny budou rozděleny podle úrovně. Hra-
jeme základní akordy, rytmy a doprovody. Vede: 
Petr Coufal; každá skupina 1x týdně
90 min; den a čas bude upřesněn v září;
Cena: 2600 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 17:00

Jóga
Lekce jógy respektující zdravý pohyb a správné 
držení těla. Seznámení s různými jógovými styly 
a principy jógy.  
Vede: Katka Nováková; 1x týdně 60 min;
Čt od 18:00; Cena: 2000 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:30

Keramika
Pokračující kurz pro stávající členy.
Vede: Dana Dostálková; 1x týdně 120 min;
St od 17:30;
Cena: 3500 Kč zahrnuje materiál i výpal
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 16:30

Paličkování
Pro ženy, které by rády pronikly do tajů tvorby 
paličkované krajky.
Vede: Dana Benešová; 1 x týdně 120 min;
St od 15:00;
Cena: 2700 Kč zahrnuje pomůcky i materiál
Informační schůzka 21. 9. 2022 v 15:00

Šití bot pro přirozenou chůzi
Pouze pro začátečníky. Účastníci se naučí šít 
celokožené „barefoot“ podle vlastních představ
Vede: Dana Kavková; 1 x za 2 týdny 120 min;
Pá od 16:00; Cena: 2000 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:30

Šití pro radost
Pro začátečníky i mírně pokročilé. 
Šijeme pro děti i dospělé.
Vede: Anežka Havranová; liché týdny 180 min; 
Pá od 16:00; Cena: 2500 Kč
Informační schůzka 22. 9. 2022 v 16:00

Taneční pro ženy
Ženy tančí v každém věku – latinsko-americké 
tance, kolektivní tance, základy břišních
a společenských tanců.
Vede: Jana Nagyová; 1x týdně 60 min;
den bude upřesněn v září;
Cena: 2000 Kč
Informační schůzka 19. 9. 2022 v 16:30

KROUŽKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí Na Štěpnici
Angličtina
Vede: Ilona Holubářová; 1x týdně 60 min;
den a čas bude upřesněn v září; Cena: 700 Kč

Pěvecký sbor Písnička
Vedou: Martina Drymlová a Martina Borovič-
ková; 1x týdně 60 min;
Po od 13:00; Cena: 600 Kč

Přírodovědný
Vede: Stanislava Vávrová; 1x týdně 60 min;
St od 13:50; Cena: 700 Kč

ZŠ Školní Kerhartice
Dny a časy budou upřesněny v září.

Předškoláček
Vede: Helena Klosová; 1x 2 týdny 60 min;
Cena: 500 Kč

Tanečně-dramatický
Vede: Monika Ehrenbergerová; 1x týdně 60 
min; Cena: 850 Kč

Tvořivý
Vede: Jana Trávníčková; 1x 2 týdny 120 min;
Cena: 1100 Kč

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Symbol ↑ označuje novinky v naší letošní 
nabídce. 

Do kroužku se můžete přihlásit od 1. 9. 2022 
pouze elektronicky na našich stránkách 
ddm-usti.cz pomocí ikony PŘIHLAŠOVADLO.
Přihlásit se musí i účastníci, kteří již chodili 
v loňském roce!
INFORMAČNÍ SCHŮZKY proběhnou v DDM.

Plastikoví modeláři z  DDM Ústí nad Orlicí 
vedeni Janem Šípkem a Jiřím Martincem se 
zúčastnili 25. června Mistrovství ČR plastiko-
vých modelářů mládeže v obci Velké Hleďsebe 
u Mariánských Lázní. Kromě nových zkušeností 
získali v kategorii kadetů významné ocenění.

Za válečnou loď Petr Veliký obdržel 1. místo 
Dan Hejkrlik, 2. místo Adam Kacálek za spor-
tovní automobil Mitsubishi Eclise, 3. místo 
Michal Lipenský ta letadlo Čmelák.
Nejlepší účastníci z celé ČR představili celkem 
150 modelů.

Za podporu šikovných modelářů si zaslouží 
velké poděkování DDM Ústí nad Orlicí.

MR

Ústečtí plastikoví modeláři 
byli nejlepší
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Program Kina Máj

*Vyšehrad: Fylm
1. 9. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 100 Kč

Arvéd
2. 9. | 19.30 hodin
Drama ČR, vstupné 140 Kč

Arvéd
3. 9. | 17.00 hodin
Drama ČR, vstupné 140 Kč

Minamata
3. 9. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Elvis
4. 9. | 17.00 hodin
Životopisný, titulky, vstupné 130 Kč

*Párty Hárder: Summer Massacre
5. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč

Minamata
6. 9. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Thor: Láska jako hrom
7. 9. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 110 Kč

Jan Žižka (verze 12+)
8. 9. | 19.30 hodin
Historický, české znění, vstupné 140 Kč

*Jan Žižka (verze 15+)
9. 9. | 19.30 hodin
Historický, české znění, vstupné 140 Kč

Jan Žižka (verze 12+)
10. 9. | 17.00 hodin
Historický, české znění, vstupné 140 Kč

After: Pouto
10. 9. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Tlapková patrola ve filmu
11. 9. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 110 Kč

*Jan Žižka (verze 15+)
11. 9. | 19.30 hodin
Historický, české znění, vstupné 140 Kč

Zátopek
12. 9. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, vstupné 100 Kč

Kino naslepo
13. 9. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné

Prezidentka / Senior kino
14. 9. | 14.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 60 Kč

Top Gun: Maverick
14. 9. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč

*Všechno, všude, najednou
16. 9. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 120 Kč

Vstupenka do ráje
17. 9. | 17.00 hodin
Komedie, titulky, vstupné 140 Kč

Top Gun: Maverick
17. 9. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 140 Kč

Jan Koller: Příběh obyčejného kluka
18. 9. | 17.00 hodin
Dokument ČR, vstupné 120 Kč

Elvis
18. 9. | 19.30 hodin
Životopisný, titulky, vstupné 130 Kč

Vstupenka do ráje
19. 9. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 140 Kč

Indián | 22. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Indián
23. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

*Banger.
24. 9. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 120 Kč

Minimata
26. 9. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Arvéd
27. 9. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 140 Kč

Buko
29. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč

Avatar 3D
30. 9. | 19.30 hodin
Obnovená premiéra, dabing, vstupné 160 Kč

*přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra

Cabaret Šulin Růž
6. 9. | 19.00 hodin | Kulturní dům
Nejúspěšnější česká travesti skupina Techtle 
Mechtle v novém pořadu „Cabaret Šulin Růž“ 
míří poprvé do Ústí nad Orlicí! Pořad je parodií 
na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zau-
jme vás nejen velkou jevištní scénou a tancem, 
ale také více jak 70 výpravnými kostýmy a vtip-
nými scénkami. Vstupné 380 Kč

Slavnostní večer s udílením Cen města
15. 9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
V hudebním programu vystoupí vokální okteto 
GENERACE, moderuje Martin Lamplot. Vstup 
zdarma.

Jordánsko
21. 9. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestovatelská přenáška Ivy Jelínkové a Pavla 
Ligra. Vstupné 90 Kč.

Zlatovláska
24. 9. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Klasická činoherní výpravná pohádka. 
Vstupné 70 Kč.

Eric Assous: Šťastný vyvolený
25. 9. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Moderní francouzská salónní komedie se skvě-
lými dialogy. Hrají: L. Rybová, J. Janěková ml., 
I. Chmela, M. Ruml a D. Matásek. 
Divadelní předplatné podzimní sezóny 2022, 
zbývající vstupenky v  předprodeji a  hodinu 
před začátkem představení u pokladny diva-
dla. Vstupné 420 Kč.

Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,

budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.

Rezervační a prodejní systém
on-line na klubcentrum.cz

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

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
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Osudová místa hlavního velitele
Výstava k 50. výročí úmrtí armádního generála 
Ludvíka Krejčího, úspěšného legionářského 
velitele, budovatele moderní československé 
armády a hlavního velitele v době mobilizace 
v roce 1938. Pro veřejnost bude otevřena do 
25. září.

Klobouk dělá dámu
Výstavu klobouků a doplňků z dob první repub-
liky až do roku 1945 si v muzeu můžete pro-
hlédnout rovněž do 25. září.

Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
10. 9. | 10.00-17.00 hodin
Pokračování oblíbené akce s praktickým výsled-
kem se koná v zahradě Hernychovy vily.

Za generálem Ludvíkem Krejčím 
a československým opevněním
17. 9. | zájezd BUS
Všechny zájemce z řad veřejnosti zveme na 
doprovodnou akci k výstavě Osudová místa 
hlavního velitele. Stále ještě jsou k dispozici 
volná místa. Z programu: návštěva u pamětní 
desky v Jablonném nad Orlicí, komentovaná 
prohlídka Boudy, komentovaná prohlídka 
pěchotního srubu K-S 46 „V zátiší“. Odjezd 
v 9 hod z autobusového nádraží. Účast nutné 
nahlásit předem na tel. 465 523 653 nebo 
v Městském muzeu!

Světla nad bunkry
Dalším tematickým počinem k výstavě Osu-
dová místa hlavního velitele je připojení našeho 
muzea k celorepublikové akci Světla nad bun-
kry, která se uskuteční 24.  září. V  případě 
zájmu nás najdete na pěchotním srubu K-S 46 
„V zátiší“ v Českých Petrovicích.

Na kole za hrady a tvrzemi
24. 9. | 13.00 hodin
Sraz v uvedenou hodinu před Hernychovou 
vilou. Cyklistická výprava za bývalými šlechtic-
kými sídly. Trasa: Ústí - České Libchavy – Žam-
pach - Letohrad. Jede se i  za chladnějšího 
počasí. Předpokládané ukončení akce mezi 
17. a 18. hod.

GALERIE POD RADNICÍ

František Šmilauer
Až do 4. 9. se koná souborná výstava připo-
mínající ústeckého rodáka a malíře Františka 
Šmilauera, který má v tomto roce výročí 130 
let od narození a 50 let od úmrtí.

Oustecký salon 22
15. 9.–23. 10. | výstava
Každoroční výstava amatérských umělců se 
vztahem k Ústí nad Orlicí a okolí bude zahá-
jena vernisáží 15. září v 17.00 hodin.

Bookstart mini | 5. 9. | 10.00 hodin
Pravidelné setkání maminek a dětí nad litera-
turou na téma říkanky.

Bookstart junior | 5. 9. | 16.00 hodin
Tématem setkání bude nástup do školky.

„Buď bych se uchlastal, nebo zbláznil“
14. 9. | 15.00 hodin
Přednáška klienta CEDRu Petra Vícha společně 
s lektorkou CEDRu Bc. Michaelou Nešpoříko-
vou. Přednáška se koná v rámci Týdne dušev-
ního zdraví.

Jak podpořit své duševní zdraví 
nejen v těžkých časech | 15. 9. | 15.00 hodin
Přednáška Mgr. Lenky Beranové psychotera-
peutky CEDRu, která se koná v rámci Týdne 
duševního zdraví.

Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí připravila 
na neděli 14. srpna akci pro širokou veřejnost 
nazvanou POUTNÍ DEN doplněný o benefiční 
KONCERT PRO TEBE. Letošní poutní den byl 
ve znamení loučení. Loučení s děkanem Vladi-
slavem Brokešem, který na naší farnosti působil 
17 let od roku 2005. Od července byl přemís-
těn a jeho novým působištěm je farnost v Kutné 
Hoře.
Nedělní Poutní den začal v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie, poutní mší svatou spojenou 
se slavnostním požehnáním a děkováním Vla-
dislavu Brokešovi za jeho působení v Ústí nad 
Orlicí. Mezi účastníky mše nechyběl ani starosta 

Proč dnes řešit Izrael? aneb také
Proč dnes vůbec řešit nějaký Izrael?
14. 9. |18.00 hodin
Přednáška a beseda, přednášející: 
Mojmír Kallus - předseda českého zastoupení 
a zároveň vicepresident světového ICEJ, Jaro-
mír Vykoukal - vojenský historik, Daniel Žingor 
- šéfredaktor zpravodajského portálu israel.cz 
a Daniel Haslinger - profesionální průvodce po 
Izraeli.

Století Jaroslava Foglara
1. 9.–31. 10. | výstava
Výstava o životě známého spisovatele a osob-
nosti českého skautingu. Vernisáž 7. 9. v 17.00 
hodin.

Mgr. Zdeňka Honzátková

města Petr Hájek, který poděkoval za působení 
a spolupráci s městem. Za 17 let jeho práce na 
farnosti se podařilo mnoho věcí, včetně rozsáh-
lých oprav fary a kostela, vybudování parku za 
kostelem a útěchové kaple a mnoho dalšího.
Odpoledne byl tradičně připraven program pro 
děti v podobě soutěží a her v parku u kostela.
Následoval zábavný program nazvaný „Přemís-
tění děkana Vladislava…“, který přichystali nejen 
farníci a všichni tak měli možnost se s Vladisla-
vem Brokešem rozloučit.
Celou akci zakončil večerní KONCERT PRO 
TEBE.

-LP-

Městské muzeumMěstská knihovna

Děkan Vladislav Brokeš přešel na nové působiště
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I přesto, že bylo léto, tak jsme v tréninku nepo-
levili a připravujeme nové choreografie. Zúčast-
nili jsme se lanškrounského FreshDance Festu. 
Konal se 22. – 25. 7 2022 a mohli jste vidět 
například vtipnou choreografii Babušky. Také 
jsme využili možnosti zúčastnit se zde taneč-
ních workshopů, které se nám moc líbily.
Budeme moc rádi, když se na nás přijdete 
podívat na Loučení s  létem, které se koná 
3.  9.  2022 v  parku Kociánka. Vystupovat 
budeme po 18. hodině. Připomněli jsme si 
výročí 10 let od úmrtí zakladatelky našeho 
tanečního souboru paní Evy Veverkové. Stále 
na ni a její maminku paní Evu Štanclovou, která 
nás nedávno opustila, vzpomínáme.
I přesto, že se připravujeme na nadcházející 
vystoupení, stále vítáme nové tváře! Nebojte 
se, přijďte si s námi zacvičit.

Váš soubor C-Dance

Další ročník Běhu na dlouhou trať!

Fotografie – Jiří Kočí | 1. 9. | výstava
Setkání s autorem a vernisáž výstavy fotografií 
oceněných na mezinárodních salonech a sou-
časně výstava velkoformátových fotografií v Baru 
Malá scéna. Vernisáž výstavy 1. září v 18. hod. 
Výstava potrvá do 29. září.

Patálie pana Paka | 4. 9. | 10.00 hodin
Láska prý hory přenáší… Ale co když se do sebe 
zamilují odpadky ze dvou různých kontejnerových 
rodin? Má jejich láska naději?  A co pan Pak naučí 
se třídit odpad, nebo to bude pořád nechávat na 
pak? Pohádka DS Pohadlo Praha. Vstupné 70 
Kč, děti do 10 let 50 Kč.

NOCZ quartet | 6. 9. | 19.00 hodin
Kvarteto opět v Ústí! Didrik Ingvaldsen – trubka, 
Radim Hanousek – saxofony, Marian Friedl – 
kontrabas, Dag Magnus Narvesen - bicí. Zveme 
na velmi energickou hru s výraznými dynamic-
kými zlomy, jeho tvorba má výraznou melodiku, 
významná práce je s rytmem v kompoziční práci 
i kolektivní improvizace. Vstupné 150 Kč.

Setkání lídrů volebních stran – Volby 2022
7. 9. | 18.00 hodin
Na otázky veřejnosti odpovídají lídři stran do 
komunálních voleb v Ústí nad Orlicí. Přijďte se 
zeptat našich kandidátů.

Erupce lásky | 8. 9. | 19.00 hodin
Katia a Maurice Krafftovi měli v životě dvě vášně – 
sebe navzájem a sopky. On přímočarý a odvážný, 
ona klidná a opatrná, ale vždy spolu. „.love story 
dvou vulkanologů, která vás zasáhne nejen svou 
hloubkou, ale především díky jedin. viz. zpraco-
vání – kombinací těžko uvěřitelných autentických 
záběrů a živého střihu.“ Kanada, 2022, režie: Sara 
Dosa. Vstupné 100 Kč, 80 Kč členové FK.

Malé velké cestování | 13. 9. | 18.00 hodin
Cyklus cestovatelských přednášek po vlastech 
českých. Přednášející Mgr. et Mgr. Jitka Kuběn-
ková. Vstupné 70 Kč, důchodci 50 Kč, studenti 
40 Kč.

Planeta Praha – cyklus dokumentů
14. 9. | 17.30 hodin
Kolik „obyvatel“ má Praha? Tvůrci oceňova-
ného filmu Planeta Česko se tentokrát vydali na 
výpravu do betonové džungle hlavního města. 
Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, 
jejichž každodenní dobrodružství filmaři zazna-
menali díky nejmodernějším technologiím z výji-
mečné blízkosti. Česko, 2021, režie: Jan Hošek. 
Vstupné 100 Kč, důchodci 80 Kč, rodiny s dětmi 
(2+2) 200 Kč.

Jazz Jam | 16. 9. | 19.00 hodin
Hudební večer v baru Malé scény. Přijďte si zaja-
movat! Vstupné dobrovolné.

107 matek | 22. 9. | 19.00 hodin
V mistrovsky vybalancovaném mixu dokumen-
tárního portrétu a sociálního dramatu se prolí-
nají osudy různých vězenkyň a rutina oddané 
dozorkyně Iriny, která má na starosti předávání 
dětí do ústavní péče. Příběh z věznice číslo 74 
v ukrajinské Oděse je místo, kde si svůj trest za 
vážné zločiny odpykává více než 100 žen. Sloven-
sko, Česko, Ukrajina, 2021, režie: Peter Kerekes. 
Vstupné 100 Kč, 80 Kč členové FK.

Cesta do Benátek – Orlická Thálie
23. 9. | 19.00 hodin
Každý den si stárnoucí Oskar Tellmann, středo-
školský profesor zeměpisu, a jeho žena Edith, uči-
telka hudby, chtějí udělat radost. Proto si čtou sice 

už dávno přečtené, ale pozapomenuté knihy, ale 
nehodlají se vzdát své někdejší vášně, cestování. 
Jenže neduhy stáří jim už skutečné výlety nedo-
volují – tak cestují doma, v obýváku. V hlavních 
rolích Alexandr Gregar a Věra Pojmanová. Diva-
delní spolek Exil Pardubice. Vstupné 130 Kč, 
důchodci, studenti 100 Kč.

Spolu na cestě a „Palec nahoru“
29. 9. | 19.00 hodin
Jsme pár, který rád cestuje neobvyklým způso-
bem. Tentokrát Vám budeme vyprávět příběhy 
z cest po zemích, které jsme projeli stopem. 
Vydáme se po Evropě, kde navštívíme Holandsko, 
Francii, Německo, Itálii a na konec vás vezmeme 
do exotického Thajska, které jsme prostopovali 
z  Bangkoku až do Malajsie. Vyprávět budou 
Tomáš Vlček a Monika Dobrá. Vstupné 80 Kč, 
studenti a důchodci 60 Kč.

Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena 

Malá scéna

Výstava
Alou Vivat smíšený pěvecký sbor z.s., Ústí nad 
Orlicí pořádá výstavu ke 20. výročí založení smí-
šeného pěveckého sboru Alou Vivat, která se 
bude konat ve dnech 5. – 30. října ve výstavních 
prostorách Malé scény v Ústí nad Orlicí.
Vernisáž se uskuteční ve středu 5. října v 18 
hodin. Hudební doprovod Mirek Němec.

Vstupné dobrovolné.

Jubilejní koncert
Srdečně zveme na jubilejní koncert smíšeného 
pěveckého sboru Alou Vivat u příležitosti 20. 
výročí jeho založení v sobotu 22. října od 18 
hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Jako host 
vystoupí folklórní soubor Jaro. 

Vstupné dobrovolné.

Alou Vivat bude slavit
výstavou a koncertem
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Různé

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 zastupi-
telstva města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona: „Vydavatel periodického tisku územ-
ního samosprávného celku je povinen poskyto-
vat objektivní a vyvážené informace o územním 
samosprávném celku a poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 
názory členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územního 
samosprávného celku.“

Petr HÁJEK: Volební sliby, dresy, 
vlastní rozum a šťastná sedmička
Vážení spoluobčané, předvolební čas přináší 
předvolební klasiku. Uchazeči o Vaše hlasy se 
předbíhají ve slibech a nabídkách. Kandidáti 
jsou usměvaví, mají pochopení, nabízejí rychlá 
řešení. Před volbami je všechno jednoduché 
a možné. Heslo zní – zvolíte-li právě nás, bude 
lépe a radostněji!

Volby pravidelně provází, sportovní terminologií 
řečeno, přestupové období. U sportovců, stejně 
jako u politiků, jsou častou motivací lepší tré-
ninkové podmínky, atraktivnější zázemí klubu 
či vidina úspěchu v jiném týmu. Anebo je pře-
stup motivován osobní ztrátou důvěry k sou-
časnému, jinak úspěšnému oddílu. Takový 
sportovce (politik) má pocit nedostatečného 

využití na hřišti, spoluhráčům vyčítá přihrávky, 
kritizuje zvolenou taktiku, zpochybňuje nomi-
naci sestavy. 

Přestupy nejsou jen sportovní. Nejčastěji pře-
stupujeme v dopravě, čas od času přestou-
píme z jednoho zaměstnání do druhého, někdo 
stihne i několikrát za život podepsat přestupní 
smlouvu v  partnerském vztahu. Stejně tak 
i politik. Přestupuje ze strany do strany, odleva 
doprava, tam a zpět. Jednou, dvakrát, třikrát, 
zas a znovu. Nahodile nebo v pravidelných cyk-
lech zakládá nové partaje. Podle toho, jak se to 
zrovna hodí, podle toho odkud vane příznivý 
volební vítr. Chudák voliči ztrácí přehled, kdo 
za koho nastupuje, za koho vlastně bude líp.

Milý spoluobčané, v Ústí nad Orlicí se naštěstí 
navzájem známe, vidíme si téměř do talíře, 
takže se při volbách neřiďte sliby a dresy, ale 
svým vlastním rozumem. Případně vsaďte na 
šťastnou SEDMIČKU!

Autor je zastupitel a starosta města,
zvolený za SNK Oušťáci
/redakčně neupraveno/

ŘEHÁČEK: Přituhuje
Koncem prázdnin do Ústí zavítá expremiér 
Andrej Babiš (text píši začátkem srpna), v rámci 
svého turné po ČR. Jsem zvědav, zda i ústecké 
setkání bude „obohaceno“ účastí agresivní pro-

tibabišovské lůzy, která ač má plná ústa demo-
kracie, pravdy a lásky, v realitě jedná dle hesla 
nacistických úderných oddílů SA: „Veškerá 
opozice musí být zadupána do země“. Sílící 
vztek, nenávist a agrese těchto extrémistů vůči 
Babišovi roste se stále viditelnější neschopností 
pětikoaliční vlády řešit současnou katastrofální 
situaci v naší zemi. Vlády okolních států doká-
zaly během pár týdnů pro své občany a firmy 
zařídit nesrovnatelně nižší ceny energií a potra-
vin, než jsou nyní u nás. Od pětikoaliční vlády 
třičtvrtě roku slyšíme jen nekonečný proud 
výmluv a  lží. Místo skutečného řešení situ-
ace, chtějí pro své falešné alibi tragikomicky 
rozhazovat lidem finanční drobečky, které nic 
neřeší. Díky této vládě, která nás předhodila 
vlkům, jsme nuceni platit absurdní lichvářské 
ceny, bojíme se zimy a náš průmysl se stává 
nekonkurenceschopným.

V zářijových komunálních volbách povedu kan-
didátku ANO v Ústí. V rámci možností města 
bychom Vám v současné katastrofální situaci 
rádi finančně ulevili. Chceme proto například 
zavést svoz komunálních odpadů a MHD pro 
děti a seniory zdarma.
Dále obnovit bezplatné parkování v širším cen-
tru města a pouze ho časově omezit. A přede-
vším nepřipustit žádné další zvyšování daně 
z nemovitosti. Pokud nám dáte svůj hlas, pře-
dem Vám děkuji.

Autor je zastupitel
/redakčně neupraveno/

Příspěvky zastupitelů města

Uplynulo 80 let od heydrichiády a  následné 
nacistické perzekuce všech, kteří výsadkářům 
pomáhali. Gestapem byli zatčeni a v Pardubicích 
popraveni i manželé Josef a Zdenka Hrdinovi 
z Ústí nad Orlicí, Zdenka byla v té době těhotná. 
U příležitosti výročí byla v červenci na domě čp. 
407, v němž Hrdinovi žili v podnájmu, instalo-
vána pamětní deska. 

Život položili za pomoc veliteli výsadku Silver 
A  Alfrédu Bartošovi, jehož úkolem bylo řídit 
činnost parašutistických skupin vysazených na 
našem území a navázat spolupráci s odbojem.
Za aktivní spoluúčast v protifašistickém odboji 
v  době Protektorátu Čechy a  Morava udě-
lilo zastupitelstvo manželům Hrdinovým dne 
13. června 2022 čestné občanství města Ústí 
nad Orlicí in memoriam.

Josef Hrdina
Narodil se 29. 8. 1916 v Třebověticích. Byl 
absolventem vojenské akademie v Hranicích, 
poručíkem pěchoty čs. armády. Od roku 1940 
byl knihovníkem v Ústí nad Orlicí. 

S manželkou Zdenkou, roz. Doubravovou z Ker-
hartic, bydleli v podnájmu Na Štěpnici v čp. 407. 
Spolupracoval s výsadkem Silver A, kterému 
velel Alfréd Bartoš. Po odhalení byl 18. 6. 1942 
zatčen a společně s manželkou zastřelen v Par-
dubicích na Zámečku dne 2. 7. 1942.

Zdenka Hrdinová
Narodila se 8. 12. 1919 v Kerharticích. Se svým 
manželem, členem domácího protifašistického 
odboje Josefem Hrdinou, byla 18.  6.  1942 
zatčena v souvislosti s atentátem na Heydricha 
a 2. 7. 1942 zastřelena. V té době byla těhotná.

-DP-

Pamětní deska manželům Hrdinovým
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Družstvo starších žáků ve složení David Krsička, 
Matěj Chadima, Daniel Hamerník, Matouš Adá-
mek, Václav Kudrna, Nikola Snášilová, Melisa 
Nermuťová, pod vedením kapitána družstva 
Radka Chadimy, vyhrálo, bez jediné porážky, 
Pardubický krajský přebor a  postoupilo do 

druhé nejvyšší tenisové soutěže MONETA - 
O putovní pohár prezidenta ČTS. 
Gratulujeme.

Ing. Marcel Hamerník
Předseda Tenisového klubu Ústí nad Orlicí

Postup starších žáků Tenisového klubu Ústí nad Orlicí Mužský basketbal 
po 10 letech opět v Ústí!

Mladí basketbalisté vyhlíží ligovou sezonu, po 54 letech

První zápasy mužského týmu s okolními městy 
se začaly hrát v roce 1943, byť počátky basket-
balu v Ústí nad Orlicí sahají až do roku 1936. 
Od té doby se hrál mužský basketbal s různými 
přestávkami až do roku 2012. 

Po desetileté pauze se pokusí na tuto tradici 
navázat v přicházející sezoně náš tým, který 
bude startovat ve Východočeském přeboru 
mužů. V našem kádru nechybí několikanásobný 
nejlepší střelec Memoriálu Ing. Bohuslava 
Langa a Východočeské ligy Martin Svojanov-
ský, ale také celá řada trenérů našich mládež-
nických celků. 
Přidali se k nám také hráči z České Třebové, 
a tak naše sestava čítá 14 jmen. Sezonu zahá-
jíme v polovině září zápasy v Pardubicích a Heř-
manově Městci. Úvodní domácí duely nás čekají 
na začátku října, kdy budeme v sobotu 1. 10. 
hostit Nový Bydžov a o den později Josefov. 
Naším domovským stánkem bude hala SŠUP 
v Zahradní ulici a pevně věříme, že naši fanoušci 
se stanou tím pomyslným šestým hráčem a že 
se pro body do Ústí jezdit nebude. Těšíme se 
na vás v nadcházející sezoně a přijďte nás pod-
pořit.

Tomáš Skalický
kapitán týmu mužů

V roce 1968 se hrála v Ústí nad Orlicí naposledy 
ligová soutěž chlapců, o což se tehdy postarali 
místní dorostenci. Nyní o 54 let později si celo-
republikovou ligovou soutěž zahrají i naši starší 
žáci U15. Je pravda, že ligu jsme hostili ještě 
v roce 2018, ovšem to bylo zásluhou dívčího 
týmu žákyň. Chlapci si na ni museli více jak půl 

století počkat. Do soutěže vstupujeme s vel-
kou pokorou a rozhodně nemáme přehnané 
cíle, vždyť budeme mít v naší skupině věhlasné 
soupeře, jako jsou Pardubice, Nymburk nebo 
USK Praha. Na druhou stranu do počtu být roz-
hodně nechceme a především proti papírově 
slabším soupeřům budeme chtít bojovat po 

celých 40 minut o co nejlepší výsledky. Na jaké 
umístění to bude nakonec stačit, se dozvíme 
až na jaře, ale už nyní víme, že to budou pro 
kluky obrovsky cenné zkušenosti získané proti 
silným soupeřům.

V letošní sezoně však tento tým nebude naším 
jediným zástupcem kategorie U15. V nadre-
gionálních soutěžích budeme mít i  B tým 
chlapců, jenž bude tvořen především mladšími 
hráči, kteří by si v lize tolik nezahráli. Na novou 
sezonu se těší i naše starší žákyně, které utvo-
řily nový tým a zapojí se poprvé do čistě dívčí 
soutěže. Kromě těchto tří družstev budeme 
mít ve Východočeských přeborech ještě týmy 
minižactva U12 a U11. Celkem 5 mládežnic-
kých týmů je historicky nejvyšší počet a svědčí 
o zájmu dětí o basketbal, což nás velmi těší. 
Rádi u nás přivítáme i nové zájemce o tento 
sport pod bezednými koši, více informací o čin-
nosti, zápasech i náborech naleznete na webu 
www.basketusti.cz.

Martin Šorf
předseda klubu

Na fotografii zleva: David Krsička, Matěj Chadima, Daniel Hamerník, Matouš Adámek, Nikola Snášilová, 
kapitán družstva Radek Chadima a Melisa Nermuťová, chybí Václav Kudrna. 
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Máte doma neposedného skřítka, který vyzařuje 
spoustu energie a raduje se z každého pohybu? 
Přijďte k nám! Gymnastický sport Vám umožní 
se realizovat hned ve čtyřech disciplínách. Gym-
nastická průprava je všestranná a žádaná pro 
jakékoliv sportovní odvětví. Zveme všechny 
šikovné holčičky ve věku 5 - 6 let, aby si v trénin-
kové hodině vyzkoušely svoje dovednosti. Kdy? 
Vždy ve středu 7. 9. , 14. 9. , 21. 9. a 28. 9. 
v tělocvičně ZŠ Komenského Na Štěpnici 
od 16 do 17 hodin. Vezměte s sebou vhodné 
oblečení, neklouzavou cvičební obuv a dobrou 
náladu! Počet míst je omezen. Registrujte se 
předběžně na internetových stránkách klubu. 
Těšíme se na viděnou.

Tým trenérek
sport-gym.estranky.cz

Nábor do přípravky 
sportovní gymnastiky

STUDIOBART zve na cvičení Kroužky lezení pro dospělé 
– začátečníci

Cvičení jednoty Orel

Pozvánka na lezeckou
dvojkombinaci

K podzimní rozhledně 
po sedmadvacáté

STUDIOBART - jóga, zdravá záda, cvičení pro 
děti (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na poprázdninové cvičení 
k nám do studia.
Připravujeme pestrou nabídku - jóga, zdravá 
záda, pilates, cvičení pro seniory, cvičení pro 
děti s fyzioterapeutkou.
Pilates s Pavlínou každý pátek 8.15 a kruháč 
středy 8. 00. Cvičení pro seniory - ranní nádech 
s Danou Holubářovou.
Můžete se těšit na lekce vinyasa jógy s Bar-
čou, zdravých zad s Market a Veru, vitality jógu 
s Růžou. Pro maminky jsme připravili cvičení po 
porodu - středy 10. 00.
Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na 
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novin-
kách informovat.

Kde: stěna DDM DUHA Ústí nad Orlicí, od 
října 2022 do května 2023.
Výběr z těchto termínů:
Pondělí: 20.00 – 21.30 hodin
Středa: 20.00 – 21.30 hodin
Na kroužku se naučíte: – bezpečnost pohybu 
na umělé stěně – navazování, vzájemná kon-
trola, lezení, jištění – základy techniky lezení
– základy lezeckého pohybu – něco o materi-
álu, jistících pomůckách – bezpečně jistit prvo-
lezce i druholezce – vyvádění cest – chytání 
pádů – bezpečné slanění.
Časová náročnost: 1,5 hod./ týden, garantu-
jeme 30 lekcí. Cena kroužku:
2.500,– Kč / 15. lekcí/ 1,5 hod.
4.500,– Kč / 30. lekcí/ 1,5 hod.

Více informací a přihlášky na
lezeckaskolanogravity.cz

Pravidelná cvičení jednoty Orla v Ústí 
nad Orlicí ve školním roce 2022/2023

Cvičení „Aby záda nebolela“
Zveme vás každé úterý v čase od 19.00-20.00 
hodin na cvičení „Aby záda nebolela“, které vede 
Pavla Nedvědová a koná se v tanečním sále 
v budově DDM. Cvičení je určeno pro všechny 
věkové kategorie a je zaměřeno na protahování 
jednotlivých částí těla, odbourávání bolesti...
Cena: 30 Kč členové Orla, 50 Kč nečlenové. 
S sebou si vezměte karimatku a pohodlné oble-
čení. První cvičení bude v úterý 6. září.

Kurzy sebeobrany GAKU-DO
Zveme vás na kurzy sebeobrany Gaku-do, které 
budou každé úterý od 6. září v tanečním sále 
v budově DDM a vede je Mgr. René Nedvěd.
Kurzy vás naučí: jak se bránit, zvýší vám kondici 
a sebevědomí, naučí vás, jak v konfliktní situ-
aci nepropadnout panice a vědět si rady apod.
Cena pro členy je 40 Kč a pro nečleny 70 Kč. 
S sebou si vezměte pohodlné oblečení. V pří-
padě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrá-
tit na emailu: oreluo@seznam.cz.

Orel jednota Ústí nad Orlicí 
oreluo.webnode.cz

HORO DUHA ÚO ve spolupráci s DDM Duha 
Ústí nad Orlicí pořádají lezecké závody ÚSTÍ 
LEZE, které jsou určeny pro širokou veřejnost. 
Soutěžit se bude v dvojkombinaci - rychlost, 
obtížnost. Akce se koná 10. září, registrace 
začíná v 8.00 hodin, zahájení závodu je v 9.00 
hodin na lezeckých stěnách DDM Duha Ústí 
nad Orlicí. Kategorie: děti kluci/ holky 6-9 let, 
junioři kluci/holky 10-14 let, muži 15-29 let, 
ženy 15-29 let, senioři muži/ženy 30-99 let.
Startovné: děti / junioři 200 Kč, dospělí / senioři 
400 Kč. V ceně startovného je jídlo a pití.

Info a on-line registrace na horoduha.cz

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil 
na neděli 11. září 27. 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 nad Orlicí do 
České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, 
Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad 
Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad 
Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, 
Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně. Ostatní 
cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů 
jsou od nejdelší odvozeny. 

Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. 
Akce se doposud zúčastnilo 17 105 turistů. 
Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčast-
nit pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komu-
nikacích! Pořadatelé děkují městu Ústí nad 
Orlicí za dlouholetou finanční podporu.
Zdrávi došli i dojeli.

Milan Richter
Předseda KČT Ústí nad Orlicí

Závody minikár

V sobotu 17. a v neděli 18. září 2022 pořádá 
autoklub Ústecká 21 ve spolupráci s městem 
Ústí nad Orlicí tradiční závody minikár. V sobotu 
se pojede o body do Mistrovství České repub-
liky a v neděli o body do celkového umístění 
v Poháru České republiky. Závody se uskuteční 
po oba dva dny od 9. 00 do 15. 00 hodin na 
Andrlově chlumu. Přijďte se podívat na jezdecké 
umění talentovaných mladých jezdců a dospě-
lých závodníků.

Srdečně zve ústecký autoklub 
a město Ústí nad Orlicí.

Nábor nových členů 
do oddílu karate

SK Karate Ústí nad Orlicí pořádá nábor nových 
členů – chlapců a dívek do 6 do 15. let. Tré-
ninky probíhají v nové tělocvičně DDM 2x týdně, 
úterý a pátek od 16.45 do 18.00 hodin. Zápis 
do oddílu je možný pouze elektronicky v prů-
běhu září a října na webu DDM. První trénink 
začíná v úterý 4. října. Podrobnější informace 
naleznete na webu: ddm-usti.cz a karateuo.cz
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Krytý plavecký bazén
Krytý plavecký bazén má právo na změnu pro-
vozních hodin pro veřejnost, na omezení rela-
xačního centra a ostatních atrakcí.
Raději se včas informujte na tel.: 734 353 475

Omezení plaveckých drah:
po | 16:00 – 17:00 | 2 dráhy
út + čt | 15:00 – 19:00 | 2 dráhy

Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Centrum RIO
Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.
Rezervace: tepvos.cz/rezervace

tel.: 777 673 359, bazenusti.cz
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Otevření sauny plánujeme na 12. 9. 2022.
Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky bazenusti.cz.

Po  15:00 – 21:00 společná
Út  13:00 – 21:00 ženy
St  13:00 – 21:00 muži
Čt  13:00 – 18:00 ženy
  18:00 – 21:00 muži
Pá  13:00 – 21:00 muži
So  15:30 – 18:30 ženy
  18:30 – 21:00 společná
Ne  14:00 – 21:00 společná
 

tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zimní stadion
LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmot-
ným 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.

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek 15:00 – 20:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se infor-
mujte na: info@skateparkustinadorlici.cz

tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén – provozní doba září

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum

Čt 1. 9. 12:00 – 17:00 12:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 - 21:00

Pá 2. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 - 21:00

So 3. 9. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 4. 9. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 5. 9. 13:00 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Út 6. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

St 7. 9. 15:00 – 21:00 15:00 - 21:00

Čt 8. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Pá 9. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 18:00 14:30 - 18:00

So 10. 9. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 11. 9. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 12. 9. 13:00 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Út 13. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

St 14. 9. 15:00 – 21:00 15:00 - 21:00

Čt 15. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Pá 16. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 - 21:00

So 17. 9. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 18. 9. 08:00 – 20:00 08:00 - 20:00

Po 19. 9. 13:00 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Út 20. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

St 21. 9. 15:00 – 21:00 15:00 - 21:00

Čt 22. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Pá 23. 9. 05:30 – 07:55 15:30 – 21:00 15:30 - 21:00

So 24. 9. 09:00 – 21:00 09:00 - 21:00

Ne 25. 9. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 26. 9. 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Út 27. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 - 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

St 28. 9. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Čt 29. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 17:00 15:00 – 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Pá 30. 9. 05:30 – 07:55 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

Aquapark   
Sezóna bude ukončena v závislosti na počasí.

Pondělí – neděle 10:00 – 18:00

Více informací na bazenusti.cz nebo se infor-
mujte na: 734 353 475, 465 524 254.

V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí
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Různé

Inzerce
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MK ČR E100 39

Ústecké listy

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí

Inzerce

Pronajmu družstevní byt 2+1, Špindlerova ulice. 
Byt je po  provedené celkové rekonstrukci volný  
k nastěhování. Kontakt: 603 520 823.

Pronájem bytu 1+1 v ulici Popradská v Ústí nad 
Orlicí, zděné jádro 38 m2. Celková cena za proná-
jem a veškeré poplatky (voda, topení, plyn, inter-
net…) je 11.500,– Kč/měsíc. Byt je volný k nas-
těhování od ledna 2023. Kontakt: 776 795 942.

Koupíme RD nebo chalupu k trvalému bydlení 
v Ústí nad Orlicí nebo v okolí cca do 20 km. V dob-
rém stavu s dispozicí 4+1 a větší nebo s možností 
dostavby dalších místností. Jsme přímí zájemci. 
Koupě od majitele i od RK. Úspěšný tip hodnotně 
odměníme. Tel. 608 039 239.

Koupím starší filmové i jiné plakáty cca do roku 
1980. Tel. 608420808.

Koupím gramofonové LP desky do své 
archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky 
ani dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji 
za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: 
Fiat1955@seznam.cz

Porodní asistentka Mgr. Romana Cihlářová 
poskytuji předporodní kurzy, konzultace, laktační 
poradenství a jógu pro ženy v Ústí nad Orlicí. 
Více: kporodususmevem.cz, tel.: 732 290 920.

V neděli 14. srpna se běžel 20. ročník oblí-
beného závodu Černovírský kros po Černo-
víru a okolí. Letošní ročník navázal na změnu 
z minulého roku a to start a cíl u sokolovny 
namísto návsi, jak tomu bylo v předchozích 
letech a s tím související změna trasy, která 
přinesla sice náročnější, ale zajímavější trasu 
vedenou více po okolních loukách a lesích.

V  hlavním závodě startovalo 56 závodníků 
a absolutním vítězem na 4770 metrů dlouhé 
trati se stal opět Radek Hübl s výborným časem 
18 minut a 1 sekunda. 
Radek Hübl je držitelem traťového rekordu 
a dlouhé roky nepřekonaným favoritem závodu. 
Součástí nedělního dopoledne byly také závody 
dětí. Na start kratších tratí nastoupilo celkem 
55 závodníků v dětských kategoriích.

-LP-

Jubilejní ročník Černovírského krosu

Přijďte se k nám podívat – nyní přijmeme:

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH LISŮ (m/ž) 
SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK (m/ž)

DĚLNÍKA DO VÝROBY (m/ž) 
Pracujeme v moderním, čistém  provozu

Máme motivační bonusy, příspěvek na dovolenou
V prosinci inkasujeme 13. mzdu

Moldex nám přispívá na penzijní a životní připojištění
Pojďme si domluvit osobní schůzku

Nastoupit můžete třeba hned, vše Vás naučíme

Pro info o jednotlivých pozicích volejte na personální oddělení 
Erice nebo Pavlíně 

tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Jste v práci v pohodě nebo potřebujete změnu?


