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Léto na pohodu!
Vážení spoluobčané, máme za sebou jeden
z nejmagičtějších dnů v roce. V úterý 21. června
v 11 hodin a 14 minut nastal letní slunovrat.
Sluneční paprsky dopadly kolmo na obratník
Raka a začalo astronomické léto. Den byl nejdelší a noc nejkratší. Slunovratu předcházel
superúplněk a následovala jej Svatojánská noc.
Předpokládám, že mnozí z Vás si nenechali ujít
jasný svit Měsíce a přeji Vám, jestli jste příchod
léta oslavili vášnivě a láskyplně, případně jestli
jste našli zlatý poklad. :-)

roku. Ze slunce načerpáváme novou energii,
těšíme se na dny dovolené a odpočinku. Na dny
letního lelkování. Tak jako se pravidelně střídají
roční období, tak i já Vám pravidelně v tomto
čase přeji klidné letní dny. A protože léto si
s ohledem na postavení Země ke Slunci bývá
podobné s létem jiného roku, je i mé letošní
přání obdobné s již dříve zaslaným.

Léto symbolizuje rozpuk života v plné kráse.
Letní období je pro mnohé nejatraktivnější část

Vážení spoluobčané, přeji Vám dny zalité
sluncem a deště jen přiměřeně, klidné moře,
dostatek vody v řekách, jasné rozhledy, jízdy
bez defektů, bezpečné odlety a přílety, snídaně v trávě, romantické západy a uhrančivé

východy, cesty plné nových poznání, vychlazená piva, vína bílá i červená či šumivá, rodinné
chalupaření a grilování, dostatek lesních plodů,
zdatné nosiče batohů a zavazadel, ochotné
a usměvavé recepční, čisté kempy, připravené
hotelové pokoje, balkóny s výhledem, platné
cestovní pasy, ceny úměrné službám, pohodlné boty a slušivé plavky, romantické ohně při
kytarách, noční nebe plné hvězd, vášnivé noci
a bezbolestná rána, knížky a křížovky čekající jen
a jen na Vás. Přeji Vám dovolenou podle vlastních představ a léto na pohodu!
Petr Hájek
starosta města
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Kultura

Sport

Babyka je ve finále

Pozvánka na ústeckou pouť

Novohradská 70

Mezi dvanáct finalistů ankety Strom roku 2022
se probojovala i chlouba našeho města, javor
babyka na Podměstí.
Zapojte se do hlasování o strom roku na strom.
roku.cz. Čas máte do 11. září, vítěze ankety
budeme znát 21. září.
str. 3

Ve dnech 12.–14. 8. se uskuteční v prostoru
parku Kociánka a na zahradě Hernychovy vily
97. staročeská ústecká pouť.
Pouťové atrakce, stánky s občerstvením, pouťové zboží, výstavy, kulturní programy, sportovní turnaj, pouťová zábava.

TJ Sokol Kerhartice pořádá v sobotu 2. července od 8.00 do 18.00 hodin 15. ročník
cykloturistického výletu NOVOHRADSKÁ 70
- Memoriál Ing. Františka Mejdra. Okruhy pro
cyklisty: 70km, 40 km, 35 km a 100 km. Více
na novohradska70.kerhartice.com.

str. 22

str. 26
www.ustinadorlici.cz
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Pozvánka na Den Regionu
Orlicko-Třebovsko

Poděkování sponzorům
Ve dnech 30. května až 4. června se uskutečnil další ročník městské slavnosti Město
v pohybu – týden dobré pohody.

Na pátek 2. září 2022 připravuje svazek obcí
Den Regionu Orlicko – Třebovsko. Cyklojízda
starostů členských obcí a měst bude končit
v 17 hodin v obci Jehnědí ve sportovním areálu Hliňák v předvečer velkého sletu ultralehkých letadel, který se za příznivého počasí bude
konat následující den.

Akce by se nemohla konat bez výrazné finanční
podpory sponzorů.
Jejich přístupu a vstřícnosti si město Ústí nad
Orlicí nesmírně váží a touto cestou všem za
poskytnutí jejich sponzorské podpory děkuje.

Je připraven program místních spolků, představení ultralehkých letadel a modelů a občerstvení. Pojeďte s námi a připojte se k propagační
jízdě regionem!

Víte, po kom jsou v Ústí pojmenované ulice?
Také jste přemýšleli někdy nad tím, proč nebo
po kom se jmenuje ta či tamta ulice? Jáchym
Kopecký ano, a dokonce tak intenzivně, že vytvořil online mapu ulic města Ústí nad Orlicí pojmenovaných po historických osobnostech.
Je až překvapující, kolik jich v našem městě
máme. Pojmenovávány nebyly jen po notoricky známých postavách našich dějin, jako je
první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, česká obrozenecká spisovatelka
Božena Němcová nebo první dáma české gastronomie Magdalena Dobromila Rettigová.
Žijeme-li či procházíme ulicí Sychrovou, Mazánkovou, Tvardkovou nebo Hniličkovou, většinou
ani netušíme, kterým konkrétním osobnostem
vzdaly hold předchozí generace.
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Prázdniny v infocentru
Infocentrum rozšiřuje svoji víkendovou otevírací
dobu v měsících červenec a srpen. V těchto
měsících bude v sobotu a v neděli otevřeno od
9 do 14 hodin. Otevírací doba v pracovní dny,
pondělí až pátek, se nemění, zůstává otevřeno
od 7 do 17 hodin.
Upozorňujeme, že Turistické informační centrum (TIC) města bude dne 30. června 2022
pro veřejnost uzavřena z důvodu probíhající
inventury.
Vyhlášena byla v letošním roce opět celorepubliková soutěž Oblíbené turistické informační
centrum. V této anketě můžete hlasovat až
do 31. srpna na Turistická informační centra
(kampocesku.cz) z jedné IP adresy maximálně
jedenkrát v každém ze 14 krajů. Můžete tak
svým hlasem podpořit naše TIC.
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Jáchyma Kopeckého napadlo mapu stvořit před
necelými dvěma lety. „Na podzim roku 2020
jsem narazil na zprávu o tom, že Litomyšl se
chystá přejmenovat část Jiráskovy ulice na
náměstí Václava Havla. A protože sympatizuji
právě s Havlovými myšlenkami, chtěl jsem je propsat i do podoby našeho města. Napadlo mě, že
by jedna z orlickoústeckých ulic mohla nést jeho
jméno,“ vypráví autor projektu a pokračuje: „Když
jsem přemýšlel nad tím, jak jsou vlastně v našem
městě ulice pojmenované, došlo mi, že nevím, čí
jména některé z nich nesou. Po kom se jmenuje
ulice Tvardkova nebo Vrbenského? Začal jsem si
hledat údaje o osobnostech spojených s Ústím.
A napadlo mě, že by tyto informace mohly být
zajímavé i pro ostatní občany, že i oni by chtěli
vědět, jaká osobnost je například zapsaná
v jejich občanském průkazu skrze pojmenování
ulice, kde mají trvalé bydliště.“ Tyto úvahy přivedly Jáchyma Kopeckého k vytvoření online
mapy Ústí nad Orlicí s odkazy u ulic, které nesou
jméno nějaké osobnosti. „Když mne Jáchym
Kopecký se svým záměrem seznámil, zajistil
jsem projektu finanční podporu a zároveň nabídl

spolupráci města prostřednictvím městského
muzea,“ doplňuje starosta města Petr Hájek.
Tato nabídka se ukázala jako klíčová, protože
pátrání nebylo vždy jednoduché. Online mapa
tak vznikla s podporou zaměstnanců městského
muzea a města Ústí nad Orlicí. „Informace jsem
čerpal z lehce dostupných internetových zdrojů,
myslím ale, že bohatě stačí k tomu, aby se lidé
s původem pojmenování seznámili. U mnohých
názvů ulic bylo jméno historické postavy zřejmé
hned, u některých už míň. A protože u pohledu
na historii je zajímavé porovnávat minulost
a současnost, doplnil jsem také názvy z doby
před rokem 1989 a z první republiky. Mé díky
patří panu Urbánkovi a panu Skalickému z městského muzea za cenná historická upřesnění,“
podotýká autor projektu. Výstavbou sice vzniknou v bývalém areálu Perly 01 dvě nové ulice,
ale názvy budou mít jiné. Ulice Floriana Hernycha
a U Perly budou odkazovat na tradici textilního
průmyslu v našem městě.
„Tato mapa měla být původně součástí mé
prosby či přání, aby byla jedna z nových ulic na
území Perly 01 pojmenovaná právě podle Václava Havla. Zastupitelé ale nakonec odhlasovali
názvy jiné, což v souladu s demokracií chápu
a respektuji. A koneckonců, pojmenování nových
ulic se mi vlastně líbí,“ dodává Jáchym Kopecký.
Mapa ústeckých ulic byla propsána i do interaktivní mapy města Ústí nad Orlicí poznejustinadorlici.cz.
-DP-

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko zve
Petr Hájek, předseda svazku
a PhDr. Jana Staňková

Již na jaře pro vás infocentrum připravilo nové
webové stránky ic.ustinadorlici.cz a naleznete
zde informace pro turistické a volnočasové
aktivity. Web je propojen s Mapovým průvodcem, interaktivní mapou města, kde jsou
informace seřazeny do tematických záložek
a doplněny o popisky a fotografie. Najdete
zde například záložku Parky, Naučné stezky,
Sportoviště, Dětská hřiště nebo novou záložku
Ústecké ulice, jimž daly jména významné osobnosti našeho města.
V infocentru jsou pro vás připraveny také tištěné materiály v podobě map, letáků, brožur
či sezonních turistických novin a aktuálních
jízdních řádů cyklobusů.
Přejeme vám slunečné a pohodové prázdniny.
Kolektiv TIC

[2]
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Práce na silnici z Hrádku budou pokračovat
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický
navštívil v květnu Ústí nad Orlicí. Se starostou
Petrem Hájkem a místostarosty Jiřím Preclíkem a Pavlem Svatošem řešil pokračování
modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí
směrem na Hrádek a na druhou stranu směrem
na Skuhrov. „Vzhledem k nestabilnímu terénu
v těsné blízkosti Tiché Orlice a sesuvům půdy
jsme museli stavební práce přerušit a následně
po dohodě s původním dodavatelem byla ukončena také smlouva. Do té doby se podařilo
dokončit modernizaci silnice z Hrádku až po
křižovatku se Sokolskou ulicí v Kerharticích. Pro
zbývající úsek jsme museli vysoutěžit nového
dodavatele. S tím byla podepsána smlouva
a samotné staveniště předpokládáme předat
1. července,“ uvedl Martin Netolický. V průběhu července by měla být zahájena modernizace dalšího úseku silnice II/315, a to z Ústí
nad Orlicí směrem na Skuhrov, kde naváže na
v listopadu 2020 dokončený úsek Skuhrov –
Lanškroun.
Kraj ve městě zřizuje několik středních škol.
Mezi nimi je také Střední škola automobilní.
U areálu v Dukelské ulici je sportoviště, na
jehož rozvoji chce město spolupracovat s krajem. Společným cílem je realizace veřejného hřiště, které bude oddělené od zbývajícího areálu

školy. Spolupráce kraje a města bude potřebná
také při řešení jídelny ve Smetanově ulici, kterou má město v pronájmu od státu, konkrétně
od České správy sociálního zabezpečení.
„Požádal jsem pana hejtmana o součinnost
v rámci řešení bezplatného převodu části
budovy ve veřejném zájmu. V uplynulých letech
byla městu nabízena možnost odkupu. Jídelnu
využívají nejen žáci naší základní školy, ale také
studenti středních škol zřizovaných krajem
a záměrem města je rozšířit její kapacitu. Protože povinností každého zřizovatele je zajistit
školní stravování, je společný postup logický.
S hejtmanem jsme našli shodu na společném
řešení, které by pomohlo odstranit stávající
problémy,“ uvedl starosta města Petr Hájek.
S vedením města Martin Netolický jednal
také o stavebních pracích, které navazují na
dokončení stavby centrálního urgentního příjmu. Město nyní připravuje rekonstrukci ulice
Jana a Josefa Kovářů. S ohledem na využívání
komunikace pro stavbu urgentu byla domluvena finanční spoluúčast kraje na obnově povrchu. Zároveň pokračují jednání o vybudování
clonící stěny, kterou požadují obyvatelé dotčených nemovitostí.
-DP-

Zlatý a bronzový úspěch mladých hasičů z SDH Černovír
Každoročně se koncem května koná okresní
kolo hry PLAMEN. Ještě před touto soutěží
probíhá generálka, tzv. PLAMEN nanečisto,
kde si soutěžní týmy vyzkouší nabité dovednosti. Na této soutěži, která se konala 13. –
14. 5. 2022 v obci Svatý Jiří naši mladí hasiči
vybojovali v kategorii mladších žáků historické
prvenství. Tento úspěch je ještě více namotivoval a s velkým odhodláním odjeli na okresní

kolo do Mladkova, které se konalo ve dnech
27. – 28. 5. 2022.
V mnohem větší konkurenci, celkem 38 družstev, a za nevlídného deštivého počasí bojovali
o co nejlepší výsledek. A podařilo se! Při závěrečném nástupu převzali z rukou starosty OSH
Ústí nad Orlicí pohár za 3. místo a s nepopsatelnou radostí si nechali na krk pověsit bronzové medaile.
Zajímá Vás, co je HRA PLAMEN?
Tady máte malou nápovědu:
PLAMEN je celorepubliková soutěž v požárním
sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti,
dovednosti a vědomosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Hra PLAMEN
vznikla v roce 1972 a od té doby se každoročně
pravidelně opakuje. Nejdříve probíhají okresní
kola, poté krajská a ti nejlepší pak postupují na
Mistrovství ČR hry PLAMEN.
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Babyka je ve finále
Mezi dvanáct finalistů ankety Strom roku 2022
se probojovala i chlouba našeho města, javor
babyka na Podměstí. Impozantní strom vyniká
svou rozložitou korunou a kmenem s obvodem
520 centimetrů, na výšku měří kolem 20 metrů.
Hlasování o Strom roku odstartovalo na
webové stránce stromroku.cz 20. června,
vítěze vyhlásí Nadace Partnerství o tři měsíce
později 21. září v Brně.
Strom s největší podporou veřejnosti získá
odborné ošetření od firmy PROSTROM Bohemia zdarma a postoupí do zimního celoevropského kola. Všechny finálové stromy se také
budou moci přihlásit o speciální grant na ošetření a výsadbu stromů.
-DP-

Otevřeli jsme Re-Use centrum
v Ústí nad Orlicí
Ve sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí je od
10. 6. 2022 otevřeno Re-Use centrum. Je otevřeno ve stejném čase jako sběrný dvůr. Funkční
a čisté věci mohou zde zdarma uložit obyvatelé
města. Odnést si je může zdarma kdokoliv. To,
co jeden nepotřebuje, druhému poslouží.
Z důvodu omezeného prostoru je možné přijímat jen některá zařízení a vybavení domácnosti
(např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí,
hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky apod.),
domácí dekorace (např. obrazy, rámy, vázy, květináče, mechanické domácí pomůcky atd.).
Také dětské kočárky, podsedáky a autosedačky, dětské hračky (mimo textilní výrobky).
Sportovní vybavení (brusle, lyže, koloběžky,
jízdní kola apod.). Mediální produkty (CD, DVD,
videokazety, knihy, časopisy), hodiny a budíky,
kufry a tašky, mechanické nářadí, elektrické
nářadí a drobné elektrospotřebiče (napětí
max. do 24V), nečalouněný menší nábytek
(zejména židle, stolky, poličky). O uložení rozhoduje obsluha sběrného dvora.
Z kapacitních, bezpečnostních a hygienických
důvodů Re-Use centrum nepřijme elektroniku
(napětí nad 24V), elektrozařízení, čalouněný
a rozměrnější nábytek (sedací soupravy, křesla,
skříně atd.), matrace a peřiny, oblečení a obuv,
stavební materiály, zvířecí hračky a pelechy.

Disciplíny této hry jsou následující - Závod
požárnické všestrannosti (ZPV), Štafeta 4×60
metrů s překážkami, Štafeta CTIF, Štafeta
požárních dvojic, Požární útok, vedení kroniky
a v kategorii starších žáků ještě Požární útok
s překážkami CTIF.

Věříme, že obyvatelé Ústí nad Orlicí v Re-Use
centru uloží to, co nepotřebují a poslouží jim
to, co tam někdo nechal. Každý z nás může
přemýšlet o tom, jestli věc, kterou už nepotřebuje, musí vyhodit nebo ji může využít někdo
jiný. Vše se časem stane odpadem. Je na nás,
kolik toho odpadu bude.

Zuzana Mačátová,
starostka SDH Černovír

TEPVOS – úsek Komunální služby
Více informací najdete na tepvos.cz.
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Úpravami ulic přibudou
parkovací místa

Rieter CZ pokračuje v dlouhodobé podpoře
Orlickoústecké nemocnice

Parkovacích míst je málo, nové se podaří
vytvořit díky několika investicím do ústeckých
ulic. Práce proběhnou během léta. Konkrétně
jde o Popradskou ulici (sídliště Štěpnice), kde
vznikne celkem 42 nových míst pro parkování
u domů č. 1274 - 1279. V navazující ulici Na
Štěpnici u domu č. 1268 budou vytvořena čtyři
nová místa pro parkování. Z rozpočtu města je
na tuto akci vyčleněna částka ve výši 2,9 milionu korun.
Možnost parkování rozšíří i investice do Špindlerovy ulice, kde bude opravena příjezdová
komunikace a úpravami vznikne před domy č.
1127, 1128 a 1131 celkem patnáct nových
parkovacích míst. Hodnota zakázky činí zhruba
3 miliony korun.
Jak je již při podobných investicích v Ústí zvykem, na zadláždění bude použita vegetační
vsakovací dlažba.
Město má v plánu díky úpravám ulic rozšířit
parkovací plochy i na Dukle a v Heranově ulici.
Plán investičních akcí města na letošní rok myslel na opravu chodníků v ulici Korábova, které
již byly ve špatném stavu. Akce za zhruba dva
miliony korun zahrnuje opravu obou stávajících
chodníků včetně vyřešení sjezdů na sousední
pozemky a naváže na rekonstrukci vodovodu
a rozvodů elektrické energie. Dojde i na výměnu
veřejného osvětlení.
Stavební práce budou provázet dopravní omezení pro motoristy i chodce. Pozorně sledujte
dopravní značení. Děkujeme za pochopení.
-DP-

Rieter CZ s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí je
součástí švýcarského koncernu Rieter, který
je předním světovým výrobcem strojních zařízení pro textilní průmysl. V rámci svých aktivit v oblasti společenské odpovědnosti firma
dlouhodobě podporuje také Orlickoústeckou
nemocnici. Vedení Rieter CZ v čele s Ing. Janem
Lustykem, generálním ředitelem se rozhodlo
k finanční podpoře také v roce 2022.
Orlickoústecká strojírenská firma, která aktuálně zaměstnává okolo 670 pracovníků patří
k významným zaměstnavatelům regionu. Rieter CZ je pravidelným donátorem nemocnice

Projekt MAP III byl zahájen

Nenaleťte podvodníkům!
•

•

ani investice telefonicky, neinstalujte si
neznámé aplikace do svých zařízení na
žádost cizích osob
Nikomu nefoťte svou platební kartu,
dávejte pozor, kam údaje z karty zadáváte
(buďte obezřetní při nákupech i prodeji)
Jestliže jste se stali obětí podvodu, jednejte co nejrychleji, zejm. oslovte svou
banku kvůli učiněné transakci
Rozmyslete si, s kým v „elektronickém
světě“ komunikujete, protože např. zaslání
Vašich intimních fotografií, zpět už nevrátíte
Dávejte na sebe, své blízké a své finance
pozor.
PČR Ústí n.O.

Od 1. 5. 2022 byl na území Orlickoústecka
a Českotřebovska zahájen nový projekt MAP III,
který plynule navázal na předešlý projekt MAP II.
Potrvá celkem 19 měsíců (tj. do 30. 11. 2023)
V probíhajícím projektu MAP III už mají za sebou
první společné jednání odborné pracovní skupiny a Pracovní skupina pro financování. Také již
proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru, na
němž se podařilo schválit Strategický rámec,
verze 2.0, což je sborník investičních záměrů
škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů
zabývajících se vzděláváním dětí a žáků do 15
let z území Orlickoústecka a Českotřebovska.
A co nás čeká v dohledné době? Příprava otevřených setkání v rámci odborných pracovních
skupin za účelem sdílení zkušeností, sběr příkladů dobré praxe a jejich sdílení a v novém
školním roce jednání pracovních skupin, další
sběr nových investičních záměrů a následná
aktualizace Strategického rámce.
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Finanční dar ve výši 100.000 Kč byl předán
v rámci pracovní návštěvy zástupců nemocnice v Rieter CZ dne 25. 5. 2022. Z rukou Ing.
Jana Lustyka šek přijali MUDr. Vratislav Dědek
a Mgr. Hana Maršíková. Dar bude nemocnicí
využit k modernizaci vybavení a prostředí pro
pacienty neurologického a interního oddělení.
Rieter CZ prostřednictvím svých zástupců vyjádřila v rámci jednání svou připravenost k další
podpoře rozvoje nemocnice.

Na fotografii zleva: Ing. Pavel Kubíček (RCZ), MUDr. Vratislav Dědek (OUN), Ing. Jan Lustyk (RCZ), Mgr. Hana Maršíková
(OUN), Mgr. Richard Bednář (RCZ)

Policie ČR informuje
Vážení spoluobčané, jménem Policie České
republiky, za Obvodní oddělení Ústí nad Orlicí,
si Vás dovolujeme stručně upozornit na podvody, kterých je nejen v internetovém prostředí
plno. Všichni podvodníci mají jeden cíl – vylákat
z Vás jakýmkoliv způsobem Vaše peníze. Níže
se seznamte alespoň se základními radami, jak
se nestát podvedeným. Další informace naleznete po naskenování QR kódu u článku.
• Přijde-li vám SMS s heslem na potvrzení
transakce, kterou jste neuskutečnili, heslo
nikomu nesdělujte
• Zabezpečte si své účty dostatečně složitým heslem (kombinací čísel, velkých
a malých písmen), nedávejte si všude
stejné heslo, neukládejte si hesla na cizí
zařízení
• Nevěřte všem e-mailům, neklikejte na
všechny odkazy, které Vám do Vašich
e-mailových schránek, zpráv na sociálních
sítí či SMS dorazí
• Pozor na neznámé volající, kteří se představují jako bankovní úředníci, specialisté
k investování, nesjednávejte si půjčky

v Ústí nad Orlicí a na její chod přispěla ve své
novodobé historii již celkem třináctkrát.

•

•

PČR - kyberkriminalita

Více na: maporlicko.cz a facebooku:
facebook.com/MAP.Orlicko.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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Tomáš Kopecký: Naší snahou je, aby Ústí bylo zeleným městem
Když se řekne životní prostředí, každému se
vybaví něco jiného. První asociací může být
krásná zelená krajina, ochrana přírody či znečištěné prostředí. Čím konkrétně se zabývá odbor
životního prostředí na městském úřadu přiblížíme v rozhovoru s vedoucím odboru Tomášem
Kopeckým. A dopředu můžeme prozradit, že
přemnožený hmyz v domácnosti nebo podivné
čáry na nebi to není. I takové dotazy už totiž
na odbor padly.
Těch oblastí, kterými se zabýváte, je hodně.
Začneme třeba výsadbou zeleně, co lze o ní
říct obecně?
V průběhu roku máme naplánované různé
výsadby, většinou v návaznosti na investiční
akce nebo rekonstrukční práce. Stavbaři
odcházejí, my jdeme v logickém sledu za nimi.
V některých případech se na výsadbu připravujeme už zároveň se stavbaři, kdy se využije
jejich technika a šetří finanční prostředky, třeba
při navážení zeminy.
K nové výsadbě letos dochází například ve
veřejném prostoru před Domem dětí a mládeže Duha, kde budou postupně vysazeny nové
stromy, keře a trvalky, které budou prokvétat
během celého roku.
Kapitolou sama pro sebe je péče o veřejnou
zeleň, ta je asi hodně náročná.
Naší snahou je, aby Ústí nad Orlicí bylo zeleným městem, a podle tohoto konceptu se snažíme osazovat zelení i drobná místa, takzvaná
rabátka, která se jinak sečou ručně. Například
kousek zelené plochy mezi silnicí a chodníkem,
na kterém by údržba trávníku byla náročnější
a nákladnější. Je značný cenový rozdíl sekat
celou plochu strojem nebo ručně vyžínačem,
a je to i vzhledově rozdíl. Pokud se takové místo
osadí keři nebo trvalkami, efekt je nesrovnatelný a cena za údržbu je pouze o pár korun

na metr za rok vyšší. Nejen že záhon hezky
vypadá, ale má i další přidané hodnoty, zachycuje vodu, vytváří lepší mikroklima a podporuje
biodiverzitu. Volíme rostliny vhodné pro opylovače. Všimněte si, že když kvetou, jsou obsypané včelami, čmeláky nebo motýly. Prostě živé
město po všech stránkách je náš cíl.
Je velkou překážkou dlouhodobé sucho?
Některá města si kvůli němu pořídila zavlažovací vaky.
Také je máme, ale jejich využití je trošku složitější věc. Vak má relativně menší objem a je
k němu potřeba jezdit vícekrát. U nové výsadby
v našich podmínkách, v jílovém podloží, zalévat strom jen na povrchu není úplně efektivní,
nenaučí se si vodu najít a koření jen na povrchu. Pokud se mu dostane hluboké zálivky,
má snahu si pro ni kořeny sáhnout níž a dobře
pak zakoření. Naši zahradníci to zvládají, i když
samozřejmě ke ztrátám dochází, to je všude
normální. Také některé druhy stromů jsou na
přesazování hodně citlivé, třeba duby, buky,
habry. Také pokud jsou v místě složitější hydrogeologické podmínky, může se stát, že strom
uhyne a to paradoxně kvůli tomu, že má moc
vody, prostě se „utopí“. Třeba nové sítě někde
fungují jako drenáž a často odvedou podpovrchovou vodu tam, kde vadí. Starat se o stromy
není vůbec jednoduché.
Tak to zná každý, kdo má zahrádku či
zahradu, že i přes veškerou péči se ne vše
ujme. Jaké druhy stromů zpravidla volíte?
Takové, které se přizpůsobí našim klimatickým
podmínkám. Téměř už nevysazujeme jehličnaté
stromy, které decimuje kůrovcová kalamita
a další škůdci, třeba zavlečené ploštice vroubenky nebo různé houbové choroby. Volíme
takové druhy, kterým se u nás daří dobře a lépe
se vypořádávají se suchem, hlavně listnáče.

Máme ve městě problémy s vandalismem
cíleným na zeleň?
Ano, příčin je víc. Někdy jde o jednorázové akce
vyvolané například opilostí. V cestě posílenému
egu stojí strom a „nechce uhnout“. Někdy je
vandalismus cílený. Někdo usoudí, že mu strom
vadí, například z něj něco padá na jeho naleštěné auto a vyhlásí mu válku, strom pak otráví
nebo navrtá. Aktuálně máme dva navrtané
stromy a uvidíme, zda přežijí nebo ne. Někdy
také zeleň poškodí lidé, kteří mají pocit, že se
o ni umí sami starat nejlépe. Co s tím? Těžko
říct, snad přispěje i tento rozhovor. Prosíme
lidi, aby byli všímaví a dali nám vědět, když se
něco takového děje.
O zeleň je třeba řádně pečovat a má to svá
pravidla. Ne každý to chápe. Pro někoho jsme
ekoteroristi, pro někoho zas málo „zelení
a ochranářští“, protože údržba znamená i prořezy a kácení stromu. Pohybujeme se ve veřejném prostoru, kde má svou roli bezpečnost,
proto je údržba dřeviny zásadní. Pokud je strom
svému okolí nebezpečný, ač nás to mrzí, je toto
hledisko důležitější, než ho nechat dožít s rizikem škod na zdraví a majetku. V lese, zvláště
chráněném území, kde je pohyb lidí minimální,
je možné strom nechat k rozpadu, město je
prostě jiný prostor.
Odbor je úspěšný při získávání různých
dotací, loni například získal prostředky na
ošetření památných stromů, buku červenolistého na náměstí Svobody a javoru babyka
na Podměstí. Letos jste také podali žádost?
Ano, čekáme na to, jak dopadne vyhodnocení
Programu péče o krajinu ministerstva životního prostředí, zažádáno máme o dotaci na
dva památné stromy, které ještě ošetřením
neprošly. Jde o buk červenolistý na ústeckém
hřbitově a lípu malolistou na ulici T. G. Masaryka naproti gymnáziu. Doufáme, že budeme
úspěšní, protože dotační podmínky se změnily
a je to zase o něco složitější.
Když mluvíme o památných stromech,
nemůžeme nezmínit, že babyka na Podměstí
se probojovala do finále ankety Strom roku
2022. Čím je pro vás unikátní?
Rozhodně je to nejkrásnější babyka, jakou jsem
kdy v Česku nebo v zahraničí viděl. Třeba větvení má naprosto luxusní. Když jsme ji loni ošetřili s pomocí dotace z Programu péče o krajinu,
v Českém rozhlasu jsem dal veřejný příslib, že
ji přihlásíme do ankety Strom roku. S panem
místostarostou Jiřím Preclíkem jsme tak učinili.
Rozhodně si zaslouží, že se z téměř šesti desítek přihlášených stromů dostala až mezi dvanáct finalistů. Strom má svůj zajímavý příběh.
Vysazen byl před 133 lety místním Okrašlovacím spolkem. Na Podměstí byly v té době
dva parky, Palackého a Riegrovy sady. Členové
Okrašlovacího spolku svou činnost soustředili
do nejstaršího parku ve městě, Riegrových sadů
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a vysadili zde dva javory. Už tehdy vnímali, že
se Podměstí průmyslově rozvíjí na úkor zeleně.
Babyka je jediným původním stromem ze zaniklých Riegrových sadů, která přežila tu překotnou a pohnutou dobu včetně stavby silničního
průtahu městem a panelového sídliště na Podměstí. Podpořte ji svým hlasem na webových
stránkách stromroku.cz.
Odbor životního prostředí letos pořádal již
dvě akce, jarní úklid veřejných prostranství
v rámci výzvy Ukliďme Česko a Den Země
pro ústecké školky a školy. Plánujete letos
ještě jinou akci?
V loňském roce se osvědčil odpadový den,
který byl součástí městských slavností Město
v pohybu posunutých kvůli covidu na září. Protože se akce všem líbila a Kociánka jí svědčí,
uspořádáme ji v září znovu v rámci Světového
dne první pomoci. Program opět zajistíme ve
spolupráci s firmami, které se zabývají odpadovým hospodářstvím a recyklací odpadu. Vloni
jsme s mottem Dejme textilu druhou šanci
malovali na textil, letos dáme druhou šanci
sklu. Dětem ukážeme, že i z použitého skla se
dá vyrobit něco zajímavého nebo funkčního.
Třídění odpadů je velké téma. Město Ústí
nad Orlicí v roce 2021 dosáhlo na míru třídění využitelných složek odpadů v solidní
výši 43,7 procenta, nicméně s novou legislativou budeme muset všichni třídit ještě víc.
Je to dlouhodobý proces, který zahrnuje jak
vytváření podmínek pro lepší třídění využitelných odpadů, tak i neustálé motivování a přesvědčování lidí, aby žili v souladu s udržitelným
způsobem života. A to je běh na dlouhou trať.
Odpady jsou podle mě strategickou surovinou. Využití energie v nich uložené šetří neobnovitelné zdroje surovin. Nová legislativa nám
ukládá povinnost zvyšovat procento vytříděného odpadu, směřuje k úplnému zákazu skládkování. Bude potřeba hledat cesty, jak třídění
navýšit a zároveň jak energeticky využít znečištěné odpady, které se již nedají recyklovat
a využít jako surovina.

Nejde jen o to, aby lidé měli ke kontejnerům
blízko, pokud je prostředí nevábné, na třídění
odpadů ztrácí chuť.

zateplení zabudoval speciální budky. Není to
nijak nákladné, téměř to není vidět, ale moc
to pomůže.

Ochranu si zaslouží nejen flóra, ale i fauna.
Co se například na území města dělá pro
chráněné druhy ptactva?
To je také velmi složitá problematika. Sledujeme, které druhy ptactva a zvláště chráněných
savců u nás žijí a rozmisťujeme pro ně budky.
Některé méně četné druhy potřebují budky speciální, než jen obvyklý „sýkorník“ či „špačník“.
Jsou mezi nimi rehci, sovy, konipasi, skorci,
ale i veverky, plši nebo netopýři. Ornitologicky
zajímavou a bohatou lokalitou je například Wolkerovo údolí a samozřejmě niva Tiché Orlice.
Při zateplování domů docházelo k ničení hnízdišť chráněného rorýse obecného. Nyní už je
z našeho podnětu zakotveno do podmínek
stavebního řízení, aby zde pro ně investor do

Letos podruhé město vyhlásilo dotace do
životního prostředí. Na co mohou zájemci
žádat?
Dotační program je letos dvoukolový. Lze žádat
už na čtyři účely. Na nádrž na dešťovou vodu,
zelenou střechu, zelenou fasádu a letos nově
také na čistírnu odpadních vod. Protože jsou
stále ve městě místa, kde jednotná centrální
kanalizace není, chceme tím přispět k řádnému zneškodňování odpadních vod v souladu se zákonem. Podmínky zájemci najdou
na webových stránkách města Ústí nad Orlicí.
První kolo žádostí už máme za sebou, schválena byla dotace na zelenou střechu a čistírnu
odpadních vod. V současné době se přijímají
přihlášky do druhého kola.
-DP-

Město se snaží reagovat na změny a stále
vylepšovat odpadové hospodářství, co se
například změnilo?
V loňském roce jsme posilovali nádoby na kov
a instalovali nádoby na separaci použitých tuků
a oleje. Protože objem vytříděného odpadu
stále rostl, na konci loňského roku jsme stáli
před rozhodnutím, jak dál. Rozšiřovat svozová
místa nejde do nekonečna, kdo by se chtěl dívat
na nekonečné řady nádob. Budování podzemních kontejnerů je velice nákladné a musí být
na to vhodné podmínky, absence sítí, hlouběji
spodní voda apod. My jsme se rozhodli jít cestou zvýšení frekvence svozu. V některých případech ale dál vytváříme nová svozová místa,
buď u nové výstavby nebo tam, kde je potřeba
zlepšit dochozí vzdálenost a podnítit zájem
o třídění. V plánu máme zlepšit vzhled separačních míst na sídlišti Štěpnice nebo na Dukle.
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Městská policie
Z našich
informuje
škol

Květen 2022
Psi na volno v lese

Sražená srna

Parkování u aquaparku

Dne 2. 5. 2022 vpodvečer jsme řešili oznámení o volném pobíhání psů v lese. Zákon
č. 449/2001 Sb. o myslivosti vymezuje mj.
i povinnosti vlastníků domácích zvířat, kterým
zakazuje jejich volný pohyb v honitbě mimo vliv
majitele. Rovněž je potřeba dbát pokynů a upozornění členů mysliveckých sdružení a zejména
pak mysliveckých stráží.

Dne 17. 5. 2022 ve 20.30 hodin řešili strážníci
sraženou srnu na komunikaci I/14 za Ústím nad
Orlicí ve směru na Českou Třebovou. Ochotný
oznamovatel vyčkal na místě do příjezdu hlídky
a upozorňoval mezitím ostatní projíždějící řidiče.
Následně pak strážníci usměrňovali v místě provoz, než se sem po jejich vyrozumění dostavil
člen mysliveckého sdružení, aby zajistil likvidaci
uhynulého zvířete.

Protože se nám blíží otevření aquaparku, upozorňujeme řidiče, aby při zaplnění přilehlého
parkoviště využívali k zaparkování svých vozidel další parkoviště v docházkové vzdálenosti
za domovem důchodců v ulici Hřbitovní a neblokovali průjezd v lokalitě, přístup k nedalekým
garážím nebo neparkovali na místních travnatých plochách.

Dne 4. 5. 2022 krátce před 13.00 hodinou
zjistila hlídka strážníků v Hylvátech naříznutý
strom, který nebezpečně visel nad dráty elektrického vedení navíc ve frekventované lokalitě.
Na místo byla tedy přivolána posádka Hasičského záchranného sboru ČR, která tento ohrožující stav zlikvidovala a věc je dále v řešení příslušného odboru městského úřadu.

Krádež alkoholu

Parkování na veřejné zeleni

Usměrňování dopravy

Krádež jízdního kola

Dne 8. 5. 2022 dopoledne usměrňovali strážníci dopravu hned při dvou významných akcích –
nejprve v centru města při každoročním kladení
věnců k připomínce konce druhé světové války
a dále během cyklistického závodu „Časovka do
vrchu – Velká cena města Ústí nad Orlicí“, kde
bylo třeba předejít kolizi závodníků s ostatními
účastníky provozu.

Od 24. 5. 2022 řešíme odcizení jízdního kola
ze stojanu na hlavním vlakovém nádraží. K dispozici máme kamerové záznamy z místa, které
vyhodnocujeme.

Ohrožující strom

Nevítaní nocležníci
Dne 13. 5. 2022 v 00.45 hodin zjistili strážníci,
že v jednom z domů s pečovatelskou službou
využívají společné prostory osoby bez domova,
které sem chodí příležitostně přespávat, přičemž po nich zůstával nepořádek. Byl proto
upozorněn správce těchto bytů, který učinil
zabraňující opatření, aby k tomu již nedocházelo. Znovu připomínáme, že je nezbytné se
přesvědčit, a v bytových domech obzvláště,
koho si jejich obyvatelé pouští dovnitř.

Nebezpečné včely
Dne 13. 5. 2022 v 11.50 hodin jsme byli požádáni o pomoc řidičem autobusu, kterého měly
na autobusovém nádraží spolu s cestujícími
ohrožovat včely. Cestující se museli z toho
důvodu přesunout do uzavřené čekárny. Nikdo
naštěstí nepotřeboval zdravotnickou pomoc.

Spolupráce s Policií ČR
Dne 15. 5. 2022 jsme vpodvečer krátce po sobě
dvakrát asistovali hlídce Policie ČR. V prvním
případě při řešení neshod v rodině s podezřením na užití návykové látky u agresivní osoby,
ve druhém případě se jednalo o potyčku mezi
mužem a ženou. Oba incidenty dále řeší kolegové z Policie ČR.
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Dne 19. 5. 2022 krátce po 16.00 hodině jsme
řešili krádež alkoholu, které se měla dopustit
mladistvá osoba. Prodávající z obchodu, kde
mělo ke krádeži dojít, si této osoby všiml, když
sem přišla nakupovat několik dní po odcizení
zboží. Hlídka případ zadokumentovala a předala k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Spanilá jízda historických vozidel
policie
Dne 28. 5. 2022 krátce po 12.00 hodině jsme
služebním vozidlem doprovodili Spanilou jízdu
historických vozidel policie k zastávce na Mírovém náměstí, kde mohli fanoušci z řad veřejnosti obdivovat a srovnávat policejní dopravní
prostředky, jak se v průběhu času měnily.

Nezabezpečená garáž
Dne 30. 5. 2022 dopoledne prověřovali strážníci
nezabezpečenou garáž, na kterou nás upozornil
vlastník sousední garáže.
Na první pohled to vypadalo, že zde došlo
ke vloupání, nicméně podrobnější kontrolou
a následným kontaktováním majitele jsme
zjistili, že kvůli poruše otevíracího mechanismu
vrata upadla. Je chvályhodné, že zmíněnému
sousedovi nebyl tento stav lhostejný a bezprostředně nás po jeho zjištění vyrozuměl.

Kontroly psů a rybaření
V tomto měsíci provedli strážníci v rámci pochůzek ve svých rajonech kontroly psů, kteří mají být
přihlášeni do místní evidence, a také dodržování
pořádku při jejich venčení.
Rovněž jsme namátkově zkontrolovali osoby
rybařící na tocích a vodních plochách v katastru
města. Přitom nebyla zjištěna závažnější porušení zákona. Menší nedostatky řešili strážníci
následnými kontrolami, při kterých tyto byly již
odstraněny.

Je všeobecně známým faktem, že se neustále
zvyšuje počet motorových vozidel v silničním
provozu a s tím narůstají problémy, kde si svá
vozidla mohou řidiči legálně zaparkovat. Mnoho
z nich potom volí k zaparkování vozu ve městě
plochy veřejné zeleně. Zde právě můžeme narazit na dva pojmy: silniční vegetace a veřejné
prostranství. První pojem spadá do působnosti
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a tedy porušení zákazu zastavení
a stání na silniční vegetaci je řešeno jako přestupek dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním
provozu. Nejčastěji půjde o místa typu travnatých ostrůvků nebo ploch, které jsou součástí
pozemní komunikace.
Druhý pojem veřejné prostranství je definovaný
v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kde
místa vymezená mj. jako veřejná zeleň a parky
mají být přístupná každému bez omezení, tedy
sloužit obecnému užívání, tzn. obecným činnostem jako je volný průchod, průjezd kočárku
apod., to vše bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru. Tedy jakmile dojde k omezení v užívání
takového prostoru, ať už je to čímkoliv způsobené – v našem případě vozidlem, je původce –
řidič podezřelý z přestupku neoprávněného
záboru veřejného prostranství podle zákona
č. 251/2016 Sb. o přestupcích.
U tohoto přestupku je sledováno jeho opakované páchání a je stanovena povinnost jeho
zápisu do evidence přestupků. Pokud řidič toto
jednání opakuje, hrozí mu při dalším projednávání vyšší finanční postih. Stranou tohoto je
potřeba si uvědomit, že údržba a následné uvedení těchto ploch do stavu umožňujícího jejich
užívání stojí nemalé prostředky, které by jistě šly
využít smysluplněji.

Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje
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Z našich škol

Mateřská škola Jasánek

Základní škola Třebovská

Základní škola Komenského

Školní rok pomalu končí a děti již vyhlížejí prázdniny, sluníčko, teplo, koupání, cestování a těší se
na nové zážitky. „ Barvičky, které přišly do naší
školičky“ - naše celoroční hra, je také u konce.
Společně s barvičkami jsme prožili mnoho akcí
a činností, které nás bavily a při kterých jsme
získali nové vědomosti a informace. Nyní se
těšíme na celodenní výlet do Lipové aleje v Českých Libchavách a na Zahradní slavnost, kdy se
rozloučíme s našimi šesti předškoláky, kteří v září
nastoupí do 1. třídy. Přejeme jim mnoho úspěchů
a nových kamarádů. Také i Vám přejeme krásné
léto, plné úsměvů, pohody a odpočinkových dnů.
Více informací o naší školce najdete na skolkajasanek.cz
Děti a kolektiv MŠ

Dny florbalu 2022

Ohlédnutí

V pondělí 23. 5. jsme vyjeli po dvouleté pauze
do sousední České Třebové na již tradiční turnaj ve florbalu. Pondělí 23. 5. bylo vyhrazeno
pro družstva prvního stupně. Naši školu reprezentovala dvě děvčata a pět chlapců. A reprezentovali velmi dobře. Ve skupině, kde bylo
pět týmů, skončili na pěkném druhém místě.
Bojovali i v dalších zápasech o umístění v závěrečné tabulce. Bohužel je opustilo štěstí, a tak
obsadili celkové šesté místo. Ale i to je mezi
13 zúčastněnými školami výborné umístění,
i s ohledem na to, že byl mezi nimi pouze jeden
florbalista.
Mgr. Dana Krátká

Sportovní pobyt v Deštné v Orlických horách
Začátkem června byl pro žáky 5. A připraven
pětidenní pobyt plný zajímavých činností, pohybových aktivit a poznávání přírody. V krásném
prostředí Orlických hor zkusily děti svoji šikovnost v lanovém parku, absolvovaly čtyřboj na
hřišti, přírodovědnou stezku a projížďku na koni.
Navštívily i Muzeum zimních sportů, turistiky
a řemesel, a dokonce za nimi přišel i člen HS
se svým čtyřnohým kamarádem. Neodradil
je ani déšť, protože „nejsou z cukru“, a určitě
budou vzpomínat na zpívání v dešti v kostele sv.
Matouše, na záchranu zraněného krahujce či na
opravdovou túru, při níž zdolali neuvěřitelných
jednadvacet kilometrů!

Poděkování z MŠ Černovír
Velmi děkujeme paní L. Felgrové - mamince
z naší MŠ a dalším členům SDH Černovír za
skvělou spolupráci při konání Dnu dětí.
Přejeme jim a i vám ostatním hezké léto, krásnou dovolenou a hodně zdraví.
Děti a zaměstnanci
Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Mateřská škola Pastelka

Den dětí v Bystřici Kladské
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se žáci 5. ročníku měli
možnost setkat s kamarády z polské partnerské školy. Byl pro ně nachystán den plný her,
poznávání a tvoření. Měli možnost poměřit
síly ve sportovních soutěžích, naučili se novou
pohybovou hru, poznali historické centrum Bystřice Kladské a spolupracovali na společném
výtvarném projektu. Program se uskutečnil díky
finanční podpoře z evropského projektu Překračujeme hranice – Společně poznáváme česko-polské pohraničí zaštiťovaném městem Ústí
nad Orlicí a sdružením Euroregion Glacensis.
Mgr. Eva Svatošová

Dětský den v MŠ Pod Lesem
31. 5. jsme společně s dětmi a rodiči vyrazili na
školní výlet do ZOO Dvůr Králové. Prošli jsme
celou ZOO a poznávali různé druhy zvířátek.
1. 6. byl den, věnovaný dětem. V MŠ jsme uspořádali dětský den, spojený s cestou za pokladem. Děti si prošly stezku, kde plnily různé
úkoly, které vedly ke společnému cíli-pokladu.
2. 6. jsme se zúčastnili závodů školek v rámci
„Město v pohybu.“ Děti měly možnost si vyzkoušet některé ze sportovních disciplín a poznat
děti z ostatních školek. Chtěli bychom poděkovat dětem za jejich účast, ale také rodičům,
kteří přišli děti podpořit.
17. 6. Den otců. S dětmi jsme vyráběli dárečky
pro tatínky, povídali si o rodičích, jejich povolání,
a zda by děti chtěly být jako oni.
29. 6. proběhlo na naší zahradě loučení se školním rokem – opékání párků, sladké překvapení
pro rodiče. Předškoláky jsme pasovali na školáky a rozloučili se i s nimi. Dostali na památku
šerpy, knihy a nějaké drobné dárky.
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Po krátké odmlce plnili sedmáci úkol, který je
na naší škole několikaletou tradicí – připravit
dětský den pro kamarády z MŠ Pod Lesem.
Děti si připravily dopolední program plný her
a zábavy. I přes prvotní ostych větších dětí
a pár slziček našich malých kamarádů se akce
vydařila. V jejím závěru už byly tváře dětí pouze
samý smích. Všechny děti byly odměněny drobnými dárky.
Mgr. Iva Dvořáková

Jak vyzrát nad odpadem
bylo téma letošní návštěvy lektorů společnosti
EKO-KOM, kteří si 8. 6. 2022 ve všech třídách
povídali s dětmi o možnostech třídění a recyklace odpadů. Kromě praktických ukázek třídění, ukázali žákům současné trendy v hospodaření s odpady, ale také filozofii „Zero waste“.
Za příspěvky do diskuze a pozornost byli žáci
odměněni drobným suvenýrem. Akce přispěla
k plnění plánu ekologické výchovy na naší škole.
Mgr. Eva Svatošová

Velké poděkování patří rodičům za sponzorské
dary a za podporu města Ústí nad Orlicí.
PaedDr. Yveta Bendová

Zpěv, kytary a ukulele
Dokázali jsme, že když se chce, tak to jde…
Už dva školní roky probíhá na naší škole experiment, kdy si VŠECHNY děti 6. tříd při příchodu
na II. stupeň opatří ukulele, které si samy
sestaví, ozdobí a naučí se na něj hrát v hodinách HV.
Ž
e to není utopie, dokázalo téměř 120 žáků 6.
a 7. tříd – hráčů na ukulele a zároveň zpěváků –
na Hudební akademii naší školy, která proběhla
koncem června v Roškotově divadle. Pozadu
nezůstali ani osmáci a deváťáci, kteří se doprovázeli na kytary. Těch se v jednu chvíli sešlo na
jevišti téměř sedmdesát.
Písnička a Zlatý klíček, naše sbory, byly už jen
třešničkou na tom našem velkém muzikantském dortu.
Ty silné okamžiky vzájemného sdílení při hraní
a zpěvu jsou neopakovatelné a pevně věříme,
že přinesly silné emoce nejen nám – dospělým,
ale i vašim dětem, žákům naší školy.
Mgr. Dana Špindlerová

Co nás čeká
…no přece prázdniny!
Přejeme všem našim žákům, aby o prázdninách nebyly jejich dny „prázdné“, ale aby se
naplnily legrací, smíchem, pohodou, koupáním,
dováděním a spoustou zážitků.
Kolektiv pedagogů
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Z našich škol

Základní škola Bratří Čapků

Základní škola Kerhartice

Gymnázium

EKO-BR(K)-TOUR 2022

Červen plný zážitků

Maturitní zkoušky a přijímačky

Třetí květnový týden strávili žáci devátých ročníků ve Zderazi na Ekologicko-branném kurzu,
kde prožili dny plné turistiky, sportovních klání
a poznávání přírody. Byli rozděleni do deseti
družstev, která se střetávala v celotýdenní soutěži. Navštívili záchrannou stanici Pasíčka, kde
adoptovali lišku obecnou, výra velkého a psíka
mývalovitého, vyslechli si přednášku na téma
CHKO a vyzkoušeli si roli herců, když sehráli
scénky na téma „Jsem nejkrásnější“.
Jan Jetmar

1. června jsme navštívili „Den s IZS“. Žáci se
mohli posadit do policejního vozu, nebo sanitky,
vyzkoušet umělé dýchání, nebo střelbu ze vzduchovky. Největší nadšení sklidila práce s detektorem kovů a ukázka výcviku služebních psů.
Následovala tradiční účast na akcích spojených
s „Městem v pohybu.“ Nejprve kulturní vystoupení na náměstí, hned další den úžasné dopoledne v kuželně a na hřišti v Hylvátech.
Na školním výletě nás uchvátila „Pevnost
poznání.“ Mladší děti se přenesly do pravěku,
starší žáci se pustili do bádání o vlastnostech
vody. Na závěr si všichni prošli interaktivní expozici, kde si mohli vyzkoušet nejrůznější pokusy
a fyzikální jevy. Vyčerpávající vědecké zkoumání
vystřídala návštěva „Jump-family“, kde se malí
badatelé dosyta vyřádili na trampolínách.

Naše „covidová“ generace studentů odmaturovala již bez úlev, vysvědčení obdrželo 54 absolventů. Do primy a prvního ročníku jsme naopak
60 nových žáků přijali.

CVoK
Na konci května a začátkem června jsme opět
po dvouletém půstu mohli uskutečnit Cyklisticko-vodácký kurz pro 8. ročníky. Během dvou
týdnů se na něm postupně vystřídaly čtyři
skupiny, přičemž se prvního termínu dokonce
přijeli zúčastnit žáci z partnerské školy ze Slovenska. Jim dělali doprovod naši deváťáci, kteří
z důvodu covidových opatření nemohli loňský
ročník absolvovat. Účastníci si v průběhu tří dnů
užili jeden kratší cyklistický výlet (cca 20 km),
jeden celodenní výlet na lodích po Tiché Orlici
a na kolech po cyklostezkách a třetí celodenní
cyklovýlet (cca 60 km) po krásách okolí Ústí.
Děkujeme Sokolu Černovír za poskytnutí ubytování se zázemím v černovírské tělocvičně
a naší školní jídelně, která se o nás stará po
stránce veškerých dobrot. Veliké poděkování
patří 13 pedagogům-zkušeným instruktorům
za zajištění tohoto náročného kurzu a ohromná
pochvala 74 žákům, kteří se po covidovém
odpočinku nezalekli zvýšené fyzické námahy
a vše zvládli na jedničku s hvězdičkou.

Při sportovním odpoledni s rodiči si všichni přítomní vyzkoušeli tradiční i méně známé sportovní disciplíny. Kdo z žáků chtěl, mohl po této
akci zůstat na nocování ve škole. Druhý den
jsme se vypravili na tajný výlet na minigolf, kde
si děti i dospělí užili pohodové dopoledne.
Zatímco jindy mají zvířátka do školy vstup zakázán, na Den mazlíčků je tomu právě naopak.
Děti se mohou pochlubit svými domácími
mazlíčky. I letos nás navštívilo několik koček,
morčat, králíčků a křečků, ale také papoušci
a dokonce jeden malý krokodýl.
Byl to opravdu náročný měsíc, naplněný spoustou báječných zážitků. Nyní už se všichni těšíme
na zasloužený odpočinek. Přejeme vám krásné
léto plné pohody a sluníčka.

Martin Falta

Kolektiv ZŠ

Akce
3. ročníky zajely za památkami do Drážďan, 4.
B na dějepisnou exkurzi do Prahy a fyzikální
do elektrárny v Opatovicích. Seminář chemie
navštívil univerzitní laboratoře v Olomouci,
budoucí seminaristé z chemie Chemický ústav
v Praze, seminář dějepisu památník heydrichiády v Pardubicích. 2. B a 3. B se zúčastnily
Amosova Brandýsa. 3. ročníky při vodáckém
kurzu sjížděly týden Vltavu. 2. A a 6. B se
účastnily projektu simulovaného zastupitelstva
(AGORA). Obnovili jsme projektové dny pro ZŠ
(IKAP a IROP). Uspořádali jsme výstavu výtvarných prací žáků a učitelů. Organizátorky školní
sbírky předaly 10 000 Kč za prodej bikolór na
výuku češtiny pro Ukrajince. Včelařský kroužek
zažil první letošní medobraní. Druháky čekal
sportovní kurz v Pastvinách, kvartu turistický
kurz v Koutech nad Desnou.

Soutěže
Elena Musilová (7. B) každý měsíc něco vyhrává,
tentokrát již celostátní kola: 1. ve francouzštině, 3. ve španělštině, 5. v němčině. Tým 4. B
se účastnil soutěže Mladý záchranář, v oblastním kole na 2. místě. Šimon Nešpořík (2. B)
skončil 5. v kraji v biologii, Marek Šerák a David
Král (7. B) 6. a 7. ve fyzice, Monika Filipová (6. B)
10. v češtině, Alice Filipová (4. B) 2. v angličtině,
Jakub Dvořák (1. B) 7. v programování. Florbalisté 3. B a 4. B brali v České Třebové bronz.
Mgr. Pavel Holásek

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická 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, Ostrava, Mgr. Vladimír Kořen, Praha, MUDr. Patrice
Awonseba Baba – Musah, vedoucí lékař gynekologické ambulance, ÚPMD Podolí Praha,
MUDr. Tomáš Šebek, lékař Lékaři bez hranic,
Petra Procházková, válečná zpravodajka, spisovatelka, moderátorka, Praha. Konference je
určena pro zájemce z řad zdravotníků, pedagogů, sociálních pracovníků i široké veřejnosti.
Přihlášky a informace naleznete na webových
stránkách szsuo.cz a facebooku školy.
Změny programu vyhrazeny.

07-08 / 2022

Mezinárodní projekt eTwinning Can
we help na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí
V letošním školním roce jsme realizovali celkem
tři mezinárodní eTwinning projekty s partnerskými školami v zahraničí.
Ikdyž mnozí žáci si musí aktuální školní rok doplňovat učební látku z období distanční výuky,
daří se nám v těchto dnech dokončovat projekt
Can we help? s partnery ze středních škol ve
Španělsku, Chorvatsku, Srbsku, Turecku a Itálii.
Dle předem vytvořeného plánu žáci spolupracovali na různých aktivitách, své výstupy
poté sdíleli ve virtuálním prostředí Twinspace.
Uspořádali jsme tři online setkání zaměřená na
poznávání škol, kultury a života v partnerských
zemích. Nyní pracujeme na e – booku, který
může pomoci odstranit komunikační bariéru,
pokud člověk začíná žít v cizí zemi. Kniha obsa-

huje obrázky a slova v jazyce všech partnerských zemí, a to ze základních komunikačních
oblastí, jako je například stravování, dny v týdnu
nebo oblečení.
Během práce na e – booku jsme zareagovali
na aktuální situaci na Ukrajině a součástí se
také stala slova v ukrajinském jazyce. Tento
náš finální produkt bude využitelný jistě nejen
v běžných životních situacích, ale také ve zdravotnických zařízeních. Žákům naší i partnerské
školy děkujeme za výbornou spolupráci!
Mgr. Leona Červinková
Mgr. Vlasta Beranová
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Český červený kříž
Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám 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 provozována za podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje
a Nadace Charty 77.

každé pondělí od 9.00 do 15.30 hodin na OS
ČČK (ošacovací středisko). Sraz je v 9.00 hodin
na autobusovém nádraží v Ústí n.O. Pro přihlášené účastníky vstupné do muzea ZDARMA,
doprava 10,– Kč za osobu.

CENTRUM PRO ŽIVOT
Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum
pro seniory a nejen pro ně, akce jsou určeny
široké veřejnosti.

Zámecké slavnosti na Hrádku u Nechanic
20. 8. | výlet
Zámecké nádvoří se naplní dobovými stánky
s pestrým zbožím, včetně bohatého programu,
při kterém vystoupí mistr sokolník se svými
dravci, své síly poměří šermíři, pro děti bude
sehráno loutkové divadlo a hudební doprovod
zajistí hned dvě kapely. Během celé slávy bude
zámek v normálním provozu a můžete tak spojit návštěvu slavností i s prohlídkou komnat hraběnek a hrabat.
Přihlásit se můžete na tel.: 775 112 998 nebo
každé pondělí od 9.00 do 15.30 hodin na OS
ČČK (ošacovací středisko). Odjezd je v 8.00
hodin z autobusového nádraží Ústí n.O. Cena:
100,– Kč člen ČKa děti, 150,– Kč ostatní (obsahuje dopravu + vstupenku na nádvoří).

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

Odpolední vycházka | 23. 8. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města, sraz
u budovy OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840.

Stacionář
1.7-31. 8. | výstava
Výstava fotografií ke 30. výročí ústeckého
Stacionáře. Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na tel. 775 112 998 nebo v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK a při akcích
centra, budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, vstup zdarma.

Zahradní posezení – Loučení s létem
30. 8. | 15.00 hodin
Přijďte si popovídat, poslechnout hudbu, občerstvení zajištěno. Zahrada u budovy OS ČČK Ústí
nad Orlicí, Kopeckého 840. (V případě špatného
počasí se akce uskuteční v budově OS ČČK).
Vstup zdarma.

Odpolední vycházka | 12. 7. | 14.00 hodin
Vycházka po okolí města, sraz u budovy OS
ČČK, Kopeckého 840.

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
V období letních prázdnin bude provoz kavárničky v budově OS ČČK zajištěn jenom při
konání akcí. Děkujeme za pochopení.

Od muzea k muzeu | 19. 7. | 9.00 hodin
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí
v našem regionu. Jako šesté je Muzeum městyse Dolní Čermná. 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 9.00 hodin na autobusovém nádraží
v Ústí nad Orlicí.
Pro přihlášené účastníky vstupné do muzea
ZDARMA, doprava 10,– Kč za osobu.
Od muzea k muzeu | 9. 8. | 9.00 hodin
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí
v našem regionu. Jako sedmé je Městské
muzeum Letohrad. Jedinečně komentované
prohlídky Muzea a světničky Járy Cimrmana.
Přihlásit se můžete na tel.: 775 112 998 nebo

07-08 / 2022

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Sousedská knihovnička je volně přístupná
a určená všem, kteří hledají domov pro staré
i nové knihy, rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. Můžete si půjčit knížku bez průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv denní dobu.
Nejen, že si knížky můžete zapůjčit, ale i vložit
do prosklené skříňky. Pokud knížku nevrátíte,
je to vaše věc. Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budovy
OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí.

Bazar ošacení - second hand
Bazar dětské a dospělého ošacení
11. 7. 2022 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK
22. 8. 2022 od 9.00 do 15.30 - zahrada ČČK

Provoz Ošacovacího střediska ČČK
o letních prázdninách
Ošacovací středisko je provozováno za podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického
kraje
04. 7.
zavřeno
státní svátek
11. 7.
9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 hodin
18. 7.
9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 hodin
25. 7.
zavřeno
(individuální obsluha)
01. 8.
zavřeno
(individuální obsluha)
08. 8.
zavřeno
(individuální obsluha)
15. 8.
9.00 – 12.00 zavřeno
22. 8.
9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 hodin
29. 8.
9.00 – 12.00 13.00 – 15.30 hodin

Světový den první pomoci
6. 9. | 9.00-13.00 hodin
Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného systému ČR na veřejném prostranství Kociánka
v Ústí nad Orlicí.
VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, můžete
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte
pohlednice, známky… Nabízíme právě vám
ukázat ostatním svá díla a sbírky v prostorách
Oblastního spolku Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí.
Každý měsíc připravujeme výstavku různých
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za účelem výstavky nabízen ZDARMA – především
seniorům. Bližší informace na tel. 775 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují?
Nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, internetem.
Bližší informace a objednání ubytování na
tel.: 775 765 659.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala záchranářskému týmu Orlickoústecké nemocnice
panu MUDr. Valentovi, paní Kostroňové, panu
Hájkovi, panu Kočí na příjmové ambulanci.
Panu MUDr. Bůžkovi, sestřičkám a panu operátorovi na lince 155 za profesionální, ale především lidský přístup. Děkuji.
V úctě Ilona Kadlecová
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Senior klub Ústí nad Orlicí
Chrudim, Muzeum loutek
čt 14. 7. | celodenní zájezd (BUS)
V Muzeu loutek uvidíme loutky z celého světa.
Dále si v Chrudimi prohlédneme Mydlářovský
dům, který je dominantou Chrudimi. Zde bude
možnost oběda. Poté přejedeme do Slatiňan,
kde přejdeme do „Zámecké zahrady“, ze které
je možnost navštívit Kočičí Hrádek. Po prohlídce je možné posezení v cukrárně.
Ze Slatiňan přejedeme do Pardubic, kde bude
volno na nákupy. Člen Senior klubu hradí
200,– Kč, nečlen 300,– Kč, neobyvatel 360,–
Kč. V ceně je vstup do muzea, Mydlářovského
domu a Zámecké zahrady a doprava. Hlásit
se můžete ve Sladkovně ještě dne 12. 7. od
10.00 do 12.00 hodin, volná místa si případně
ověřte telefonicky u organizátorky. Předpokládaný návrat do 18 hodin.
Akci zajišťují Ing. Bednářová a JUDr. Králík.
Odjezdy dle jízdního řádu: Hylváty – brána f.
Zářecký - 07.05 hodin, Benzina pod Duklou 07.10 hodin, Babyka - 07.15 hodin, Autobusové
nádraží - 07.20 hodin, Letohradská - 07.25
hodin, Penzion - 07.30 hodin.
Rafty na řece Moravě
čt 21. 7. | celodenní výlet
Odjezd vlakem v 7.51 hodin z vlakové zastávky
UO město - do Postřelmova, (přijďte nejpozději
v 7.40 hodin), kde se v cca v 9 hodin nalodíme.
Asi po 3 - 4 hodinách doplujeme do Lukavice,
odkud se vrátíme do Ústí n. Orl. též vlakem odjezd ve 14.03 hodin. V průběhu plavby se
stavíme na oběd. Vlak tam i zpět si zajišťuje
a hradí každý sám. Vstupné na raft bez instruktora nečlen 225,– Kč, člen SK 155,– Kč, člen
s instruktorem 528,– Kč, nečlen 598,– Kč.
Každý se účastní na vlastní zodpovědnost.
Hlásit jste se mohli ve Sladkovně již v červnu
kvůli včasnému objednání raftů. 12. 7. si
ověřte ještě případnou možnost přihlášení
od 10.00 do 12.00 hod., zejména pokud jste

schopni obsadit celý raft. Raft bez instruktora
6 osob, s instruktorem 5 osob, výhodou je, když
se budete hlásit již po skupinách.
Podrobnosti sdělí zájemcům JUDr. Králík.
Akci zajištují p. Králík a p. Ešpandr.

vuřtu, hořčici a chleba. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 2. a 9. 8. od 10.00 do 12.00 hod.
Člen SK hradí 25,– Kč. Sraz účastníků v 14.30
hodin před CSP - bývalý Penzion, nebo přímo
na místě. Akci zajišťují p. Králík a p. Rabová.

Praha, Vyšehrad (s průvodcem)
čt 18. 8. | celodenní zájezd (vlak)
Odjezd z Ústí nad Orlicí – stanice, rychlíkem
v 7.25 hodin, (sraz nejpozději v 07.10 hod. Vlak
si zajišťuje a hradí každý sám. V ceně zájezdu
je průvodce. Člen hradí manipulační poplatek
30,– Kč. Bude volno i na občerstvení, kdo bude
chtít, může si po rozchodu udělat svůj program,
ostatní se vrátí společně. Předpokládaný návrat
do Ústí do 19.00 hodin. Akce se pořádá ve spolupráci s Radou seniorů ČR.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 2. a 9. 8. od
10.00 do 12.00 hod. do počtu 30 účastníků.
Akci zajišťuje p. Štěchová.

Připomínáme prázdninové pobyty
v Krkonoších v termínech:
14. 8. až 21. 8. 22 a 21. 8. až 28. 8. 22.
U organizátorky p. Šamšulové si ověřte, zda
jsou ještě volná místa.

Rybárna Kamenčik v Polsku
čt 25. 8. | půldenní zájezd (BUS)
Závazné přihlášky se přijímají dne 2. a 9. 8. ve
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Člen SK
hradí příspěvek na dopravu 90,– Kč, nečlen
130,– Kč, neobyvatel 150,– Kč. Předpokládaný návrat kolem 19.00 hodin. Akci zajišťuje JUDr. Králík a p. Bednářová. Možno platit
i v korunách. Připojištění léčebných výloh je na
Vašem rozhodnutí a zdravotním stavu.
Odjezd dle jízdního řádu: Hylváty – brána f.
Zářecký 14.05 hodin, Benzina pod Duklou
14.10 hodin, Babyka 14.15 hodin, Autobusové
nádraží 14.20 hodin, Letohradská 14.25 hodin,
Penzion 14.30 hodin.

Připravujeme na září:
Cestopis – p. Štěchová
Senior kino – p. Rabová
1. 9. Na kole do Brandýsa n. O., p. Bednářová,
p. Králík
8. 9. Loučení s létem v Pardubicích – RS,
p. Králík
15. 9. MDS – vaření gulášů s mezinárodní
účastí, p. Ešpandr a výbor, ČČK, ŘS Komunitního plánování
16.-17. 9. Valticko-Lednický areál – RS, zájezd
BUS, p. Ešpandr, p. Ešpandrová
17. 9. Léto s cimbálem v zahradnictví,
p. Rabová, p. Štěch
23. 9. Plavání, p. Štěchová
29. 9. Hrad Sovinec, arboretum Makču Pikču,
celodenní, p. Ešpandr
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová
731 601 548

Rozloučení s prázdninami
st 31. 8. | tábořiště Cakle
Na tábořišti si opečeme vuřty a zazpíváme při
kytaře. Nápoje lze zakoupit v restauraci, oheň
k dispozici. Každý přihlášený člen obdrží 1 ks

p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová
734 188 855
p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042

CSP města Ústí nad Orlicí
Informace z pečovatelské služby
V pečovatelské službě byl červen doslova
nabitý akcemi. V jídelně Centra sociální péče
proběhlo pro klienty vystoupení dětí z Mateřské
školy Na Výsluní, potom nám pod okny zahrála
k tanci a poslechu Sopotnická dechovka, kterou si klienti velice užili - tyto akce jsou pro ně
vždy milým rozptýlením.
Za spolupráce záchranných složek a dalších
subjektů se uskutečnila v domě Na Pláni 1343
dlouhodobě plánovaná cvičná evakuace osob
a nácvik pro krizové situace.
V Kulturním domě jsme se účastnili spolu
s týdenním stacionářem a Senior klubem Veletrhu sociálních služeb, kde jsme prezentovali
naši činnost a co nabízíme. Klienti týdenního
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stacionáře přispěli také svým tanečním vystoupením.

Zprávičky ze stacionáře
Poslední květnový týden jsme prožívali oslavami 30. výročí založení stacionáře. V úterý
24. 5. jsme toto jubileum slavili se zastupiteli
města Ústí nad Orlicí a starosty okolních měst
v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Pozdravil
nás místostarosta pan Preclík a za odbor sociálních věcí MěÚ paní Bartošová. Součástí byla
výstava fotografií klientů, které nafotila Eliška
Zahálková, studentka Střední uměleckoprůmyslové školy. Výstava fotografií je „putovní“
- v červnu se přesunula na odbor sociálních služeb a poté do budovy Českého červeného kříže.

Ve čtvrtek 26. 5. jsme pokračovali s druhou
částí oslav v týdenním stacionáři. Program vyplnili naši klienti s připraveným tanečním číslem,
svými vystoupeními nás pozdravili kolegové ze
stacionáře v České Třebové, bubeníci s paní
učitelkou Faltusovou ze Speciální školy z Ústí
a také tanečnice ze spolku Honorata. Návštěvníci měli možnost využít prohlídku stacionáře
a podívat se, jak tvoříme, odpočíváme, žijeme…
Oba dny se nesly v duchu vzpomínek a radosti
a očekávání z dnů příštích. Děkujeme účinkujícím a všem, co nám s přípravou oslav výročí
pomáhali. Přejeme Vám krásné a klidné slunečné léto!
Kolektiv pracovníků
pečovatelské služby a týdenního stacionáře
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Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se
o základní obsluhu počítače, vysvětlení internetu včetně komunikace, ovládání základních
kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností
a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé
sociální situaci.

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního místa,
sepsání strukturovaného 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
individuálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována 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 komp.
pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřujeme, aktuální informace 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

Stacionář slavil 30 let
V tomto roce slaví Stacionář pro osoby s mentálním postižením v Ústí nad Orlicí 30 let své
existence. Týdenní pobytová služba je určena
pro klienty z celého okresu. V rámci oslav se
uskutečnilo setkání v Hernychově vile.
Druhá část oslav určená pro širokou veřejnost
se pak konala ve čtvrtek 26. května v samotném stacionáři.
Klienti si připravili několik kulturních vystoupení
a nechyběla také prohlídka stacionáře v rekonstruované budově v ulici Čs. armády, ve které
sídlí od roku 2020.
-LP-

Domov důchodců
Jak se máme v domově
Do roku 2022 jsme vstoupili s velkými stavebními plány. Rádi bychom Vás proto informovali
o tom, jak se nám je daří naplňovat.
Hned v lednu jsme zahájili rekonstrukci tělocvičny, která potřebné úpravy esteticky i provozně opravdu vyžadovala. Její provoz byl tak
na 2 měsíce přerušen, ale od března nám již
znovu dělá radost.
Po rekonstrukci je nejen krásná a nově vybavená,
ale přináší našim obyvatelům nové možnosti
využití. Nabízí prostor pro relaxaci, rehabilitaci,
zároveň důstojné prostředí pro duchovní služby.
Pod vedením našich rehabilitačních sestřiček
zde probíhá aromaterapie, jóga, oblíbená skupinová cvičení a wellness hodinky. Její prostory
využíváme i k odborné canisterapii. Tělocvična
splňuje nejen podmínky pro fyzické aktivity, je
také velmi útulná a je možné ji využívat jako společenskou místnost a pro posezení s návštěvou.
V květnu jsme pak zahájili plánovanou rekon-
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strukci Kavárny, jejíž cílem je rozšíření míst
k sezení a vybudování nové recepce. Díky ní
bude Kavárna otevřena celodenně a naši obyvatelé a návštěvníci si tak budou moci zajít na
něco dobrého každý den i v dopoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu
náročnou a rozsáhlou stavební úpravu, musíme
strpět určitá omezení. Hlavní vstup do Domova
je uzavřen a je nutné využívat nově označené
vstupy (pro každou budovu zvlášť), po přízemí
Domova je nutné pohybovat se zvýšenou opatrností, musíme strpět i vyšší hluk a prašnost. Ale
jako každá rekonstrukce, i ta naše jednou skončí.
A pokud půjde všechno jak má, máme slíbeno,
že nejdéle od konce září se budeme společně
scházet v novém, moderním prostoru.
Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na společná setkávání.
Zaměstnanci Domova
dduo.cz, jsme také na facebooku
tel.: 603 56 67 67

Inzerce
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Pohotovostní služby
Lékařská a lékárenská pohotovostní
služba
Lékařská pohotovostní služba je určena pro případy náhlé změny zdravotního stavu či zhoršení
průběhu onemocnění mimo ordinační dobu
registrujícího praktického lékaře, registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost, registrujícího zubního lékaře či ambulantního speciality.
Lékařská pohotovostní služba není určena pro
běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které
lze vyžádat v době běžného denního provozu
zdravotnických zařízení.

Nonstop telefonní linky: 469 666 666,
nebo 469 666 999.

Lékařská pohotovostní služba pro
dospělé
Adresa: Orlickoústecká nemocnice, přízemí
pavilonu C neurologického oddělení
Telefon: 465 710 192
Ordinační/provozní doba:
So, Ne, svátky: 9.00–18.00 hodin

Lékařská pohotovostní služba pro
děti a dorost

Při stavech, které bezprostředně ohrožují život
postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, působí náhlé utrpení a náhlou bolest, ohrožují jeho samotného
nebo jeho okolí je vhodné neprodleně aktivovat
Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155,
resp. mezinárodním čísle 112.

Adresa: Orlickoústecká nemocnice, ambulance dětského oddělení
Telefon: 465 710 191
Ordinační/provozní doba:
So, Ne, svátky: 8.00–18.00 hodin

Při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje je zřízeno Informační zdravotnické
centrum, kde je možno konzultovat zdravotní
stav s operátory, kteří jsou připraveni poradit
s dalším postupem.

Adresa: Orlickoústecká nemocnice, budova
lékárny
Telefon: 465 521 007
Provozní doba: Po–Pá: 7.00–17.00 hodin
Ne, svátky: 8.00–12.00 hodin

Mimo uvedené časy lze využít pohotovostní
služby lékárny Pardubické nemocnice, která je
v provozu ve všední dny od 16.00 do 22.00
a o víkendech a svátcích od 8.00 do 22. 00.
Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje,
nempk.cz

Stomatologická
pohotovost
2.–3. 7. | MUDr. Michal Teplý
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
5. 7. | MDDr. Marek Tomeš
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

Lékárenská pohotovostní služba
6. 7. | MDDr. Monika Vaničková
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
9.–10. 7. | MUDr. Michaela Vávrová
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
16.–17. 7. | MUDr. Iva Voltnerová
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171

Svaz postižených civilizačními chorobami z.s., ZO Ústí n. O.

23.–24. 7. | MDDr. Kateřina Fadrná
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 834

Červenec - pozvánka
na poznávací zájezd

Kdy: středa 17. 8. 2022, odjezd v 8 hod., zast.
Letohradská (Hylváty v 7.45 hod., Dukla v 7.50
hod., Družba 7.55 hod., Letohradská v 8 hod.,
nádraží ČSAD v 8.05 hod.) Cena: člen 350 Kč,
nečlen 380 Kč (vstupné + doprava v ceně)

30.–31. 7. | MUDr. Ladislav Židek
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324

Přihlášky a platba vždy 1. a 2. čtvrtek v měsíci
od 10 hod. - 11.30 hod., v Klubu důchodců –
Sladkovně, informace na tel. 737 378 815
a 731 052 128.

13.–14. 8. | MUDr. Valent Dostál
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877

Čechy pod Kosířem – zámek, působiště Jos.
Mánesa, muzeum filmů Jana a Zd. Svěrákových, Prostějov - centrum města, radniční věž
Kdy: středa 20. 7. 2022, odjezd v 7 hod.,
zast. Letohradská (Hylváty v 6.45 hod., Dukla
v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Letohradská
v 7.00 hod., nádraží ČSAD v 7.05 hod.)
Cena: člen 350 Kč, nečlen 380 Kč (vstupné +
doprava v ceně)

Srpen - pozvánka na poznávací zájezd
Nasavrky – zámek, archeopark - keltská kultura, Ležáky - Památník 2. svět. války

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

6.–7. 8. | MUDr. Milena Břízová
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210

20.–21. 8. | MDDr. Stanislav Knob
Náměstí J. Pernera 446, ČT, tel.: 723 036 370
27.–28. 8. | MDDr. Anna Drdová
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

Na radnici se setkali
s devadesátníky
Letos poprvé se v úterý 7. června uskutečnilo
tradiční setkání vedení města s občany, kteří
slaví 90 let. Z původně osmi pozvaných se
setkání účastnilo šest jubilantů.
Gratulaci, přání pevného zdraví a drobný dárek
od starosty Petra Hájka a místostarosty Jiřího
Preclíka přijali Dagmar Janoušková, Věra
Šudová, Marta Snítilová, Vlasta Pošepná, Věra
Knobová a František Jareš.
-LP-
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Kalendář akcí a událostí

1. července

Čteme. Čteme? Čtěme! / výstava do 31.8.

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Osudová místa hlavního velitele / výstava do 25.9.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Výstava klobouků / do 25.9.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

František Šmilauer / výstava do 31.8.

Galerie pod radnicí

muzeum-uo.cz

Stacionář / výstava fotografií do 31.8.

Český červený kříž

cckuo.cz

10.00-12.00 hodin

Šátkování, těhotenství, porod / Látkové pleny

MC Medvídek

medvidekuo.cz

19.30 hodin

Prezidentka / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Malé černovírské Euro / fotbalový turnaj

hřiště Pod lesem, Černovír

TJ Sokol Černovír

Novohradská 70 / cykloturistický výlet

TJ Sokol Kerhartice

novohradska70.kerhartice.com

2. července
8.00-18.00 hodin
19.30 hodin

Top Gun:Maverick / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

3. července

19.30 hodin

Párty Hárder: Summer Massacre / film*

Kino Máj

klubcentrum.cz

4. července

10.00 hodin

Mimoni 2: Padouch přichází / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

8. července

19.30 hodin

Thor: Láska jako hrom / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

9. července

17.00 hodin

Thor: Láska jako hrom / film / 3D

Kino Máj

klubcentrum.cz

10. července

16.30-19.30 hodin

Letní odpoledne / pohádka, písničky, koncert

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

11. července

10.00 hodin

Rakeťák / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Tralala/ film

Kino Máj

klubcentrum.cz

12. července

14.00 hodin

Odpolední vycházka po okolí města

Český červený kříž

cckuo.cz

13. července

10.00 hodin

Pohádkové překvapení / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

10.00 hodin

Zlouni / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Kdyby radši hořelo / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

Chrudim, Muzeum hraček

Senior klub

tel.: 722 475 132

Hádkovi / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

14. července

15. července

19.30 hodin

16. července

17. července

18. července

19. července

Ozvěny z dob minulých / spolek Honorata

Tábořiště Cakle

19.30 hodin

Černý telefon / film*

Kino Máj

17.00 hodin

Koncert pro jubilanta / M. Kubát / varhany

kostel Nanebevzetí Panny Marie

19.30 hodin

Řekni to psem / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

10.00 hodin

Thor: Láska jako hrom / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Jurský svět: Nadvláda / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

9.00 hodin

Od muzea k muzeu / Muzeum D. Čermná

Český červený kříž

cckuo.cz

Čechy pod Kosířem, Prostějov / zájezd

SPCCH

tel.: 737 378 815

10.00 hodin

Letní pohádka / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

10.00 hodin

Ježek Sonic 2 / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

20. července

19.30 hodin
21. července

klubcentrum.cz

Pánský klub / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Rafty na řece Moravě

Senior klub

tel.: 734 398 390

22. července

19.30 hodin

Elvis / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

23. července

20.00 hodin

Dialogy s Krylem / písně, básně, citáty

prostor před Divadelním klubem

klubcentrum.cz

25. července

21.00 hodin

Známí neznámí / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

26. července

21.00 hodin

Betlémské světlo / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

27. července

10.00 hodin

Hmyzí pohádka / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

*Okupace / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

21.00 hodin
28. července

29. července

21.00 hodin

Prvok, Šampón, Tečka a Karel / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

21.00 hodin

*Vyšehrad: Fylm / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

Ústecký triatlon / 9. ročník / plavání, cyklo, běh

start u aquaparku

ctc.wz.cz

Memoriál J. Korečka / fotbalový turnaj / 40. ročník

FK Kerhartice

kerhartice.com

30. července
9.00 hodin

31. července

21.00 hodin

Myši patří do nebe / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

21.00 hodin

Poslední závod / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz
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Kalendář akcí a událostí
1. srpna

Čteme. Čteme? Čtěme! / výstava do 31.8.

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Osudová místa hlavního velitele / výstava do 25.9.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Výstava klobouků / do 25.9.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

František Šmilauer / výstava do 31.8.

Galerie pod radnicí

muzeum-uo.cz

Stacionář / výstava fotografií do 31.8.

Český červený kříž

cckuo.cz

21.00 hodin

Gump-pes, který naučil lidi žít / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

2. srpna

21.00 hodin

Zátopek / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

3. srpna

10.00 hodin

Pohádka ze statku / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

21.00 hodin

Mimořádná událost / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

18.00 hodin

Výstava výtvarného umění / vernisáž / výstava do 30.8.

Kulturní dům

klubcentrum.cz

21.00 hodin

Tři tygři ve filmu: Jackpot / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

4. srpna

5. srpna

10.00-12.00 hod

Šátkování, těhotenství, porod / Atopický ekzém

MC Medvídek

medvidekuo.cz

21.00 hodin

Hádkovi / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

21.00 hodin

Tajemství staré bambitky 2 / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

Černovírský kros / přespolní běh pro všechny / 19. ročník

start: Černovír Sokolovna

TJ Sokol Černovír

21.00 hodin

Prezidentka / Letní kino

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

9. srpna

9.00 hodin

Od muzea k muzeu / Muzeum Letohrad

Český červený kříž

cckuo.cz

10. srpna

10.00 hodin

6. srpna
7. srpna

O Budulínkovi / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

11. srpna

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

12. srpna

Ústecké staročeská pouť

prostranství Kociánka

15.30 hodin
13. srpna

14. srpna
10.00-18.00 hod
17. srpna
10.00 hodin

Janouškovo Ústí-Muzikanti v Cakli / folkový festival, 37. ročník

Vodácké tábořiště Cakle

Procházka s městskou architektkou

sraz na Mírovém náměstí

Ústecká staročeská pouť

prostranství Kociánka

janouskovousti.cz

Pouť na zahradě Hernychovy vily + sochařské dílny

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Elektro Sychra cup / tenis neregistrovaných hráčů

kurty Tenisového klubu

tkuo.cz

Janouškovo Ústí-Muzikanti v Cakli / folkový festival, 34. ročník

Vodácké tábořiště Cakle

janouskovousti.cz

Ústecká staročeská pouť

prostranství Kociánka

Poutní den s farností / mše svatá, program pro děti, koncert

Park u kostela, farní dvůr

farnostuo.cz

Nasavrky, Ležáky / zájezd

SPCCH

tel.: 737 378 815

Žirafí pohádka / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

18. srpna

Praha, Vyšehrad / zájezd

Senior klub

tel.: 731 601 548

20. srpna

Černovírské rolování slámy / 13. ročník / o putovní pohár starosty

náměstíčko Černovír

tel.: 777 234 837

23. srpna
24. srpna

8.00 hodin

Hrádek u Nechanic / záměcké slavnosti / výlet

Český červený kříž

cckuo.cz

16.30-19.30 hod

Letní odpoledne / pohádka, koncerty

park za Roškotovým divadlem

klubcentrum.cz

14.00 hodin

Odpolední vycházka po okolí města

Český červený kříž

cckuo.cz

10.00 hodin

Žabí princ / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Atletický mitink Rieter

atletický stadion

atletika-rieter.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

k-trhy.cz

25. srpna

Rybárna Kamenčik, Polsko / zájezd

Senior klub

tel.: 605 834 042

30. srpna

15.00 hodin

Zahradní posezení-Loučení s prázdninami

Český červený kříž

cckuo.cz

31. srpna

10.00 hodin

Krtek a rybka / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

14.30 hodin

Loučení s prázdninami / tábořiště Cakle

Senior klub

tel.: 722 475 132

16.00 hodin

Loučení s prázdninami / NG Nová Louže

MC Medvídek

medvidekuo.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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Kultura

Poradíme, na co do kina
Pokud jako my máte rádi kino a film si nejlépe
vychutnáte na velkém plátně, bude vás určitě
zajímat, co v Ústí nad Orlicí ve zbylé polovině
roku uvidíte za tituly. Setkáme se při letních projekcích u Roškotova divadla nebo v kině Máj!
Nechte se naladit a inspirovat.

Prezidentka
Romantickou komedii Prezidentka režíroval
Rudolf Havlík, který si přízeň diváků získal již
filmem Pohádky pro Emu (2016).

ních rolích komedie, kterou režíruje Jan Drnek,
hrají Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka
Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka
a další. Premiéra je plánována na 14. 7. 2022.

Střídavka
Komedii plnou rodinných a partnerských
zmatků natočil pod názvem Střídavka režisér
Petr Nikolaev, autor filmů jako Báječná léta pod
psa, Příběh kmotra, Lidice nebo Vybíjená.
Hrají Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna
Polívková, Eva Holubová a další.
Premiéra filmu je plánována na 4. 8. 2022.

Spider-Man: Across the Spider-Verse
Mile Morales se vrací v další kapitole ságy Spider-Verse ságy.
Čeká na něj epické dobrodružství, které přátelského souseda Spider-Mana transportuje
z Brooklynu napříč mnohovesmírem, aby
pomohl Gwen Stacey a nové skupině Spider-lidí proti padouchovi silnějšímu než cokoliv,
proti čemu se v minulosti postavili.
Film má být v kinech od 6. 10. 2022.

Přání k narozeninám
Komedie o tom, jak se rodinná oslava zvrtne
v divokou jízdu, při které si nikdo nemůže být
jistý vůbec ničím. V hlavních rolích se představí
Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Khek
Kubařová, Tomáš Klus, Igor Orozovič a další.
Premiéra filmu režisérky Marty Ferencové je
plánována na 18. 8. 2022.

Jan Žižka
Historický film Petra Jákla vypráví o počátcích
husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí
bouřlivých událostí roku 1402.

Avatar: The Way of Water

Do hlavních rolí obsadil zkušené a oblíbené
herecké hvězdy Annu Geislerovou a Ondřeje
Vetchého. Vypráví příběh prezidentky, která
se v převleku inkognito vypraví do podhradí
a začne se scházet se sochařem Petrem…

Kdo by se netěšil na pokračování Avatara!
Po deseti letech se znovu setkáme s Jackem
Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za
to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.
V kinech má být film od 15. prosince 2022.

Hádkovi
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Co
teprve, když se potkáte při té nejsmutnější
události, která čeká každou rodinu? V hlav-

Zdroj: Falcon, Bioscop, Bontonfilm

V hlavních rolích se představí Ben Foster,
Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe,
Karel Roden a další.
Premiéra filmu je plánována na 8. 9. 2022.

Indián
Komedie Indián vypráví o hektickém životě
zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše
(Karel Roden) a jeho rodiny, do kterého vstoupí
duch umírajícího indiánského náčelníka (Daniel
Olbrychski). Režie se ujali Tomáš Svoboda a Vladimír Kriško.
Premiéra filmu je plánována na 22. 9. 2022.
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Kultura

Vycházka za ousteckými pověstmi
S městským muzeem se vydáme na vycházku,
která nás provede po místech opředených ousteckými pověstmi.

1/ O Dešvendovi
Jedna z nejznámějších ousteckých pověstí
vypráví o hejtmanovi lanškrounského panství Krištofu Kašparovi de Suenne, který své
ústecké poddané nemilosrdně trápil a utiskoval. Proto si z jeho jména vytvořili pošklebek,
kterým mu říkali – Dešvenda. Neustále se jim
mstil za každou maličkost a vyhrožoval jim,
že i po své smrti k nim bude chodit na visity.
V poslední vůli si vymínil, aby Ústečtí přenesli
rakev z Lanškrouna do Ústí. rakev byla ovšem
neobvykle těžká a celou cestu byl slyšet Dešvendův smích. Kohosi napadlo rakev otevřít
a mrtvému utnout hlavu. To pomohlo.
Přeběhlo ale pár dnů a bezhlavý Dešvenda se
začal zjevovat tak, jak předpověděl. Nejčastěji
se vyskytoval na ulici Třebovské. Vždy před
svými nočními toulkami odkládal plášť vedle
zvonice, toho využil místní statečný kantor
a plášť mu ukradl. Dešvenda ho pronásledoval
až na zvonici, kde kantor v smrtelné úzkosti
zazvonil a pomstychtivý Dešvenda se rozpadl
v prach.

blíží procesí. Když došlo k němu zjevila se mu
krásná paní, která mu přislíbila pomoc, pokud
nechá postavit křížovou cestu. Andres se šel
poradit s panem děkanem, který mu náročnou
stavbu rozmlouval. Andres byl však zarputilý
a nechal uspořádat sbírku a díky mnoha dobrodincům se začalo stavět.

2/ Založení Křížové cesty
Z ulice Třebovská nás naše putování zavede
ke Křížové cestě, která začíná v ulici J. Štyrsy.
Místní tkadlec Augustin Andres se jedné noci
vzbudil a domnívaje se, že už bude ráno, se
vydal s plátnem na cestu do Litomyšle. My
tuto cestu dnes známe hlavně díky kapličkám
oné křížové cesty, ale tenkrát roku 1753 zde
žádné kapličky nestály. Najednou začala odbíjet
půlnoc, a protože si tkadlec uvědomil, jak brzo
ráno je, lehl si a usnul. Měl sen, že na této cestě
je rozeseto 14 kapliček zastavení, ke kterým se

Milodary ale nestačily. Tkadlecovi se opět zjevila Panenka Maria, která mu sdělila, že potká
člověka, který mu potřebný obnos věnuje.

3/ O pokladech
Snad každé město má svou pověst o pokladech,
které zde zanechali naši předci. I v Ústí takovou
pověst známe. Jeden z pokladů byl nalezen
na Velký pátek r. 1891 při kopání v Korábově
zahradě. Nalezen byl hrneček a v něm stříbrné
groše. Na nich letopočet 1306. Další poklad
nalezli roku 1928 dělníky, kteří kopali v Rychnovské ulici. Našli zde jedenáct stříbrných pražských
grošů krále Jana Lucemburského.

4/ O zázraku v kostele
To se splnilo, Andres sice potkal nejlakotnějšího
občana města, ale díky němu byla Křížová cesta
dokončena. V dnešní době již neobdivujeme
tuto křížovou cestu, ale pozdější cestu z let
1852–1853. Přesto jedno zastavení ze starší
cesty zůstalo. Najdeme ho až na úplném konci
u Božího hrobu.

Dalším zastavením bude kostel Nanebevzetí
Panny Marie, kde vás po pravé straně od
oltáře upoutá obraz Panny Marie Ústecké.
Tato známá pověst stojí za připomenutí neb
značí vítězství Oušťáků nad uherskými vojsky.
Po bitvě na Bílé Hoře Uhři prchali zpět do své
domoviny a po cestě drancovali vše, co jim přišlo do cesty. Jeden takový oddíl zabrousil i do
Ústí. Občané se nahrnuli do bývalého kostela
a zabarikádovali se. Modlili se k obrazu Panny
Marie, zatímco Uhři bušili a stříleli do oken i do
dveří. Čtyři kulky prostřelily onen obraz, ale člověka žádného. Jaké štěstí. Uhrům se zjevila
Panna Marie, vylekali se a dali se na útěk.

5/ O mrtvém
Až budete odcházet z kostela, zajděte si do
přilehlého parku, který dříve sloužil jako hřbitov. Zde byl pohřben tesař, který při stavbě
Andresova domu na náměstí (dnes drogerie)
nešťastně spadl a vypadal, že je mrtev. Pohřbili
ho do dřevěné bedny. Zanedlouho hrobníci
kopali nový hrob a omylem se bedna s tesařem provalila. Podívali se do ní a vyděsili se.
Nebožtík neležel na znak, ale obráceně, nohy
měl skrčené a prsty měl všecky pohryzané.
Pohřbili tedy živého.
Městské muzeum Ústí nad Orlicí
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek
18. - 31. července bude MC Medvídek a DK
Fialka zavřeno. V pátek 26. srpna bude MC
zavřeno - sanitární den.
Letní tombola
V průběhu prázdnin si v MC můžete zakoupit
losy do letní tomboly. K losování bude 20 cen,
které vyhlásíme 31. srpna 2022 na Loučení
s prázdninami. Cena losu je 5,– Kč. Instrukce
najdete v MC Medvídek a v události na FB.
Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí
… tentokrát na téma Látkové pleny od A do Z
pá 1. 7. | 10.00-12.00 hodin
Pro všechny, kdo chtějí s látkováním začít,
ale i pro zkušené látkařky, které nám mohou
poskytnout svůj pohled na látkové plenky. Součástí je výroba zinkové mastičky - náklady cca
30 Kč. Na e-mail marketa.mcmedvidek@
gmail.com se můžete předem přihlásit.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 4. a 11. 7. | 9.00 hodin
po 1., 8., 15., 22. a 29. 8. | 9.00 hodin
Šátkování, těhotenství, porod, šestinedělí
… tentokrát na téma Atopický ekzém
pá 5. 8. | 10.00-12.00 hodin
V dnešním světě se AE stal běžným onemocněním. Existuje univerzální lék, jak ho zastavit?
Pomůžou nám mastičky nebo změna stravy?
Proč se AE objevuje už u malých dětí? Součástí
je výroba zinkové mastičky, náklady cca 30 Kč.
Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.
com se můžete předem přihlásit.

Domškoláci sobě
st 10. 8. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma domškoláka nebo o alternativním vzdělávání přemýšlíte. Při hezkém počasí změna programu
možná, raději pište na mail. Info a přihlášení na
marketa.mcmedvidek@gmail.com.
Hýbánky pro maminky s dětmi
pá 19. 8. | 10.00-12.00 hodin
Protáhneme si tělo za doprovodu hudby. Aktivita je určena především pro maminky s dětmi
v nosítku nebo šátku. Při hezkém počasí půjdeme
ven sraz 10.00. Vstupné 40 Kč. Info a přihlášení
na marketa.mcmedvidek@gmail.com.
Loučení s prázdninami
st 31. 8. | 16.00 hodin
Přijďte se svými dětmi jako již tradičně na
konci prázdnin na hravou akci na terasu před
MC Medvídek v NG Nová Louže. Děti se mohou
těšit na jednoduché úkoly a malý skákací hrad.
Na každého malého účastníka čeká překvapení.
Součástí bude vyhlášení naší letní tomboly. Více
o zakoupení lístků se dozvíte na FB, přímo
v herně MC nebo na e-mailu marketa.mcmedvidek@gmail.com. Vstupné dobrovolné.
Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny je
30 Kč za dospělou osobu.
PROVOZNÍ DOBA
po | 9.00-12.00 hodin
Nemluvňátka, kojenci a batolátka, volná herna

Pardubický kraj ocenil ousteckého dobrovolníka
Michal Malý, 31 letý rodák z Ústí nad Orlicí, dostal
z rukou Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje
cenu Dobrovolník roku za neúnavnou práci ve
prospěch dětí z vyloučených lokalit v Ústí nad
Orlicí. Ač sám tělesně postižený, otevřel ve školním roce 2022-21 kroužek sebeobrany, v improvizované tělocvičně v budově Hotelu UNO. Celý
rok trénoval děti v bojových sportech a jako
trenér posiloval i jejich sebevědomí. Když Covid
znemožnil scházení v tělocvičně, vyrobil s přáteli
fotonávod na domácí cvičení s vahou vlastního
těla. Financování pronájmu a vybavení zajistily
Evropské sbory solidarity, které dlouhodobě
podporují práci dobrovolníků Rodinného centra.

mladí středoškoláci organizují každý týden
kroužky zdarma pro děti z nízkoprahového
centra KAMIN v Hylvátech: počítačový, výtvarný,
fotografický a deskoherní. Zároveň celé jaro tým
dobrovolníků učil
ukrajinské uprchlíky český jazyk - velmi děkujeme
Aleně Malé, Natce Kudrnové, Janě Staňkové,
Veronice Špicarové a Honzovi Pokornému. Velkým povzbuzením pro nás byla i návštěva z Jednoty bratrské v USA, kteří přivezli pro ukrajinské
rodiny použité elektronické čtečky (naplněné knihami v ukrajinštině a ruštině) a finanční sbírku
na nákup kol z druhé ruky pro ukrajinské děti
a maminky.

Jen v roce 2021 naši dobrovolníci odpracovali
přes 1500 hodin. V současné době vrcholí projekt JSI JEDINEČNÝ - VĚŘ SI, v rámci kterého

Dan Dostrašil
koordinátor dobrovolníků Rodinného centra
Srdíčko
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Volná herna | út, st, čt | 9.00 – 12.00 hodin
Šátkování, hýbánky, volná herna
pá | 9.00-12.00 hodin
Volná herna | po-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

Rodinné centrum Srdíčko
Od 24. 6. do 2. 9. bude prázdninový režim,
sledujte fb a webové stránky RC.
Řádění na zahradě, případně v herně po celou
dobu otevírací doby Zambaru a hokynářství
(facebook.com/mlecnybar, beeehappy.cz/
hokynarstvy) s výjimkou dovolených označených na dveřích a na fb). Po domluvě společné
výlety, koupání a jiné společné akce, nápady
a návrhy vítány (upřesnění data a konkrétní
akce přes internet a ve vývěskách).
Letní dětský tábor Narnie:
Plavba Jitřního poutníka
9.–16. 7. | Chata Koniklec,
Jestřabí v Krkonoších
Pro děti 7-13 let, hry, soutěže, výlety a mnoho
dalšího, prostorná chata s vyhřívaným bazénem.
Tábor 12+ Útočiště
30. 7.–6. 8. | Tábořiště Rezek,
Nové Město nad Metují
Pro děti a mládež 12 - 16 let, hry, soutěže,
výlety a mnoho dalšího, ubytování ve stanech
s podsadou.
Rodinný pobyt Lví král
6.–12. 8. | Chata Koniklec,
Jestřabí v Krkonoších
Hry pro děti, besedy s rodinnými poradci, výlety
a mnoho dalšího, prostorná chata s vyhřívaným
bazénem.
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
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Pro děti a mládež

Přehlídka scénického tance
V Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí se
v sobotu 11. června konala tradiční Krajská
postupová přehlídka scénického tance mládeže
a dospělých. Přehlídky se zúčastnilo celkem 9
souborů s 19 choreografiemi. Výkony hodnotila
odborná porota. Přímý postup na celostátní
přehlídku do Jablonce nad Nisou získala choreografie Kateřiny Brožové - Jako Fénix vstávám z popela, ZUŠ Pardubice-Polabiny.
Návrh na postup získává choreografie Nikoly
Němcové - Obrazení, ZUŠ Pardubice-Polabiny
a choreografie Hany Madecké - I když chce jít
každý vlastní cestou, nikdo nechce zůstat sám,
NETOPÝR ZUŠ Zlín-Malenovice.
-LP-

Dětský den
u dobrovolných hasičů

Bouldering přilákal
desítky lezců

Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí uspořádal v sobotu 11. června dětský den. Prostor
před Hasičským domem v centru města se
změnil na dětské hřiště a nechyběla ani výstava
hasičské techniky.
Pro děti byly připraveny soutěže, ukázky první
pomoci, divadlo, skákací hrad a další atrakce.
K vidění byla také hasičská technika s ukázkami
zásahu.
- LP-

Lezecké závody v Urban boulderingu, při kterém se využívají netradiční místa a netradiční
pomůcky k lezení se uskutečnily v sobotu
11. června.

DDM Duha prezentoval svou činnost

V ulicích města a prostorách DDM probíhala
kvalifikace a závod dětí. Finálové lezení se pak
v podvečer konalo v areálu CAKLE, kde byly připraveny finálové bouldery. Zde závodilo šest
nejlepších žen a šest nejlepších mužů.
-LP-

Dům dětí a mládeže Duha připravil na sobotu
4. června akci s názvem Duha show spojenou
se dnem otevřených dveří. Během celého odpoledne probíhala prezentace činností našeho
DDM a ukázky kroužků, které DDM organizuje.
Část programu se konala před novou budovou
domu dětí, kterou organizace využívá od loň-

Pro osm desítek závodníků z celé republiky bylo
v ulicích města připraveno několik lezeckých
boulderů, rozdělených podle konkrétních kategorií, pro děti, juniory, ženy a muže. Lezci si při
zdolání jednotlivých překážek vyzkoušeli svoje
dovednosti – sílu, mrštnost, odvahu a bystrost.

ského roku. Další část programu pak probíhala
uvnitř v tělocvičně. K vidění byly ukázky dance
fitness, karate, vzdušné akrobacie, kynologie
a mnoho dalšího. Otevřeny byly také všechny
učebny a veřejnost tak mohla nahlédnout „pod
pokličku“ jednotlivých kroužků.
-LP-

Tátafest 2020
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Sociální / zdravotní
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Program Kina Máj

Letní kino

Programová nabídka Klubcentra

Prezidentka | 1. 7. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 140 Kč

Park za Roškotovým divadlem
Pondělí 25. července – neděle 7. srpna.
Začátky promítání jsou vždy ve 21.00 hodin.
Občerstvení zajištěno.

LETNÍ ODPOLEDNE
10. 7. | park za Roškotovým divadlem

Top Gun: Maverick | 2. 7. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč
*Párty Hárder: Summer Massacre
3. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč
Mimoni 2: Padouch přichází
4. 7. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 130 Kč
Thor: Láska jako hrom | 8. 7. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč

V případě nepříznivého počasí bude projekce
přesunuta do Roškotova divadla.

25. 7. | Známí neznámí
Komedie ČR, vstupné 100 Kč
26. 7. | Betlémské světlo
Komedie ČR, vstupné 100 Kč
27. 7. | *Okupace
Drama ČR, vstupné 100 Kč

Thor: Láska jako hrom 3D
9. 7. | 17.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč

28. 7. | Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie ČR, vstupné 100 Kč

Rakeťák | 11. 7. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 100 Kč

29. 7. | *Vyšehrad: Fylm
Komedie ČR, vstupné 100 Kč

Tralala | 11. 7. | 19.30 hodin
Muzikál, titulky, vstupné 110 Kč

30. 7. | Myši patří do nebe
Animovaný, české znění, vstupné 80 Kč

Zlouni | 13. 7. | 10.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 110 Kč

31. 7. | Poslední závod
Drama ČR, vstupné 100 Kč

Kdyby radši hořelo | 13. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč

1. 8. | Gump-pes, který naučil lidi žít
Rodinný, ČR, vstupné 100 Kč

Hádkovi | 15. 7. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 130 Kč

2. 8. | Zátopek | Životopisný, ČR, vstupné 100 Kč

*Černý telefon | 16. 7. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 140 Kč
Řekni to psem | 17. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč
Thor: Láska jako hrom | 18. 7. | 10.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 140 Kč
Jurský svět: Nadvláda | 18. 7. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 140 Kč
Ježek Sonic 2 | 20. 7. | 10.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 110 Kč
Pánský klub | 20. 7. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 100 Kč
Elvis | 22. 7. | 19.30 hodin
Životopisný, titulky, vstupné 130 Kč
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3. 8. | Mimořádná událost
Komedie ČR, vstupné 100 Kč
4. 8. | Tři tygři ve filmu: Jackpot
Komedie ČR, vstupné 100 Kč
5. 8. | Hádkov
Komedie ČR, vstupné 130 Kč
6. 8. | Tajemství staré bambitky 2
Pohádka ČR, vstupné 100 Kč
7. 8. | Prezidentka
Komedie ČR, vstupné 120 Kč

*přístupné od 15 let
Program kina Máj na srpen najdete v průběhu
července na webových stránkách klubcentra –
klubcentrum.cz

Ferda Mravenec v cizích službách
16.30 hodin | Divadlo SemTamFór
Pískomil se vrací
18.00 hodin | Písničky pro děti a rodiče
Pishcoth
19.30 hodin | Písničkář Vladimír Daťka
s kytarou a looperem. Dozvuky garážových
vybrací s poetikou Suburbie.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční
v Divadelním klubu.
Dialogy s Krylem
23. 7. | 20.00 hodin
Ve venkovním půlkruhu před Divadelním klubem si můžete poslechnout známé i zapomenuté písně, básně a citáty Karla Kryla v podání
Davida Uličníka, člena vokálního seskupení 4TET.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do vnitřních prostor klubu. Vstupné 150 Kč.
Vernisáž Výstavy výtvarného umění
4. 8. | 18.00 hodin | Kulturní dům
Zahájení 24. ročníku tradiční výstavy děl autorů
tvořících nejrůznějšími technikami.
Výstava potrvá do 30. srpna.
Vstupné dobrovolné.
LETNÍ ODPOLEDNE
20. 8. | park za Roškotovým divadlem
Červená Karkulka
16.30 hodin | Divadlo ŠuS
Bombarďák | 18.00 hodin | Koncert pro děti
plný divokých písní a ztřeštěných tanečků.
Existence nové doby
19.30 hodin | Punk Rock ’n’Roll
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční
v Divadelním klubu.
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
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Kultura

Pozvánka na ústeckou pouť
Město Ústí nad Orlicí Vás zve na 97. staročeskou ústeckou pouť, která se uskuteční ve dnech
12. – 14. srpna v prostoru parku Kociánka a na
zahradě Hernychovy vily.
Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny
rozmanité pouťové atrakce, stánky s občerstvením a s pouťovým zbožím, výstavy, kulturní
programy, sportovní turnaj, pouťová zábava
a mnoho dalšího.
Aktuální informace o programu a časech
konání jednotlivých doprovodných akcí budou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách
města (ustinadorlici.cz), facebookovém profilu
a Instagramu města, popřípadě na platformě
Mobilní rozhlas. Podrobné informace budou
zveřejněny i na plakátech vylepených na plakátovacích plochách.

Klubcentrum opět pořádá
kurzy jógy
Od září do prosince bude Klubcentrum pořádat
kurzy jógy. Cvičení je doporučováno všem, kteří
potřebují psychickou hygienu, zklidnění, relaxaci
a protažení a posílení těla.
Pondělí | 18.00-20.00 hodin | Kulturní dům
Jóga pro ženy středního a vyššího věku s Blankou Tomáškovou.
Úterý | 18.00-20.00 hodin | Kulturní dům
Relaxační cvičení s prvky jógy. Cvičí se v klidném tempu s přihlédnutím na zdravotné omezení. Předcvičuje Monika Zastoupilová.
Středa | 18.00-20.00 hodin | Kulturní dům
Cvičení pro všechny věkové kategorie s Miluší
Spíchalovou, vhodné pro začátečníky. Jóga
zaměřená na protahování, zpevnění postavy,
proti bolestem zad, dechová a relaxační cvičení.
Středa | 19.00-21.00 hodin | Taneční sál ZUŠ
Jóga pro ženy středního a vyššího věku s Blankou Tomáškovou.
Výše kurzovného činí 1 000 Kč (Kulturní dům),
1 100 Kč (Taneční sál ZUŠ). Začínáme od pondělí 5. září 2022. Stálým účastníkům držíme
místa do 5. srpna 2022.
Více informací na klubcentrum.cz
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Poutní den s farností
Ústí nad Orlicí
Vážení spoluobčané města Ústí nad Orlicí.
Srdečně vás zvu k prožití Poutního dne v neděli
14. srpna, který se odkazuje na patronku města
Ústí nad Orlicí, Pannu Marii Nanebevzatou.
Letošní oslavy zahájíme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužbou v 10
hodin. Odpolední program bude probíhat částečně v kostele, potom na zahradě děkanství
i v parku u kostela.
O letošních prázdninách po sedmnácti letech
končím své působní ve farnosti Ústí nad Orlicí
a jsem diecézním biskupem poslán do Kutné
Hory. Z tohoto důvodu bude Poutní den a Koncert pro Tebe příležitostí k rozloučení s obyvateli Ústí nad Orlicí. Srdečně vás zvu k prožití
tohoto slavnostního dne.
Chci poděkovat všem za spolupráci i krásné
chvíle prožité mezi vámi a mohu slíbit, že na
vás budu vzpomínat s radostí a v modlitbě.
Vladislav Brokeš, děkan
Program poutního dne
10.00 hod. – Slavnostní poutní mše svatá
14.00 hod. – Program v kostele
		 se slavnostním požehnáním
15.00 hod. – Hry a soutěže pro děti
		 v Parku u kostela (připravuje
		 Orel, jednota Ústí n.O.)
16.00 hod. – Přemístění děkana Vladislava…
		 aneb Zábavný program na pódiu
18.00 hod. – Poutní Koncert pro Tebe
18.00 hod. – Veneband (folck rock, Litomyšl)
19.30 hod. – Miagra (rock/alternative-grunge,
		 Ústí n.O.)
Poutní Koncert pro Tebe se uskuteční na farním
dvoře, vstupné dobrovolné. Koncert se uskuteční také díky podpoře města Ústí nad Orlicí.
Občerstvení zajištěno. Více na farnostuo.cz
Těšíme se na společně strávený den.

Městská knihovna
O prázdninách zveme děti na tradiční středeční
čtení a tvoření. Akce začínají vždy v 10.00 hodin
a jsou vhodné pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál. A prosíme – přijďte
včas, ať o nic nepřijdete!
13. 7. | Pohádkové překvapení
20. 7. | Letní pohádka
27. 7. | Hmyzí pohádka
03. 8. | Pohádka ze statku
10. 8. | O Budulínkovi
17. 8. | Žirafí pohádka
24. 8. | Žabí princ
31. 8. | Krtek a rybka
Čteme. Čteme? Čtěme!
1. 7.–31. 8. | výstava
Výstava o čtení, zapůjčená z Národní knihovny.
UPOZORNĚNÍ
Po dobu letních prázdnin bude provozní doba
knihovny upravena takto:
Oddělení pro dospělé
PO, ÚT, ČT
9.00 – 14.00 hodin
ÚT, PÁ
9.00 – 18.00 hodin
SO
zavřeno
Dětské oddělení
PO – PÁ
9.00 – 14.00 hodin
Mgr. Zdeňka Honzátková

Koncert v kostele
Srdečně zveme na Koncert pro jubilanta, který
se uskuteční v neděli 17. července od 17.00
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Zazní díla slavných mistrů v podání varhaníka
Martina Kubáta s rodinou.

Městské muzeum
Osudová místa hlavního velitele
Výstavu k 50. výročí úmrtí armádního generála
Ludvíka Krejčího, úspěšného legionářského velitele, budovatele moderní československé armády
a hlavního velitele v době mobilizace v roce 1938
si v muzeu můžete prohlédnout do 25. září.

našeho města. Po celé léto je na plotě u fontán
open-air výstava o fascinujícím světě vážek.

Výstava klobouků
Výstava, která je v muzeu k vidění do 25. září,
představuje klobouky a doplňky z dob první
republiky až do roku 1945.

GALERIE POD RADNICÍ

Ostatní akce
Pro malé i velké návštěvníky jsou ve vile i na
zahradě muzea připraveny pátrací a špionážní hry,
na lavičkách jsou nainstalovány krátké příběhy
o Hernychově vile a významných osobnostech

V sobotu 13. srpna 2022 se na zahradě Hernychovy vily bude konat pouť včetně sochařské dílny s Petrou Zeidlerovou.

Souborná výstava připomínající ústeckého
rodáka Františka Šmilauera, který má v tomto
roce výročí 130 let od narození a 50 let od
úmrtí je v Galerii pod radnicí přístupná veřejnosti do 31. srpna.
Komentovaná prohlídka s Tomášem Šmilauerem se uskuteční 18. srpna od 17.00 hodin.
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Kultura

V Cakli budou šermíři
i ohnivá show

Soubor C-Dance na Krajské
taneční přehlídce

Ústí se připojilo k projektu
Noc kostelů

Spolek Honorata zve malé i velké z Ústí i širokého okolí do vodáckého tábořiště v Cakli dne
16. 7. od 10 hodin. Čeká vás den plný zábavy
s názvem Ozvěny z dob minulých, během kterého uvidíte téměř vše, co náš spolek nabízí.
Jistě se můžete těšit na šermíře a ohnivou
show a dál? To přijďte zjistit sami!

V červnu se konala v Roškotově divadle v Ústí
nad Orlicí Krajská taneční přehlídka. I my jsme
se jí zúčastnili s projektem Ke kořenům a choreografií Hito no Deai.
Také jsme zatančili novinku Kříž naší tanečnice
a choreografky Barči.

V pátek 10. června se Římskokatolická farnost
v Ústí nad Orlicí tradičně připojila k celonárodnímu projektu nazvanému NOC KOSTELŮ.
V tento den se po celé zemi otevírají kostely,
kaple a další církevní stánky, které mají pro
návštěvníky připraven bohatý program.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad
Orlicí byl připraven bohatý program - prohlídka
kostela, kůru a věže. Kromě toho byla také otevřena útěchová kaple a návštěvníci mohli také
nahlédnout do kostnice. V parku za kostelem
lákala k prohlídce kaple sv. Jana Pavla II. a chybět nemohla ani oblíbená farní cukrárna.
-LP-

Pro další informace sledujte facebookovou
stránku Honorata, kde najdete nejen podrobnosti k této akci, ale i k dalším našim aktivitám.
Těšíme se na vás, vaše Honorata

Dále jsme měli příležitost účastnit se natáčení
medailonku pro Strom roku 2022. A účinkovali
jsme i na FreshDance festu v Lanškrouně.
Veškeré podrobnosti a novinky o našich aktivitách naleznete na sociálních sítích.
Váš soubor C-Dance

Strojní oustecké sobotě
přálo počasí
Třetí ročník festivalu historické techniky Strojní
oustecká sobota 2022 se po vynucené dvouleté pauze v sobotu 14. května vrátil na ústecké
Mírové náměstí. Již tradičně byly pro návštěvníky připraveny historické motorové a elektrické
lokomobily.
Prostřednictvím plochých řemenů zde motory
roztáčely několik historických hospodářských
strojů. Nejen děti mohly obdivovat modely parních strojů, vakuových motorů nebo model transmisní dílny.
K vidění byla i práce kovářů a kování koně. Městské muzeum, které celou akci pořádalo, připravilo stan s otevřenou dětskou hernou a soutěžemi o drobné ceny. Celé akci přálo pěkné počasí
a na náměstí si tak našlo cestu mnoho diváků.
-LP-

Různé

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb.,
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí. Na časté dotazy čtenářů,
proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva města, odkazujeme na § 4a tiskového
zákona: „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním
samosprávném celku a poskytnout přiměřený
prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje
názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního
samosprávného celku.“

Reaguji na článek pana Řeháčka v Ústeckých listech. Vedeni města vydalo prohlášení, že vyjadřujeme hlubokou solidaritu a podporu obyvatelům
Ukrajiny.

ŘEHÁČEK: A jak to vidíte vy?

Před začátkem tohoto konfliktu byla situace
a dění v této východní části Evropy pro nás
a ostatní země zcela lhostejná. Pro naše firmy
a podnikatele to byl a je přísun levné pracovní síly.

Protože městské vedení odmítá zveřejňovat
příspěvky občanů města, poskytuji svůj vyhrazený prostor panu Cypryánovi:
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Takovéto jednostranné vyjadřování mě připomíná
poselství vůdců bývalého totalitního režimu, kteří
za nás bez nás posílali poselství, pozdravy a stanoviska bratrským režimům. Myslím, že s tímto
stanoviskem asi všichni nesouhlasí. Málokdo to
chce veřejně přiznat, a tak slyším jak lidé nadávají
v soukromí, ale jak bývá zvykem v české kotlině
v hospodách u piva.

Také velká zkorumpovanost v této zemi, není
žádné tajemství.
Myslím si, že zapojovat se do konfliktu o tuto zemi
pro náš stát nepřinese nic dobrého. Raději jsme
se měli stát diplomatickými vyjednávači mezi
oběma válčícími stranami, a ne ještě zhoršovat
a prodlužovat boje, posíláním zbraní a munice,
ba dokonce podporovat vstup Ukrajiny do NATO.
Tento válečný konflikt ve kterém se hodně naše
země angažuje, už nám zhoršil ekonomickou
situaci, která se bude ještě zhoršovat. Na závěr
chci říct, že nejsem sympatizant ani Ruska nebo
Ukrajiny, odsuzuji řešit mocenské a politické spory
vojenskými prostředky kdekoliv na světě.
Miloslav Cypryán
/redakčně neupraveno/
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In-linová školička, bike,
koloběžky, parkour

Ústecký 7boj
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí uspořádala v sobotu 4. 6. 2022 v rámci Města
v pohybu 6. ročník míčového 7boje dvojic. Akce
se zúčastnily 3 smíšené a 5 mužských dvojic.
Dopoledne se v sokolovně soutěžilo ve stolním tenise, kopané, basketbalu a házené, po
obědě se účastníci přesunuli na antukové kurty,
kde byl 7boj zakončen nohejbalem, volejbalem
a petanquem.
Po sečtení výsledků z jednotlivých sportů rozhodl při stejném součtu bodů větší počet vyhraných disciplín pro dvojici Petr Dušek a Dan Král

před Dušanem Krummerem a Milanem Ilgnerem, kterého v odpoledních bojích nahradila
Eva Krummerová. Třetí skončili Petr a Vráťa
Křížovi. Nejúspěšnější smíšenou dvojicí byli
Markéta a Marcel Skaličtí na 4. místě.
Ani odpolední přeháňky nenarušily přátelskou
atmosféru při soubojích v jednotlivých disciplínách. Poděkování patří Městu Ústí nad Orlicí,
které zajistilo hodnotné ceny pro všechny
účastníky.
- PK-

Pro malé bruslaře pořádáme o letních prázdninách in-linovou školičku plnou her, smíchu
a zábavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž freestylovou školičku, bike, příměstský zážitkový
tábor, freestyle koloběžky, tábor pro nejmenší
na roubenkách a tábor- sportovní hry – parkour - přirozený pohyb. Novinka pro letošní rok
- skateboardový tábor a army kemp.
Příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
V červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin. V ceně svačinky, obědy, pitný
režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné překvapení. Možnost zapůjčení bruslí
i chráničů. Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení.
Přihlášky a další info na inlineusti.cz, market@inlineusti.cz či tel. č. 602 245 393,
Markéta Skalická a tým instruktorů

STUDIOBART zve na cvičení

Účastníci 7boje 4.6.2022.V podřepu zleva: Vráťa Kříž, Marcel Skalický a Petr Dušek, nad ním stojí Petr Dušek –
vítěz. Zleva stojí: Petr Kříž, Zdeněk Vítek, Tereza Potterová, Pavel Onderka, Martina Potterová, Markéta Skalická,
Eva Krummerová, Dušan Krummer, Standa Zeman a Dan Král. Chybí Michal Kokula a Eda Prát.

Cyklobusy do Orlických hor

Setkání se sebou

O víkendech a státních svátcích až do
30. září 2022 budou jezdit do Orlických hor
cyklobusy. Přes Ústí nad Orlicí vedou dvě linky,
které vás zavezou do Bartošovic a Deštného
v Orlických horách a na Dolní Moravu a do Starého Města.
Jízdní řády cyklobusů jsou připraveny k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Ústí
nad Orlicí a dalších infocentrech a turistických
cílech v oblasti Orlických hor a Podorlicka.
-DP-

Tělo nám dává signály
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Mgr. Kateřina M. Kvochová Vás zve na nevšední
zážitky Setkání se sebou. Vnímáme své skutečné potřeby? Kde je láska v našich životech?
1.–7. 8. - Doteky SHIATSU, intenzivní kurz
masáží a automasáží, diagnostiky pohmatem aj.
20.–26. 8. - Sluneční jóga a Intuitivní psaní
(Frank Weisse) hravě i meditačně.
Do 28. 8. zápis do minikurzu pro páteř a klouby
(10 lekcí od konce září) a Sluneční jógy 9/22
- 5/23 pravidelně ve čtvrtek 17.30-19.00 hod.
na ZŠ Komenského, nebo pondělky a středy
v blízkém okolí.
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Více na ksobe.cz,
nebo na tel.: 723 179 855.

STUDIOBART - jóga, zdravá záda, cvičení pro
děti (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na prázdninové cvičení k nám
do studia.
Pilates s Pavlínou každý pátek 8.15, ostatní
lekce dle rezervačního systému na našem webu.
Můžete se těšit na lekce vinyasa jógy s Barčou, zdravých zad s Market a Veru, vitality jógu
s Růženkou a vypíšeme též akrobatické lekce
na kruzích a šálách. 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 novinkách informovat.

Regionem Orlicka
Ve dnech 29. 7.–31. 7. se uskuteční 36. ročník
etapového cyklistického závodu s mezinárodní
účastí „Regionem Orlicka, Lanškroun 2022“.
Závodu se účastní klubová družstva, nebo mix
týmy složené ze závodníků kategorie junior.
Závod je tradičně rozdělen do čtyř etap, které
se pojedou za částečně omezeného silničního
provozu. Desetikilometrová časovka jednotlivců se pojede 30. 7. na uzavřené trati.
Přes Ústí nad Orlicí bude peloton cyklistů projíždět v poslední, čtvrté etapě, v neděli 31. 7.
Více informací o závodu, podrobnosti o časovém průběhu jednotlivých etap najdete na
skpduha.cz
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Rekreační služby
a sportoviště Tepvos

Z činnosti JUNIOR KLUBU
Ústí nad Orlicí

Aquapark

Modelářský klub Ústí nad Orlicí uspořádal
v sobotu 14. května 2022 Přebor mládeže
Pardubického kraje - postupovou soutěž na
Mistrovství České republiky. Kromě mladých
modelářů z Pardubického kraje - modelářských
klubů Ústí nad Orlicí, Moravská Třebová, Choceň
a Chrudim si přijeli splnit limit stanovený Svazem modelářů ČR pro postup na MČR i soutěžící
z Prostějova a Břeclavi. Nad letištěm Aeroklubu
v Ústí nad Orlicí se vznášelo celkem 56 modelů
letadel, které si soutěžící sami postavili a zalétali.
Přeborníkem Pardubického kraje se v kategorii H – mladší žáci stal Tomáš Augusta z AKMT
Moravská Třebová, v kategorii H – starší žáci
Lukáš Dašek, v kategorii H – junioři Barbora Fišarová, v kategorii V – mladší žáci patří prvenství
Michaele Tomešové, v kategorii V – starší žáci
Pavlu Pernicovi, všichni z JUNIOR KLUBU ÚO.
Rovněž vítězství v kategorii A3 patří domácímu klubu, přeborníkem kraje je Lukáš Šindelář. V kategorii F1H žáci patří prvenství Matyáši Ročkovi z JUNIOR KLUBU. V kategorii P
30 žáci se přeborníkem kraje stal David Hrad
z LMK Chrudim a v juniorech ústecký modelář
Jan Jurenka. Přeborníkem Pardubického kraje
v kat. F1G žáci je Štěpán Vavřín z LMK Choceň,
v juniorech patří prvenství Barboře Fišarové.
Mistrovství České republiky se bude konat
v sobotu 17. září 2022 na letišti AK Moravská
Třebová. Za JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí bude
soutěžit 17 žáků a juniorů, Pardubický kraj bude
zastupovat celkem 23 mladých modelářů.

Pondělí – pátek
Sobota – neděle

09:00 – 20:00
09:00 – 20:00

Připravujeme pro vás:
1. 7.–31. 8. - Noční koupání – každou středu,
pátek a sobotu v případě denních teplot kolem
30°c, noční teplota kolem 20°c.
Avon stánek
Barmanská show
Animační program
Letní jízda rádia Černá hora
Tobogan race s 211
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: 734 353 475, 465 524 254.
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Sauna bude v měsících červen – srpen uzavřena. Děkujeme za přízeň.
Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.
tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zimní stadion
LETNÍ PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje,
IN-LINE bruslení, Florbal. Upozorňujeme potencionální zájemce, aby si včas zajistili termíny
pronájmu.
Aktuální info:
tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek
15:00 – 19:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz
tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

ČD Bike – půjčovny kol
K výletům a poznávání zajímavých míst v České
republice můžete využít nabídky půjčoven jízdních kol – ČD Bike, které najdete ve vybraných
železničních stanicích po celé republice.
V Pardubickém kraji jsou půjčovny kol k dispozici v 11 železničních stanicích a finančně tento
projekt podpořilo také město Ústí nad Orlicí.
Cykloturisté si mohou, po předchozí rezervaci,
zapůjčit jak kvalitní trekingová kola, tak i koloběžky a vrátit v jiné domluvené stanici k tomu
určené. V Ústí nad Orlicí je ČD Bike – půjčovna
v železniční stanici Ústí nad Orlicí – město.
Provozní doba:
Po – So 07.30 – 10.35 hodin
			
11.20 – 16.15 hodin
Ne			
09.25 – 14.35 hodin
			
15.20 – 18.00 hodin
Letáky s informacemi k projektu ČD Bike si
můžete vyzvednout v TIC v Ústí nad Orlicí.
Podrobné informace najdete na:
cd.cz/cdbike, e-mail: PCEpujkol@zap.cd.cz,
tel.: 725 752 148 (denně od 7.00 do 18.00
hodin).

Inzerce

Poslední srpnový víkend bude patřit na
letové ploše ve Libecině leteckým modelářů
z celé ČR všech věkových kategorií. V sobotu
27. srpna 2022 budou o titul MISTR ČR soutěžit modeláři v kategoriích volných modelů F1H,
F1G, F1J – pořadatelem této soutěže je LMK
Choceň a v neděli 28. srpna 2022 budou o titul
MISTR ČR soutěžit modeláři v kategoriích H, A3
a P 30, pořadatelem je JUNIOR KLUB Ústí nad
Orlicí. Obě soutěže proběhnou díky finanční podpoře Pardubického kraje a Svazu modelářů ČR.
Srdečně zveme příznivce leteckého modelářství
na všechny naše akce.
Ivan Kubový, předseda klubu

Novohradská 70
TJ Sokol Kerhartice pořádá v sobotu 2 července
od 8.00 do 18.00 hodin 15. ročník cykloturistického výletu NOVOHRADSKÁ 70 - Memoriál Ing.
Františka Mejdra.
Místa startu: Kerhartice – U Kačera, Cerekvice –
U sv. Floriána, Nové Hrady – Chata Polanka,
Vysoké Mýto – Jangelec, Choceň – U Splavu
(restaurant Jachta). Okruhy pro cyklisty: 70km, 40
km, 35 km a 100 km. Občerstvení v průběhu akce
zajištěno, od 18.00 hodin posezení u táboráku.
Více na novohradska70.kerhartice.com.
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Klub sportovní gymnastiky
Účast na Republikové soutěži ve sportovní
gymnastice ČASPV 21. 5. v Praze nám přinesla 3. místo pro družstvo žen ve složení R.
Škrobánková, V. Škrobánková, Š. Kastelíková,
M. Mourová. Nejlepší výkony jsme podali na
obávané kladině a akrobacii. V kategorii starších žákyň jsme na medailové pozice bohužel
nedosáhli. Po dvouleté improvizaci z důvodu
epidemiologických opatření se jednalo o první
standardní závodní sezónu. Úroveň výkonů
však jednoznačně prokázala, že každý sport,
nejen ty, které se většinově prosazují díky velké
členské základně a jsou nejvíce vidět, potřebuje
kvalitní technické vybavení. V našem případě se
jedná o cvičební nářadí, které díky moderním
materiálům šetří energii trénující cvičenky a
zajišťují větší komfort a bezpečnost. Pro představu čtenáře pořízení moderního přeskokového nářadí začíná na ceně 76 000 Kč. Po
vrcholu sezóny předvedeme dosažené dovednosti na tradiční Akademii a už jsme na prahu
přípravy pro novou sezónu.

Na závěr jsme zhlédli její hezké krátké vystoupení s obručí, což vzbudilo nadšení našich
malých gymnastek, které by rády uměly cvičit
s obručí jako ona.

cvičební program. Pro nezávaznou registraci
předem můžete využít formulář na webových
stránkách klubu. Dopřejte svému dítěti rozvoj
pohybových dovedností a radost z pohybu!

Nábor do přípravky

Přejeme Vám všem krásné léto a těšíme se na
viděnou.
Tým trenérek
sport-gym.estranky.cz

Pouze dívky ve věku 5 - 6 let, každá středa v
měsíci září, od 16.00 do 17.00 hod. v tělocvičně
ZŠ Komenského Na Štěpnici. Vezměte s sebou
vhodné sportovní oblečení a obuv na hodinový

Tuto započneme na srpnovém gymnastickém
kempu před zahájením nového školního roku,
nově s využitím AirFlooru (nafukovací žíněnka)
a také za účasti zkušené externí trenérky, která
rovněž působí jako rozhodčí na mezinárodních
gymnastických soutěžích.
Rovněž jsme přijali na přechodnou dobu malou
moderní gymnastku Vitalinu z Kyjeva. Přestože
její soutěžní disciplíny jsou zásadně odlišné od
sportovní gymnastiky, zvládla to skvěle a my
jsme si na chvíli užili mezinárodního prostředí.

Čtvrtý ročník atletického mítinku RIETER
Závodníci z Kanady, Slovinska, Grenady, Slovenska a České republiky se vloni představili
na atletickém mítinku Rieter. Byli mezi nimi
medailisté z olympijských her, ze světových a
evropských šampionátů.
V pořadí čtvrtý ročník mítinku se v Ústí nad
Orlicí letos uskuteční ve středu 24. srpna
od 16.00 hodin.
Bylo mezi nimi celkem deset českých atletů,
kteří startovali na olympijských hrách v Tokiu,
největšími hvězdami byli olympijští medailisté
v hodu oštěpem, Jakub Vadlejch a Vítězslav
Veselý.
Právě soutěž oštěpařů nadchla více než sedm
stovek diváků. S dvojicí českých reprezentantů
poměřil síly úřadující mistr světa, třiadvacetiletý
Anderson Peters z Grenady. Zvítězil Vadlejch,
který předvedl pět hodů za osmdesát metrů.
Nejdelší pokus měřil 84,28. Hranici osmdesáti
metrů pokořil hned třikrát Veselý, za výkon
83,25 bral druhé místo. Třetí skončil Peters
za 78,57. Soutěž oštěpařek jasně ovládla světová rekordmanka Bára Špotáková, nejlépe
zapsala 61,45.
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„Musím říct, že na mítinku byla úžasná atmosféra! Už jsme si skoro odvykli závodit před
diváky, tady to bylo super. Fandili a hnali nás
dopředu,“ poznamenal spokojený Jakub
Vadlejch.
V koulařském kruhu byl podle očekávání dominoval další olympionik Tomáš Staněk, jeho nejdelší pokus měřil 20,56 m. Výbornou formu
vloni potvrdil v Ústí nad Orlicí Petr Svoboda, v
běhu na 110 metrů překážek dosáhl výborný
čas 13,45. Také on si vloni pochvaloval atmosféru na orlickoústeckém stadionu. „Byl to nádherný mítink, z jeho atmosféry mám úžasný
pocit. Kéž by podobných závodů bylo v Česku
víc, nemuseli bychom tak často jezdit do zahraničí. Klobouk dolů před organizátory.“
Na mítinku se běžela kvalitní mužská třístovka, nejrychlejší byl Patrik Šorm (32,49),
mezi ženami dominovala Slovinka Anita Horvat
(38,23). Na dvoustovce byl nejrychlejší český
rekordman Jan Jirka (21,00), na poloviční trati
proběhl cílem jako první Jan Veleba (10,48).
Pořadatelé si nastavili laťku hodně vysoko. Ve
všech třech předchozích ročnících startovala na

mítinku celá plejáda skvělých českých závodníků, do Ústí nad Orlicí přijeli závodit atleti a
atletky evropské a světové třídy. Podaří se něco
podobného také v roce 2022?
„To je těžká otázka. V minulých sezonách byl
domácí i mezinárodní termínový kalendář
poznamenaný covidem. Letos se pro změnu
konají dvě vrcholné akce, evropský a světový
šampionát. Snažili jsme se najít co možná
nejlepší termín, nakonec jsme zvolili středu
24. srpna. Náš mítink se uskuteční přibližně
týden po skončení mistrovství Evropy v Mnichově. Oslovíme manažery předních atletů a
uvidíme. Věřím, že nějaké hvězdy do Ústí nad
Orlicí opět přivezeme,“ říká manažer mítinku
Vladimír Vaněk.
Disciplíny pro rok 2022:
Muži: 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, skok
daleký, vrh koulí, hod oštěpem.
Ženy: 100 m, 300 m, 800 m, hod oštěpem.
Více na: atletika-rieter.cz
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Různé

Andrlovým chlumem opět burácely motory
O víkendu 11. a 12. června se na Andrlově
chlumu u Ústí nad Orlicí konaly oblíbené závody
automobilů do vrchu ÚSTECKÁ 21.
Po dvouleté přestávce přilákaly závody na trať
přes 130 závodníků, na které se přišlo podívat
na 3 tisíce diváků.
Slavnostního zahájení se ujal ředitel závodu
Pavel Kittlitz společně s hejtmanem Pardubic-

kého kraje Martinem Netolickým a starostou
našeho města Petrem Hájkem.
Letos se závody jely jako Mistrovství ČR v závodech do vrchu, Mistrovství ČR v závodech do
vrchu historických vozidel, Česká Trofej v závodech do vrchu a Maverick Hill Climb Czech a to
na trati dlouhé 3650 metrů, s převýšením 225
metrů a 21 zatáčkami.

Absolutním vítězem se po oba dva závodní dny
stal Petr Trnka za ACCR Czech Trnka Racing
Team ve třidě E2-SC-3000, kterému se podařilo
překonat český rekord trati s vozem Norma M
20 FC a to s časem 1 minuta 43 sekund 59
setin sekundy.
Absolutní vítězkou v ženské kategorii se stala
Tereza Machová za GMS Czech Racing Team,
která překonala absolutní ženský rekord trati
a to ve třídě E2-SC-2000 s vozem Norma F20
a časem 2 minuty 1 sekunda 18 setin sekundy.
-LPInzerce

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
Inzerce

Koupím garáž v Ústí nad Orlicí od majitele i prostřednictvím RK. Úspěšný tip odměním. Nejsem
RK. Volejte nebo SMS na telefon 608 039 239.
Koupím staré pohlednice, bankovky, filmové
plakáty, vyznamenání, militaria apod.
Tel. 608420808

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

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

Posuňte se v kariéře správným směrem!
Aktuálně přijmeme kolegy na pozice:

SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ (m/ž)
SEŘIZOVAČ (m/ž)
ELEKTROMECHANIK (m/ž)
Moderní, čistý provoz
Motivační bonusy, příspěvek na dovolenou
13. mzda
Nástup možný ihned
Pro více informací kontaktujte personální oddělení:
tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz
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