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Vážení spoluobčané, naše město čeká slav-
nostní okamžik. V pátek 17. září 2021 bude 
v areálu bývalé textilní továrny Perla 01 ote-
vřen nový Dům dětí a mládeže. Dlouhodobá 
a postupná revitalizace území v centru města 
se zviditelňuje reálným výsledkem.

Pohledem o více jak deset let zpět lze říci, 
že září je pro Perlu zásadním měsícem. 
V září 2009 textilka zkrachovala, o rok později 
v září odkoupilo tříhektarový areál město, jako 
strategickou lokalitu pro svůj rozvoj. Začátkem 
září 2013 se uskutečnila akce „Perla žije!“, 
která obrazně uzavřela jednu epochu Perly 
a zároveň naznačila cesty a možnosti nové. 
V bezprostřední návaznosti, ještě v září 2013, 
město vyhlásilo veřejnou anonymní soutěž 
o urbanisticko-architektonický návrh, které se 
zúčastnilo 24 soutěžících. O vítězi rozhodo-
vala odborná komise v tajném hlasování. Dle 
vítězného návrhu, který následně získal oce-
nění v rámci celorepublikové soutěže Urbani-
stický projekt roku, byly v září 2014 zahájeny 
projekční práce na regulačním plánu. Během 
následujících čtyř let byly zpracovány investiční 
záměry města a nezbytné navazující projekty 
technické infrastruktury včetně prováděcí doku-
mentace novostavby DDM. Demolice továrny, 
která byla zahájena v září 2017, lze považovat 
za historický milník města Ústí nad Orlicí. Perla 
nejenže spoluvytvářela charakter a tvář našeho 
města více jak sto let, ale logicky vyvolávala 
nepřeberné množství osobních příběhů a vzpo-
mínek. Smlouvu na výstavbu nového Domu 

dětí a mládeže schválilo zastupitelstvo města 
v září 2019 a nyní, po dvou letech, se v září 
dokončená stavba představí ústecké veřejnosti.

Dům dětí a mládeže dosud nabízel volnočasové 
aktivity pro zhruba tisícovku dětí a nový objekt 
může pomoci získat další zájemce. Středem 
dvoupodlažní budovy je tělocvična, která bude 
v dopoledních hodinách využívána pro hodiny 
tělesné výchovy druhého stupně ZŠ Komen-
ského. V obou nadzemních podlažích jsou umís-
těny výukové a zájmové klubovny, taneční sál, 
keramická dílna, počítačová učebna. V sute-
rénu se nachází hudební zkušebna s nahrá-
vacím studiem a  zastíněná střecha nabízí 
relaxační plochu. Celá budova včetně střechy 
a suterénu je bezbariérová. Tělocvična je navíc 
doplněna o  plnohodnotnou lezeckou stěnu 
s převisem a součástí venkovního amfiteátru 
je téměř devatenáct metrů vysoká venkovní 
lezecká stěna. Budova DDM je šetrná k život-
nímu prostředí. Dešťová voda ze střechy se 
zachytává do retenční nádrže a bude zpětně 
využívána k zalévání veřejné zeleně vysazené 
v bezprostředním okolí. Objekt má bezúdržbo-
vou extenzivní zelenou střechu.

Nepřímou součástí DDM je nový veřejný pro-
stor, který bude v dalších letech postupně roz-
šiřován v návaznosti na dokončenou stavbu 
rehabilitačního centra, následnou úpravu ulice 
17. listopadu a později i na rekonstrukci bývalé 
administrativní budovy Perly. Veřejné prostran-
ství obohatí dvě barevné plastiky otevřených 

dlaní, které svým motivem evokují tvořivost 
a zároveň vybízejí k posezení. Instalací těchto 
soch se město stává součástí mezinárodního 
sochařského festivalu Sculpture Line. Na pod-
zim letošního roku bude upraven nově vzniklý 
prostor vedle Úřadu práce. I díky tomu se Dům 
dětí a mládeže stane novou dominantou Ústí.

Cena vlastního Domu dětí a mládeže včetně 
interiéru a vybavení tělocvičny dosáhla 85 mili-
onů korun bez DPH, kterou město v tomto pří-
padě mohlo uplatnit. Uhrazená daň z přidané 
hodnoty byla tedy městu vrácena zpět. Tím, že 
město získalo na výstavbu DDM dotaci z pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
30 milionů korun, představuje skutečný výdaj 
z rozpočtu města 55 milionů korun.

Petr Hájek
starosta města

Dům dětí a mládeže DUHA je dokončen a otevře své dveře veřejnosti

Sociální / zdravotní

Ústecká 21

Ve dnech 11. a 12. 9. se uskuteční na silnici na 
Andrlův chlum tradiční automobilové závody 
do vrchu. Po oba dny začínají tréninkové jízdy 
v 8.00 hod., vlastní závody začínají ve 13.00 
hod.

str. 17

Závody minikár

V sobotu 18. a v neděli 19. 9. pořádá auto-
klub Ústecká 21 ve spolupráci s městem Ústí 
n.O.tradiční závody minikár. Závody začínají 
po oba soutěžní dny v 9.00 hodin na Andrlově 
chlumu.

str. 17

Světový den první pomoci

V pátek 3. 9. se od 9.00 do 13.00 hod. uskuteční 
na veřejném prostranství Kociánka Světový den 
první pomoci. Připraveny jsou ukázky HZS, IZS, 
praktické ukázky záchrany života a záchranné 
techniky.

str. 8

SportSport

Město Ústí nad Orlicí a Dům dětí a mládeže 
DUHA Vás srdečně zvou na den otevřených 
dveří.

Dům dětí a mládeže v areálu bývalé Perly 01
bude veřejnosti představen 
v pátek 17. září 2021 průběžně od 14 do 
18 hodin.

Pozvánka na den
otevřených dveří
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V pátek 16. 7. 2021 zemřel ve věku nedožitých 
78 let Pavel Sedláček, jedna z nejvýraznějších 
osobností našeho města. Díky svému profes-
nímu zaměření, nekonfliktní a přátelské povaze, 
spolkové aktivitě, organizačním schopnostem 
a pracovitostí „patřil celému Ústí“.

Pavel Sedláček prožil v Ústí nad Orlicí celý život. 
Profesí byl strojař a uplatnění našel v tehdej-
ším Kovostavu, kam nastoupil v roce 1962 do 
oddělení technologie. Již od mládí koketoval 
s uměním, zpíval v tanečním orchestru, poku-
koval po ochotnickém divadle. Proto nepřekva-
pilo, když se v roce 1978 stal programovým 
pracovníkem Jednotného závodního klubu 
ROH (pradávný předchůdce dnešního Klub-
centra). V letech 1982-1986 zastával v JZK 
pozici ředitele. Zásadní zlom v profesním, ale 
jistě i v osobním životě Pavla Sedláčka nastal 
na podzim 1986, kdy byl zvolen do funkce 
předsedy Městského národního výboru. Tehdy 
samozřejmě nemohl tušit, že bude u všech 
podstatných událostí města a že mnohé z nich 
zásadně ovlivní i z pozice místostarosty města, 
kterou zastával v letech 1990 až 1998.
Stál mj. u komplexní rekonstrukce Roškotova 
divadla, u výstavby Kulturního domu, čistírny 
odpadních vod, moderní přístavby domova 
důchodců. Zasloužil se o obnovení činnosti 
městského muzea, restaurování Křížové cesty 
na Andrlově chlumu, o proměnu Parku Družba 
na Park Československých legií včetně nového 
pietního místa. Výrazně se podílel na zrodu 
partnerské smlouvy s Berlínem-Neuköllnem 
a na obnovení partnerství s Bystřicí Klodzkou. 
Zásadní vliv měl na výstavbu nové polikliniky, 
která se dnes díky jeho návrhu jmenuje GALEN.
Velkou láskou Pavla Sedláčka bylo umění a kul-
turní činnost. Od roku 1966 působil v Diva-
delním souboru Vicena, v roce 1973 se pak 
zasloužil o jeho znovuobnovení. Byl výrazným 

Máte dotaz, připomínku nebo námět, jak zlepšit 
život v Ústí nad Orlicí? Napište nám! Jakým 
způsobem, záleží jen na vás. Hned za dveřmi ve 
vchodu do radnice a budovy čp. 7 na náměstí 
(občanky, pasy) najdete schránky, do kterých 
můžete vhazovat své příspěvky (papír i tužka 
jsou zde k dispozici).

Pokud preferujete elektronickou komunikaci, 
můžete nám poslat e-mail na adresu poda-
telna@muuo.cz. Komunikovat s  námi lze 
i prostřednictvím sociálních sítí, město má své 
stránky na Facebooku a na Instragramu.

Ústí nad Orlicí využívá i aplikaci Mobilní Roz-
hlas, přes kterou lze jednoduše nahlásit různé 
poruchy nebo závady ve městě.

-DP-

Strážník městské policie
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa strážník Městské 
policie Ústí nad Orlicí. Předpokládaný termín 
nástupu: 01. 12. 2021, dle dohody i dříve. Při-
hlášku lze podat do 13. 09. 2021. Bližší infor-
mace naleznete na ustinadorlici.cz.

Prodej vily v centru města
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej vily v centru města. Město Ústí nad 
Orlicí nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 171 – 
zastavěná plocha a  nádvoří o  výměře 460 
m2, jehož součástí je stavba čp. 123, a část 
pozemku p.č. 318 o výměře 100 m2, vše v obci 
a k. ú. Ústí nad Orlicí. Nemovitost se nachází na 
ulici T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí.
Minimální kupní cena je stanovena na 
6.170.000 Kč.
Nabídky je možno podávat ve lhůtě nej-
později do 25. 10. 2021.
Bližší informace o podmínkách prodeje jsou 
zveřejněny na webových stránkách Města 
Ústí nad Orlicí.ustinadorlici.cz v sekci Úřad –
Majetkoprávní záležitosti.

Kontaktní údaje: Město Ústí nad Orlicí – 
majetkoprávní odbor, e-mail: mpo@muuo.cz,
tel.: 465 514 249, 604 235 066.

Prodej pozemků
v průmyslové zóně Hylváty
Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji 
pozemky p.p.č. 792/18, p.p.č. 792/10 
a p.p.č. 792/14 o celkové výměře 3 000 
m2 vše v k. ú. Hylváty a obci Ústí nad Orlicí. 
Pozemky se nachází v průmyslové zóně 
městské části Hylváty.
Minimální kupní cena je stanovena na 
3.267.000 Kč.
Nabídky je možno podávat ve lhůtě nej-
později do 25. 10. 2021.

Bližší informace o podmínkách prodeje jsou 
zveřejněny na webových stránkách Města 
Ústí nad Orlicí ustinadorlici.cz v sekci Úřad – 
Majetkoprávní záležitosti.

Kontaktní údaje: Město Ústí nad Orlicí – 
majetkoprávní odbor, e-mail: mpo@muuo.cz, 
tel.: 465 514 249, 604 235 066.

a platným členem smíšeného pěveckého sboru 
Alou Vivat. S Pavlem Sedláčkem je v Ústí nad 
Orlicí neodmyslitelně spojena Kocianova hou-
slová soutěž, na jejíž organizaci se poprvé 
podílel v roce 1971 při 13. ročníku. Kocianku 
již neopustil, na soutěž nikdy nedal dopustit 
a byl aktivním členem organizačního týmu až 
do letošního 63. ročníku. Na její finanční pod-
poru a organizaci založil Nadační fond Mistra 
Jaroslava Kociana, ve kterém působil víc jak 
dvacet let v pozici předsedy správní rady. Stejné 
nadšení a energii vkládal i do Heranovy violon-
cellové soutěže. I zásluhou Pavla Sedláčka se 
v našem městě koná hudební festival Kocia-
novo Ústí.
Výčet událostí a společenských aktivit, na kte-
rých se svou prací podílel, je samozřejmě delší 
a některé ještě odhalí čas. Pavel Sedláček bude 
svému městu chybět. Čest jeho památce.

Petr Hájek 
starosta města

Zemřel Pavel Sedláček Prodej majetku města

Vaše názory nás zajímají

Výběrové řízení
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Městský úřad Ústí nad Orlicí v  souvislosti 
s  konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky opětovně hledá 
aktivní občany se zájmem o členství v jedné ze 
sedmnácti okrskových volebních komisí města 
Ústí nad Orlicí.
Bližší informace a podmínky vzniku členství zís-
káte zejména na webových stránkách našeho 
města ustinadorlici.cz, sekce VOLBY/INFOR-

Jednorázové plastové obaly zatěžují životní 
prostředí. Na popularitě proto nabírají vratné 
plastové kelímky, které jsou díky svému opako-
vanému použití ekologičtější a šetrnější k život-
nímu prostředí. Informační centrum města Ústí 
nad Orlicí je má v sortimentu propagačních 
předmětů již od loňského roku. Za méně než 
padesát korun pořídíte kelímek s designem 
a logem města, který lze opakovaně použít 
například při městských slavnostech Město 
v pohybu – týden dobré pohody na začátku 
září, ale i při rodinných výletech nebo v domác-
nostech. Naše informační centrum má na výběr 
ze dvou typů kelímků s rozdílnými potisky.
Vratné kelímky se v posledních letech staly 
i velmi oblíbeným suvenýrem z cest. V Ústí 
nad Orlicí je používá také městská společnost 
Tepvos v občerstvení v aquaparku a městské 
muzeum na svých akcích.

-DP-

V průběhu měsíce září, po sedmi letech pro-
vozu, zajistí společnost TEPVOS výměnu všech 
současných parkovacích automatů na území 
města. Budou instalovány nové, modernější 
automaty, které jsou v současné době běžně 
používané v mnoha jiných městech.
S touto výměnou dojde i ke změně v obsluze 
ze strany uživatelů. Hlavní změna bude spočí-
vat v nutnosti zadávání SPZ v prvním kroku při 
volbě platby v automatu. Důležité tedy bude 
znát SPZ parkovaného vozu, bez níž nebude 
možné transakci uskutečnit. Řidiči, kteří se 
s těmito automaty ještě nesetkali se nemu-
sejí této novinky obávat. Platbou je provedou 
pokyny na displeji automatu.
Další změnou je ukončení možnosti platit par-
kovné Městskou kartou, kdy nové automaty 
tuto technologii již nepodporují. Oproti tomu 
bude možné platit parkovné, kromě běžným 
způsobem v hotovosti i bankovní kartou, hodin-
kami a dalšími bezkontaktními metodami.
Kontrolu úhrady parkovného bude i  nadále 
provádět Městská policie na základě zadané 
SPZ, řidič se tedy nebude muset vracet k vozu, 
aby umístil parkovací lístek za sklo. Současně 
však zůstane zachován tisk parkovacího lístku 
a bude tak možné prokázat úhradu v případě, 
že řidič udělá při zadávání SPZ chybu. Občané 
se nemusí obávat postihu v případě překlepu 
při jejím zadávání. Instalace nových automatů 
proběhne v období 20. 9.–21. 9. 2021, kdy 
současně začne zkušební provoz. Do plného 
provozu pak budou uvedeny od 1. 10. 2021, 
kdy začne platit nové nařízení Rady města 
k městskému parkovacímu systému.
Na webu a FB Města Ústí nad Orlicí, na webu 
a FB společnosti TEPVOS budou zveřejňovány 
aktuální informace o realizaci a bude připra-
veno informační video s návodem k obsluze 
parkovacích automatů. Děkujeme, že nás 
sledujete a věříme, že tyto informace přispějí 
k hladkému průběhu výměny automatů a jejich 
bezproblémové obsluze uživateli.

Městská společnost TEPVOS

150 let od založení prvního hasičského 
spolku v našem městě.

Dne 18.  září  2021 Vás srdečně zveme na 
OSLAVY - 150 LET SDH Ústí nad Orlicí I.
Čeká na Vás bohatý program, který je určen pro 
všechny věkové kategorie.

V 10.00 proběhne zahájení oslav v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, kde se bude konat 
mše za všechny hasiče a  následovat bude 
průvod, k hasičskému domu v centru města 
v doprovodu Dechového orchestru města Ústí 
nad Orlicí.
Ve 14.00 začne zábavné odpoledne pro malé 
i velké. Těšit se můžete na divadýlko JO-JO, 
malování na obličej, skákací hrad, ukázku his-
torické i moderní hasičské techniky, včetně 
ukázky vyprošťování. K tanci i poslechu bude 
hrát Sopotnická dechovka a v neposlední řadě 
bude připraveno, ve spolupráci s Městským 
muzeem Ústí nad Orlicí soutěžní odpoledne 
pro rodiny s dětmi.

Večer se potom můžete těšit na kapely „DWĚ 
DÁVKY“; „END“ a  ohňovou show v  podání 
spolku HONORATA REWERA.
Připraveno bude chutné občerstvení a dobře 
vychlazené pivo a limo.

Těšíme se na vás!

MACE pro zájemce o členství v okrskových 
volebních komisích města Ústí nad Orlicí. Při-
hlášku je možné podat on-line nejpozději do 
08. 09. 2021 pomocí přihlašovacího formuláře 
umístěného tamtéž!

V případě nejasností se prosím obracejte na Bc. 
Radomíru Hájkovou, vedoucí kanceláře tajem-
níka, tel.:+420 465 514 233.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021

Už máte ekologický kelímek
s designem města?

Výměna parkovacích
automatů

SDH Ústí nad Orlicí I

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko zve všechny 
příznivce, přátele, cyklisty a veřejnost v pátek 
3. září 2021 na každoroční cyklistický výlet regi-
onem. Letošní cyklojízda je ve znamení dvou 
největších měst regionu Ústí nad Orlicí a České 
Třebové. Akce končí v obci Řetůvka.

Sraz účastníků je ve 13 hodin v Ústí nad Orlicí 
u Hernychovy vily. Den regionu zahájí starosta 

města a  představí nové projekty a  záměry 
města. Cyklisté pak vyjedou do České Třebové. 
Mezi 14. a 15. hodinou je v areálu Peklák při-
pravena prezentace singletracků a v této době 
je možné se k odpolednímu programu připojit.

Cyklojízda starostů členských obcí regionu bude 
pokračovat sloupenskými lesy do Řetůvky, kde 
bude v 17 hodin v Hospůdce na konci světa 

jízda končit. Je zajištěné občerstvení a k pose-
zení bude hrát kapela Metaxa. Pojeďte s námi 
a připojte se k propagační jízdě regionem!

Srdečně zve
Petr Hájek, předseda svazku

a PhDr. Jana Staňková

Den Regionu Orlicko - Třebovsko
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Zveřejněny byly výsledky srovnávacího výzkumu 
Město pro byznys v Pardubickém kraji, Ústí nad 
Orlicí v žebříčku měst hodnocených podle jejich 
podnikatelského potenciálu neustále stoupá. 
Zatímco v roce 2011 bylo až na chvostu tabulky, 
v roce 2016 na osmém místě, za loňský rok 
se Ústí posunulo již na šesté místo. „Pozitivní 
výsledek odráží nastavenou koncepci a vložené 
investice do rozvoje města. Potvrzuje, že jdeme 
po správné cestě. Osobně mě těší skutečnost, 
že posun vpřed ve výzkumu Město pro byznys 
se shoduje s posunem vpřed dle Indexu kvality 
života, který porovnává 206 obcí s rozšířenou 
působností. V tomto průzkumu se naše město 
posunulo v roce 2020 o šest příček výš a bylo 
hodnoceno na 28. místě hned za Litomyšlí. Bohu-
žel některé srovnávací ukazatele Města pro byz-
nys neovlivníme, například vzdálenost k dálnici, 
naopak jiné ano a záleží pouze na přístupu vedení 
města. Motivace pro posun na medailové pozice 
tak zůstává,“ řekl starosta města Petr Hájek.
Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kte-
rého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou 
zařazena automaticky. Detailnímu zkoumání 
jsou podrobena všechna města a obce s rozší-
řenou působností. Analytici dělí své hodnocení do 
dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí 

Městské lesy plní i svou rekreační funkci. Na 
oblíbených místech Správa lesů města Ústí 
nad Orlicí vybudovala turistická zastavení, jejich 
inventář tvoří lavičky, edukativní tabule, dřevěné 
sochy či odpadkové koše.
Oblíbená je procházka na Andrlův chlum, kde 
tyto prvky doplňují cestu Řehořovým dolem 
nebo Vicenovu studánku. Řada zastavení je 
součástí Turistického poznávacího okruhu 
městem Ústí nad Orlicí.
„Během koronavirové krize byl nápor lidí na turi-
stická zastavení poměrně velký a tomu odpo-
vídá i jejich stav,“ říká správce lesů Jiří Faltýnek. 
Správa lesů se potýká i s vandalismem: někteří 
jedinci mobiliář záměrně ničí, rozbijí nebo utrh-
nou, co se dá, v krytém odpočívadle si udělají 
ohýnek. Problémy jsou i se zahlcováním turis-
tických míst odpadky.
„Snažíme se dělat mobiliář na turistická zasta-
vení z masivu. Letos nás čeká řada oprav,“ 
dodal Jiří Faltýnek. Nájezdy vandalů trpí i pavi-
lon nad městem u silnice na Andrlův chlum, 
který musel prohlédnout statik. Městská rada 
rozhodla, že bude opraven, aby dále plnil svou 
funkci pro širokou veřejnost.

-DP-

a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou 
shrnuty všechny důležité informace a statistická 
data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnika-
telského prostředí v ČR. Více informací naleznete 
na webu mestoprobyznys.cz.

-DP-

Ústí stoupá v žebříčku Město pro byznys

Turistická zastavení
a pavilon čekají opravy

Celkové pořadí

1. Pardubice 9. Svitavy

2. Přelouč 10. Králíky

3. Chrudim 11. Litomyšl

4. Lanškroun 12. Moravská Třebová

5. Hlinsko 13. Vysoké Mýto

6. Ústí nad Orlicí 14. Polička

7. Česká Třebová 15. Holice

8. Žamberk

Odbor životního prostředí MěÚ Ústí nad 
Orlicí připravuje na „Město v  pohybu“ akci 
„Den životního prostředí“. Akce se uskuteční 
v pátek 3. září 2021 v parku Kociánka od 9.00 
do 13.00 hodin.

Zveme na poučnou a zábavnou akci pro veřej-
nost, kde se rodiny s dětmi učí, jak správně třídit 
odpad, co a jak se z něj vyrábí, případně v jaké 
podobě se s ním po recyklaci setkáme.

Pro děti jsou připraveny velké originální 
a  zábavné atrakce a  mnoho aktivit, připra-
vených společnostmi EKO-KOM, a.s. a ELEK-
TROWIN, a.s.

Den životního prostředí

Inzerce
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Přání do nového školního roku
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé naší školy,
ještě před nedávnem jsme se loučili s deváťáky 
a  nyní již vítáme nové žáky a  žákyně, aby 
s námi prožili další školní rok. Jaký bude? Co 
nás čeká? To teprve ukáže čas. Na začátek září 
je pro šesťáky opět připraven Adaptační kurz, 
na kterém se děti lépe poznají a utuží se třídní 
kolektivy. Doufám, že ani ostatní ročníky nebu-
dou ochuzeny o tradiční akce, které se snad již 
uskuteční v plném rozsahu.
Na pondělí 27. 9. 2021 je od 12 h. napláno-
ván Podzimní OPEN festival Čapkárny, jehož 
součástí bude slavnostní otevření Dětského 
dopravního hřiště a bohatý doprovodný pro-
gram, který určitě potěší všechny návštěvníky. 
Budete mít například možnost navštívit tři 
zbrusu nové učebny a seznámit se s novým 

webem školy nebo obdivovat zručnost umě-
leckých řezbářů. Na státní svátek navážeme 
ve středu 29. 9. 2021 tradičními Dny zdravého 
životního stylu. Až do pátku si budou moci žáci 
2. stupně vyzkoušet řadu rozmanitých aktivit, 
díky kterým získají zajímavé zkušenosti.
Věřím, že během letních prázdnin se nám poda-
řilo nabrat dostatek sil, abychom prošli tímto 
školním rokem s radostí a spokojeností, aby 
nám případné starosti odhalily naši schopnost 
poradit si a poučit se a abychom během násle-
dujících deseti měsíců zažili nezapomenutelné 
okamžiky štěstí, které se navždy zapíšou do 
našich pamětí.
Příjemné prožití školního roku 2021/22 Vám 
z celého srdce a jménem všech zaměstnanců 
přeje

Martin Falta

Těšíme se…
…na vás, na naše žáky, na prvňáčky i na šesťáky, 
kteří přijdou poprvé do naší školy.
Těšíme se na vás, rodiče, a na spolupráci s vámi.
Těšíme se, že vyrazíme na školu v  přírodě, 
adaptační kurzy, lyžařský a sportovní kurz, že 
zorganizujeme atletická klání, exkurze a výlety.
Těšíme se, že si zazpíváme v našich sborech, 
zahrajeme si na kytary a na ukulele.
Těšíme se, že se vrátíme k našim tradičním 
akcím a že zažijeme i mnoho nového.
Držme si palce!

Kolektiv pedagogů

Už osmý tábor umprumky u dětí opět 
zabodoval
Bezmála čtyřicítka školáků ve věkovém rozpětí 
10–15 let se zúčastnila v pořadí již osmého 
příměstského tábora orlickoústecké umělecké 
průmyslovky.
Potřetí se Setkání s technikou a přírodními 
vědami konalo ve spolupráci s MAS Orlicko, 
díky které byly náklady pro účastníky zcela 
minimální. „Máme tady rekordmany, kteří se 
zúčastnili již po čtvrté v řadě,“ pochvaluje si 
po skončení pětidenní akce její koordinátorka 
Blanka Vomáčková.
Koronaviru navzdory
Už loni byla samotná existence tábora ohro-
žena jarní pandemickou vlnou a ani letošní 
ročník se vinou dvou dalších nemusel vůbec 
konat. Nakonec ale přeci jen došlo ke zlepšení 
epidemické situace a program byl připraven 
v plné parádě.
A to vše díky početnému týmu lektorů, kterým 
pomáhali také šikovní studenti umprumky. 
„Všem patří upřímné poděkování. V nelehké 
situaci, v níž se naše školství v současnosti 
nachází, přistoupili k organizaci tábora velmi 
zodpovědně,“ chválí už tradiční akci SŠUP její 
ředitel Zdeněk Salinger. „Pro propagaci školy 
a jejích aktivit je příměstský tábor klíčový, a to 
tím spíše, že v posledním roce jsme měli mož-
nosti v této propagaci velmi ztížené. Nemohly 
se konat burzy škol nebo dny otevřených dveří, 
ani naše zvýšená aktivita na sociálních sítích 
nemůže v plné míře nahradit běžný kontakt. Je 
to podobné jako při porovnání běžné a online 
výuky,“ dodává.

„Chci studovat oděvní design!“
Že tábor přináší možnosti, jak oslovit žáky 
ze základních škol a  jejich rodiče, připouští 
i hlavní organizátorka tábora Blanka Vomáč-
ková. Na umprumce už mají ověřeno, že opa-
kovaná účast na táboře přivedla dotyčné ke 
studiu některého z uměleckých či průmyslo-
vých oborů. „Letos jsme dokonce měli jednu 
účastnici, která je již studentkou produktového 
designu. Další z účastníků, velice šikovný a lek-
tory chválený, už ví, že chce studovat design 
oděvů. Kladné ohlasy od žáků i rodičů jsme 
posbírali při závěrečné výstavě prací vytvoře-
ných v průběhu tábora. Je to zkrátka dobrá 
možnost, jak vzbudit zájem o řemeslo a jeho 
studium,“ podotýká původní profesí středo-
školská učitelka, aktuálně pracovnice Městské 
knihovny Česká Třebová.

Bohatý doprovodný program
Z  nepřeberného množství aktivit si každý 
z účastníků mohl vyzkoušet umělecké i tech-
nické, „do hry“ se zapojila i školní 3D tiskárna 
či mBoti a Ozoboti zapůjčení z českotřebovské 
knihovny. Ve čtvrtek byl navíc připraven volno-
časový program vyplněný pohybovými aktivi-
tami či vědomostním kvízem. „I ten se mi moc 
líbil, stejně jako celý tábor. Pokud se bude konat 
i za rok, určitě se znovu přihlásím,“ svěřila se 
jedna ze spokojených účastnic.
Příměstský tábor byl realizovaný ve spolupráci 
s MAS ORLICKO, z.s. v rámci projektu Místní 
akční plán vzdělávání Ústí nad Orlicí a Česká Tře-
bová II, který je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Jan Pokorný

Mimořádný úspěch
Je velmi příjemné zažít pocit radosti z vítězství, 
pocit radosti z dobře vykonané práce…
Těmito slovy se vracím k 17. červnu, kdy se 
konalo krajské kolo Dějepisné soutěže stu-
dentů gymnázií České a Slovenské republiky. 
Letos nadšené historiky provázely evropské 
dějiny v letech 1900–1939. Naše gymnázium 
reprezentoval tým ve složení Lucka Hyláková 
(5. B), Kryštof Marek (5. B) a Vojta Vaněk (7. 
B). Jejich příprava v nelehkých podmínkách 
distanční výuky podložená zodpovědností 
a obdivuhodnou pracovitostí přinesla mimo-
řádný úspěch v podobě 1. místa. Souhrnné 
průběžné výsledky je zařadily na 3. místo ze 
185 zúčastněných gymnázií.
Tak hurá na finále do Chebu!!!

Mgr. Jiřina Doležalová

Představuje se vítězka celostátního 
kola francouzské olympiády
Jsem 17letá žákyně sedmého ročníku ústec-
kého gymnázia. Od dětství se zajímám o cizí 
jazyky, od 7. třídy se pravidelně účastním jazy-
kových olympiád. Mezi mé největší úspěchy 
patří výhra v republikovém finále francouzské 
olympiády (2019, 2021) a čtyřnásobná účast 
ve finále olympiády z němčiny.
Příští rok bych chtěla přidat také olympiádu 
ze španělštiny a ruštiny. Na soutěžích nejvíce 
oceňuji možnost navázat kontakt s dalšími nad-
šenými polygloty.
Velmi ráda bych poděkovala paní Mgr. Kaucové, 
paní Mgr. Křížové a paní Mgr. Peškové, které mě 
na mé, olympijské’’ cestě doprovázely. Také si 
velmi cením podpory školy, která mi z hlediska 
časové organizace studia vychází vstříc.

Elena Musilová

Základní škola Bratří Čapků Základní škola Komenského

Střední škola uměleckoprůmyslová

Gymnázium
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Velmi děkujeme vedení města Ústí nad Orlicí, 
odboru rozvoje města a firmě Zdeněk Stejskal 
za úspěšný průběh opravy dalšího úseku oplo-
cení a chodníků Mateřské školy Ústí nad Orlicí, 
Černovír 96.

Kolektiv MŠ

Studium pro asistenty pedagoga (120 vyuč. 
hodin), 24. září – 17. prosince 2021, CCV Ústí 
nad Orlicí, Špindlerova 1167. Kvalifikační stu-
dium podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 
Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. realizované 
v  rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří 
vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci 
asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené 
základní vzdělání. Vzdělávací program je zamě-
řen na získání vědomostí a dovedností, které 
umožní výkon profese asistenta pedagoga podle 
§ 16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.

Michaela Boková
733 739 712, bokova@ccvpardubice.cz

Po roční přestávce Vás zveme na tradiční pod-
zimní motoristickou akci Ústecký salon a eko-
mobilita, která se uskuteční v sobotu 25. září 
od 9.00 do 17.00 hodin v areálu dílen Střední 
školy automobilní v Hylvátech.
Nové vozy a motocykly všech význ. prodejců 
doplní tematická výstava výrobců ze severských 
zemí (Saab, Volvo, Scania, Husqvarna…), vystoupí 
ABBA revival i ústecký trialista Martin Matějíček, 
přijede vojenská technika i sportovní vozy.

Přijďte, opět bude na co koukat!

Kvalifikační kurz – Pracovník v sociál-
ních službách
Na Vyšší odborné škole a střední škole zdravot-
nické a sociální v Ústí nad Orlicí se v termínu 
od 11. 10. do 17. 12. 2021 bude konat kva-
lifikační kurz Pracovník v sociálních službách. 
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky 
do 24. 9. 2021.
Adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední 
škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
E-mail: szsuo@szsuo.cz.
Bližší informace ke konání kurzu najdete na 
szsuo.cz. Dotazy můžete zaslat na e-mail: 
szsprojekt1@seznam.cz nebo telefonicky 
464 521 292 – sekretariát školy.

Aktivity VOŠ a  SŠZS Ústí nad Orlicí 
v  mezinárodních projektech eTwinning 
2020/2021
Naše škola VOŠ a  SŠZS Ústí nad Orlicí, 
v nelehkých podmínkách letošního školního 
roku ovlivněného pandemií Covid – 19, pokra-
čovala v aktivitách týkajících se mezinárodní 
spolupráce. Realizovali jsme dva mezinárodní 
projekty Can we help a Our life before and after 
Covid – 19 s partnery z Chorvatska, Slovenska, 
Itálie, Španělska, Turecka, Srbska a Nizozemí.
Vzhledem k  pandemické situaci budeme 
dokončovat oba projekty v  příštím školním 
roce. Ve třetím mezinárodním projektu This 
summer holiday - the same or different? budou 
žáci dokumentovat zajímavá místa o prázdni-
nách a sdílet je s partnery ze zahraničí ve virtu-
álním prostředí projektu Twinspace. Na závěr 
vytvoří interaktivní mapu doporučených míst 
k návštěvě pro kamarády z partnerských zemí.
Těšíme se na další aktivity a nové zkušenosti 
v mezinárodních projektech.

Mgr. Leona Červinková

Novinky ze semináře o mezinárodních eTwin-
ning projektech na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí
Ve dnech 10. – 11. 6. jsem se zúčastnila mezi-
národního semináře eTwinning Online Semi-
nar 2021 - School cooperation in the Danube 
region Vídeň. Sešli se zde zástupci a účastníci 
mezinárodních projektů eTwinning ze škol 
v  Rakousku, Německu, Slovensku, Maďar-
sku, Chorvatsku, Moldávii, Bulharsku, Bosně 
a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku, Rumunsku 
a Ukrajině. Diskutovalo se o možnostech spo-
lupráce v projektech mezi regiony. Byly uváděny 
příklady dobré praxe, možnosti nových metod 
a IT nástrojů pro práci v projektech. Vytvořily 
se pracovní skupiny napříč zeměmi, které mají 
za úkol navázat partnerství a realizovat projekt 
během příštího školního roku.
Naše škola tvoří pracovní skupinu s partner-
skými školami z Rakouska, Německa, Maďar-
ska a České republiky. V příštím školním roce 
budeme spolupracovat v projektu Exploring dif-
ferent youth cultures, kde využijeme získané 
zkušenosti ze semináře.

Mgr. Leona Červinková

Pozvánka na odbornou konferenci
Vyšší odborná škola a  střední škola zdra-
votnická a  sociální Ústí nad Orlicí pořádá 
22. 9. 2021 XII. odbornou konferenci CO PŘI-
NÁŠÍ ŽIVOT ANEB JE TO JENOM O STRESU?
Přednášející: Mgr. Martin Řezníček, PharmDr. 
Margit Slimáková, Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Konference je určena pro zájemce z řad zdra-
votníků, pedagogů, sociálních pracovníků 
i široké veřejnosti. Přihlášky a informace nalez-
nete na webových stránkách szsuo.cz a face-
booku školy.

Přírodní zahrada
V průběhu jarních měsíců jsme provedli úpravy 
školní zahrady v rámci projektu „Přírodní zahrada“. 
Finanční prostředky na realizaci byly poskytnuty 
Státním fondem životního prostředí ČR se spo-
luúčastí školy. V rámci úprav vzniklo na školní 
zahradě mlhoviště, hmatový chodník, broukovi-
ště, xylofon, nové pískoviště a bylinkový záhon. 
Byly vysázeny nové keře. Přírodní zahrada bude 
využívána k výuce našich žáků. Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na realizaci projektu.

J.S.

Mateřská škola Černovír

Kurz pro asistenty pedagoga

Ústecký salon
a ekomobilita 2021

VOŠ a střední škola zdravotnická a sociální

Speciální ZŠ, MŠ
a praktická škola

Na základě dotazníku – odkaz viz níže uve-
dený QR kód, akademici z Vysoké školy eko-
nomické v Praze (VŠE) v rámci mezinárodního 
výzkumu zjišťují postoje u online nákupního 
chování spotřebitelů při různé dynamice dodá-
vaní zboží v různých typech obcí. Dotazník je 
anonymní, jeho vyplnění zabere cca 7 až 10 
minut. Výsledky výzkumu budou použity pouze 
pro analýzu agregovaných dat.

Za vyplnění dotazníku předem děkuje doc. Ing. 
Petr Kolář, Ph.D. z katedry logistiky VŠE, občan 
Ústí nad Orlicí.

Mezinárodní výzkum VŠE



Sociální / zdravotní

9 / 2021

[ 7
 ]

www.ustinadorlici.cz

Řídící skupina Komunitního plánování sociál-
ních služeb města Ústí nad Orlicí se s ohledem 
na nejistý vývoj pandemie Covid-19 a množství 
akcí, které se budou konat v tomto měsíci na 
území města Ústí nad Orlicí, rozhodla zrušit 
letošní ročník Veletrhu sociálních služeb. Věří, 
že v příštím roce bude situace příznivější a bude 
možné, aby se Veletrh sociálních služeb 2022 
uskutečnil v posledním červnovém týdnu.
Řídící skupina si je vědoma nutnosti informovat 
veřejnosti o sociálních službách, které občané 
mohou využít na území města Ústí nad Orlicí, 
a proto ve spolupráci s pracovními skupinami 
připravila přehledy o sociálních službách roz-
dělené dle cílových skupin (senioři – osoby se 
zdravotním postižením - osoby v obtížné životní 
situaci, rodiny s dětmi a mládež).
Od října do konce roku bude vždy součástí 
Ústeckých listů přehled poskytovaných soci-
álních služeb, které jsou dostupné v Ústí nad 
Orlicí a okolí. Navíc některé organizace posky-
tující sociální služby, budou občanům města 
přiblíženy v reportážích na OIK TV.

Mgr. Karina Habrová
koordinátorka KPSS ÚO

aneb Jak se žije s postižením
Pracovní skupina komunitního plánování soci-
álních služeb pro osoby se zdravotním posti-
žením Vás zve na Integrační den aneb Jak se 
žije s postižením. Akce se uskuteční ve čtvr-
tek 23. září od 13.00 do 17.00 hodin v parku 
Kociánka.
Budete si zde moci prohlédnout stánky místních 
poskytovatelů sociálních služeb a se svým pro-
gramem přijdou i uživatelé sociálních služeb.

Město Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na Mezi-
národní den seniorů, který se uskuteční 16. září 
na zahradě Českého červeného kříže, ul. Kopec-
kého 840.

Připraven je následující program:
8.00 – 12.00 hod. I Soutěž ve vaření nejlepšího 
guláše mezi kluby seniorů
12.00 – 13.00 hod. I Ochutnávka guláše veřej-
ností, hlasování o nejlepší guláš
13.00 – 14.30 hod. I Sportovní klání
15.00 – 18.00 hod. I Táborák, hudba

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
st 8. 9. | 14.30 hodin | Senior kino
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
komedii rež. P. Hartla. Hlásit se můžete ve Slad-
kovně dne 7. 9. od 10.00 do 12.00 hodin. Cena 
60,– Kč, pro člena 40,– Kč. Pouze vstupenky 
do přízemí. Nelze chodit bez přihlášení. Akci 
zajišťuje p. Ešpandrová.

Zámek Jánský Vrch
čt 9. 9. | zájezd
Zveme Vás na BONUSOVÝ celodenní zájezd 
na zámek Jánský Vrch. Procházka městem 
a volno na oběd, odpoledne vycházka k Čer-
tovým kazatelnám, (celkem cca 3 km). Hlásit 
se můžete ve Sladkovně dne 7. 9. od 10.00 
do 12.00 hodin.
Člen Senior klubu hradí 180,– Kč, nečlen 250,– 
Kč, neobyvatel 350,– Kč. V ceně doprava, 1 
x vstup a komentovaná prohlídka, předpoklá-
daný návrat do 18.00 hodin. Akci zajišťují p. 
Štěchová a p. Rabová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
06,35 hodin, Benzina pod Duklou 06,40 hodin, 
Babyka 06,45 hodin, Autobusové nádraží 
06,50 hodin, Letohradská 06,55 hodin, Pen-
zion 07,00 hodin.

Plavání nejen pro členy SK
pá 10. 9. | 14.00 – 15.30 hodin
MIMOŘÁDNÁ AKCE - plavání v  krytém pla-
veckém bazénu spojené se cvičením ve vodě 
a vstupem do relaxačního centra.
Pro členy vstup na průkazku 50,– Kč, nečlen 
60,– Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci 
zajišťuje p. Rabová.

MDS na zahradě ČČK
čt 16. 9. | mezinárodní setkání
Zveme všechny členy SK a  ostatní seniory 
k oslavě Mezinárodního dne seniorů formou 
vaření gulášů a sportovního odpoledne. Vaření 
začíná v 08.00 hodin, veřejnost k chutnání 
gulášů ve 12.00 hodin.
Od 13 hod. sportovní odpoledne, od 16 hodin 
táborák s kytarou a opékání vuřtů. Akci zajiš-
ťuje Senior klub města, město – ŘS komunit-
ního plánování, Euroregion Glacensis a ČČK.

Izrael s Gopro kamerou a hudbou ze severu 
na jih
st 22. 9. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na ces-
topisnou přednášku Karla Kocůrka v Roškotově 
divadle.
Vstupné 70,– Kč pro člena Senior klubu, ostatní 
90,– Kč. Hlásit se můžete dne 7. a 14. 9. ve 

Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze cho-
dit bez přihlášení. Akci zajišťuje Ing. Bednářová.

Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou
čt 23. 9. | zájezd
BONUSOVÝ celodenní zájezd na zámek Kar-
lova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Po příjezdu 
si prohlédneme zámek a bude volno na oběd. 
Cestou zpět se zastavíme v Hradci Králové na 
starém náměstí k prohlídce a na kávu. Závazné 
přihlášky se přijímají do počtu 48 osob. 
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 7. a 14. 9. 
od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu 
hradí 160,– Kč, nečlen 240,– Kč, neobyvatel 
320,– Kč.

V ceně doprava, vstupné s průvodcem. Před-
pokládaný návrat do 18.00 hodin. Akci zajišťují 
p. Štěch a JUDr. Ešpandr.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
07,40 hodin, Babyka 07,45 hodin, Autobu-
sové nádraží 07, 50 hodin, Letohtadská 07, 
55 hodin, Penzion 08, 00 hodin.

Hradec nad Moravicí, Rýmařov
čt 30. 9. | zájezd
BONUSOVÝ celodenní zájezd do Hradce nad 
Moravicí. Prohlédneme si zámek, zahrady 
a bude volno na oběd. Dále se přesuneme do 
Rýmařova do expozice textilního průmyslu 
„Český Brokát“, kde je rovněž komentovaná 
prohlídka.
Zde bude volno na odpolední kávu. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 7. a 14. 9. od 10.00 
do 12.00 hodin.

Člen Senior klubu hradí 320,– Kč, nečlen 510,– 
Kč, neobyvatel 640,– Kč. V ceně doprava, 2 x 
vstup a komentované prohlídky.
Předpokládaný návrat do 19.30 hodin. Akci 
zajišťují Ing. Bednářová a JUDr. Králík.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
06,35 hodin, Benzina pod Duklou 06,40 hodin, 
Babyka 06,45 hodin, Autobusové nádraží 
06,50 hodin, Letohradská 06,55 hodin, Pen-
zion 07,00 hodin.

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

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

Komunitní plánování
sociálních služeb města

Integrační den

Mezinárodní den seniorů

Senior klub Ústí nad Orlicí
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Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…

Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky)na tel. 774 412 117. Senior doprava 
ČČK je provozována každý pracovní den od 
7.00 do 15.30 hodin. Prodloužená pracovní 
doba v pondělí a ve středu do 18.00 hodin 
(v období letního času).

Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior 
dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 840, Infor-
mačním centru Města Ústí nad Orlicí (budova 
radnice) a v Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – 
provozovna čistírny. Senior doprava ČČK je 
provozována za podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje a Nadace Charty 77.

CENTRUM PRO ŽIVOT
Vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum 
pro seniory a nejen pro ně, akce jsou určeny 
široké veřejnosti. Bližší informace o akcích Cen-
tra pro život na cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena
Na všech akcí je nutné dodržet mimořádná 
opatření dle aktuálního vývoje.

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

Bystrzyca Klodzka očima Fotoklubu OKO 
a Klubem Obiektyw
1.–30. 9. | výstava fotografií
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na 
tel. 775 112 998 nebo v  době přítomnosti 
zaměstnanců OS ČČK a  při akcích centra. 
Vstup zdarma.

Světový den první pomoci
3. 9. | 9.00-13.00 hodin
Ukázky z činnosti dobrovolných i profesionál-
ních složek Integrovaného záchranného sys-
tému ČR na veřejném prostranství Kociánka.

Den seniorů I 16. 9. | zábavně-sportovní den
Soutěže, hry, zábava, příjemné posezení na 
zahradě OS ČČK, Kopeckého 840

Šikovné ručičky
22. 9. | 15.00 hodin
Zhotovíme si obrázky malované voskem  – 
enkaustika. 
Akce se koná v jídelně CSP (budova Penzionu) 
ve spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ a praktickou 
školou v Ústí n.O. Vstup zdarma.

Odpolední vycházka
30. 9. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí našeho města. 
Sraz je před budovou OS ČČK, Kopeckého 840

ZDRAVÉ CVIČENÍ
Opět od září začínáme společně cvičit na gym-
nastických míčích. Bližší informace a přihlášení 
na tel. 775 765 659.

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

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00 
do 15.30 hodin.

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, můžete 
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte 
pohlednice, známky…
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla 
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Ústí nad Orlicí.
Každý měsíc připravujeme výstavku různých 
fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je za úče-
lem výstavky nabízen ZDARMA – především 
seniorům. Bližší informace na tel. 776 765 659.
Těšíme se na Vaše výstavky!

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA 
OBUVI, PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PRO-
STŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí, středa, pátek od 
13.00 do 17.00 hodin.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Bližší informace a objednání úklidové služby na 
tel.: 773 001 088.

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

Český červený kříž

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí, Vyšší odborná škola a střední škola 
zdravotní a sociální a složky Integrovaného 
záchranného systému Vás zvou na Světový 
den první pomoci, který se uskuteční 3. září od 
9.00 do 13.00 hodin na veřejném prostranství 
Kociánka v Ústí nad Orlicí.
V programu jsou připraveny ukázky z činnosti 
Hasičského záchranného sboru a  IZS ČR, 
ukázky v poskytování první pomoci, návštěv-
níci mohou využít i možnost měření krevního 
tlaku. V prodeji budou publikace s tématikou 
první pomoci, připravena je i výstava a ukázky 
záchranné techniky.
Akce se bude konat za dodržení všech mimo-
řádných hygienických opatření.

Zůstat co nejdéle doma
Máte v rodině blízkého, který nezvládá obsta-
rání běžných denních činností, není sám scho-
pen chůze nebo mu pohyb činí obtíže?
Chcete, aby mohl i nadále zůstat DOMA?
Nebojte se říci si o pomoc – i v těchto přípa-
dech je možné zajistit kvalitní péči v domác-
nosti a umožnit tak osobám zůstat v prostředí, 
které mají rádi. Pečovatelská služba může 
v tomto případě představovat nejmenší nut-
nost změny – jedná se o terénní službu, kdy 
pracovníci dochází za osobou do její domác-
nosti a poskytují konkrétní činnosti dle potřeby. 
Takto mohou pracovníci navštívit domácnost 
i několikrát denně v rámci provozní doby pečo-
vatelské služby. Důležitá je také úprava pro-
středí a pořízení pomůcek, které Vám mohou 
péči v mnohém usnadnit. Např. pořízení polo-
hovacího lůžka, vozíku nebo křesla Vám usnadní 
manipulaci s Vaším blízkým. Vhodné může být 
také umístění madel či pořízení stoličky do spr-
chy. Většinu pomůcek, které budete při péče 
potřebovat, můžete získat s příspěvkem od 
zdravotní pojišťovny nebo úřadu práce. Úřad 
práce poskytuje příspěvek na péči a příspěvek 
na provedení bezbariérových úprav domác-
nosti.
Na závěr nezapomínejte na to, že nemusíte 
vše zvládat sami. Potřebujete-li poradit nebo 
pomoci při zajištění péče o Vašeho blízkého 
obraťte se na terénní pečovatelskou službu.
Vedoucí peč. služby :
Lucie Kaválková DiS., tel: 728 916 474
Sociální pracovnice pro terén:
Jana Vojáčková DiS., tel.: 736 503 571
Sociální pracovnice pro Penzion:
Mgr. Markéta Gmuzdková, tel.: 736 503 570

Světový den první pomoci

Centrum sociální péče
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Jak se máme v domově
Do měsíce září vstupujeme s úsměvem na 
rtech. Díky Vaší přízni jsme zvítězili v 9. kole 
programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, 
my pomáháme“, do kterého jsme se přihlásili 
s projektem Setkáváme se bezpečně. Jeho 
cílem bylo vytvořit co nejvíce nových odpočin-
kových zón, abychom se mohli bezpečně potká-
vat za všech okolností. Příjemné chvíle trávíme 
na nové houpačce již od srpna. Šestihranná 
lavička, která bude objímat naši domovskou 
lípu, je ve výrobě, její dodání čekáme v průběhu 
září. Doufáme, že nám příroda dopřeje babí léto 
a budeme si ji moci užít ještě v letošním roce. 
Děkujeme tedy všem našim příznivcům a pod-
porovatelům, společnosti Tesco a nadaci NROS 
a těšíme se na společná bezpečná setkávání.
Tel.: 603 56 67 67, 734 793 446, dduo.cz, jsme 
také na FB.

Krásné září Vám přejí
zaměstnanci Domova

Po celý říjen se můžete zúčastnit benefičního 
běhu pořádaného na podporu Domácího hos-
pice Alfa  – Omega. Akci Pomáhám během 
pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Ať 
jsi běžec nebo chodec, zapoj se během října 
a pomoz těm, kteří svůj závěrečný běh života 
chtějí strávit doma.
Trasy: 3 km, 5 km, 10 km, 21.1 km, 42.2 km. 
Start a cíl je v Letohradu i v Ústí nad Orlicí. Více 
informací a registrace na pomahambehem.cz

Středisko pro sluchově postižené Audiohelp z.s. 
Ústí nad Orlicí nabízí kompenzační pomůcky, 
poradenství, servis sluchadel.
PO: 8.00-15.00 hod., ÚT, ST, ČT: první polovina 
měsíce – terénní služby, ÚT, ST, ČT: druhá polo-
vina měsíce – 8.00 – 15.00 hod., PÁ: terénní 
služby. Středisko sídlí na ul. Čs. armády (dět-
ská poliklinika), tel.: 465 526 911, e-mail:au-
diohelpuo@seznam.cz, fb: Audiohelp z.s.,

Z. Poláková (tel.: 777 882 337).

Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bez-
platné školení na PC, které probíhá individuálně 
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se 
o základní obsluhu počítače, vysvětlení inter-
netu včetně komunikace, ovládání základních 
kancelářských programů. Dále služba zahrnuje 
nácvik různých činností a dovedností, zpro-
středkování kontaktů se společenským pro-
středím a další. Sociální rehabilitace je určena 
zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seni-
orům v nepříznivé sociální situaci.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociál-
ního zabezpečení, při sepisování žádostí, námi-
tek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v pod-
poře 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 kom-
penzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřu-
jeme, aktuální informace poskytnou zaměst-
nanci 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

Pozvánka na zájezd - Náchodsko
Česká Skalice – Muzeum B. Němcové, Barunčina 
škola, Nové Město nad Metují – zámecký park, 
Peklo – přírodní rezervace, Bartoňova útulna
Kdy: středa 15. září 2021, odjezd: Tvardkova 
v 8 hod. (Hylváty v 7.45 hod., Dukla v 7.50 hod., 
Družba 7.55 hod., Tvardkova v 8 hod., nádraží 
ČSAD v 8.05 hod.). Cena: 300 Kč člen, 200 ZTP 
(vstupné + doprava v ceně). Přihlášky a platba 
1. a 2. čtvrtek v září od 10 hod. – 11.30 hod. 
v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefo-
nicky na č. 737 378 815 a 731 052 128. Na 
Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.

Stalo se již tradicí, že se v září a říjnu koná fes-
tival Týdny pro duševní zdraví (7. 9.–8. 10.). 
Ten nabízí spoustu kulturních akcí, které infor-
mují o duševním zdraví a jeho prevenci, záro-
veň vyvrací mýty a předsudky spjaté s touto 
problematikou. Jeho cílem je detabuizovat 
téma duševního zdraví, přimět společnost 
o něm otevřeně hovořit a podpořit tak lidi, 
kteří se s duševní nemocí potýkají. Ve východ-
ních Čechách se do pořádání jeho 26. ročníku 
zapojilo 19 organizací, které s organizací Péče 
o  duševní zdraví připravily bohatý program 
ve 13 městech.
Na Orlickoústecku připravily dvě akce přímo 
v Ústí nad Orlicí. 7. září se zde utkají jednotlivé 
týmy sociálních služeb působících v Pardubic-
kém kraji na Turnaji v pétanque na podporu 
duševního zdraví. 
A  ve středu 29.  září se uskuteční Beseda 
a workshop s peer konzultanty v restauraci 
Popráč. Na ní si můžete vyslechnout příběhy 
lidí žijících s duševní nemocí a sami si vyzkoušet 
praktická cvičení, která vás zavedou do světa 
s psychickým onemocněním.
Další informace o festivalu a programu nalez-
nete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na 
tdz.cz.

Těšíme se na vaši účast.

Domov důchodců
Ústí nad Orlicí

Pomáhám během

Informace Audiohelp z.s.

Centrum pro zdravotně postižené a seniory

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s. ZO Ustí n. O.Týdny pro duševní zdraví

4.–5. 9. | MUDr. Jana Ráčková
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127

11.–12. 9. | MUDr. Jana Smrčková
Dolní 443, Choceň, tel.: 465 471 560

18.–19. 9. | MUDr. Marcela Špátová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128

25.–26. 9. | MUDr. Jiří Štancl
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

28. 9. | MUDr. Michal Teplý
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

Stomatologická
pohotovost
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Odpolední aktivity s Veronikou
st 1., 8., 15., 22. a 29. 9. | 16.30-17.30 hod.
Zábavné hodinové poznávání nového světa pro 
děti od cca 4 do 18 měsíců pro rozvoj psycho-
motoriky a sociálního kontaktu formou hraní.

Vstupné 60 Kč za 45min.Kapacita omezená, 
přihlášení a informace:
cviceni.medvidek@seznam.cz

Těhotenství, šestinedělí a porod
jak jej neznáte, šátkování s Markétkou
pá 3. 9. | 10.00-12.00 hod.
Na e-mail marketa.medvidek@gmail.com 
můžete psát náměty na povídání.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 6., 13., 20. a 27. 9. | 9.00 hod.

Jóga pro děti
po 6., 13., 20. a 27. 9. | 16.05-16.50 hod.
Pro děti od cca 2 let.
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou 
hračku. Vstupné 40 Kč za lekci. Hlaste se, pro-
sím, předem na tel. č. 739 424 883.

Jóga pro dospělé
po 6., 13., 20. a 27. 9. | 17.00 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití.
Vstupné 50 Kč za lekci. Nováčci v  případě 
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883.

RC bude v provozu dle epidemiologické situace, 
změna programu vyhrazena. Pravidelný provoz 
bude zahájen od středy 8. 9. 2021.

PROVOZNÍ DOBA
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné 
30 Kč (1 dítě) 40 Kč (více dětí), možnost měsíční 
permanentky – 150 Kč (1 dítě), 200 Kč (více 
dětí).

Herna, prográmek pro děti,
tvoření (i) pro prcky
po | 8.30-12.30 hod.

Herna, výtvarná dílna
(především) pro dospělé
st | 8.30-12.30 hod.

Herna, prográmek pro děti,
zpívánky a říkánky
pá | 8.30-12.30 hod.

Kavárnička
út 7. 9. | 9.00 hod.

Medvídkovský venkovní SWAP
pá 10. 9. | 9.00-16.00 hod.
Přineste oblečení, doplňky, bižuterii, menší 
potřeby a předměty do domácnosti a odnést 
si ZADRMA můžete cokoli, co potřebujete, či 
se vám líbí.

Podmínkou je přinést fajn věci, co mohou 
sloužit dál. Své věci na výměnu můžete nosit 
od 9 hod. do MC Medvídek a měnit od 9 do 
16.00 hod. Pro zbývající věci si můžete přijít 
od 16.00 do 16.30 hod. Nevyzvednuté věci 
poputují potřebným. Nemáte nic na výměnu? 
Nezoufejte a přijďte i tak.

U swapu není podmínkou výměna kus za kus. 
Odnesu si to, co využiji. Pojďme si vzájemně 
pomoci. Přijďte na nákup bez peněz, i když… 
přispěním dobrovolného příspěvku „swapov-
ného“ oceníte práci dobrovolníků MC Medvídek.
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě 
rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.

PROVOZNÍ DOBA

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

Smaltování – drobné šperky
st 8. a 15. 9. | 10.00 hod.
Středeční výtvarné dílny, cena dle spotřeby 
materiálu

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

Balonková párty
na zahájení školního roku
po 6. 9. | 10.00 hod.
Hrátky na zahradě RC (v  případě špatného 
počasí v herně) převážně s balónky, posezení 
v Zambaru, dobrá společnost.

Vedení rodiny
út 21. 9. | 19.00 hod.
Seminář pro muže pod vedením lektora 
Bc. Daniela Dostrašila se koná v Zambaru.

Jóga pro děti a dospělé
po | 16.05 – 18.00 hod.

Volná herna
út | 9.00 – 12.00 hod.
čt | 9.00 – 12.00 hod.

Cvičení s Veronikou
st | 9.00 – 12.00 hod.

Odpolední herna s Veronikou
st 16.30 – 17.30 hod.

Volná herna, besedy
pá | 9.00 – 12.00 hod.

Volná herna
út – pá | 14.00 – 16.00 hod.

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

Sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené
po 27. 9. | 10.00 hod.
Workshop a beseda pro rodiče – praktické 
rodičovství. Akce pod vedením lektorky Elišky 
Pinkasové, DiS. se uskuteční v herně RC.

Měňárna
st 29. 9. | 10.00 hod.
Konec nakupování, pojďte měnit – výměna 
nejen dětského oblečení. Přineste nepotřebné 
a odneste potřebné, sál v 1. patře RC.

Další akce dle aktuální situace. Prosím, sledujte 
nás na facebooku a webových stránkách…

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, rcsrdicko.estranky.cz

Mateřské centrum Medvídek

Rodinné centrum Srdíčko
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Program Kina Máj – září 2021

Prvok, Šampón, Tečka a Karel
st 1. 9. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 130 Kč

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech I 3D
ne 5. 9. | 17.00 hodin
Fantasy, dabing, vstupné 140 Kč

Shoky & Morthy: Poslední velká akce
ne 5. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč

Atlas ptáků I út 7. 9. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 130 Kč

Prvok, Šampón, Tečka a Karel I Senior kino
st 8. 9. | 14.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 60 Kč

Voyagers – Vesmírná mise
st 8. 9. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 100 Kč

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
čt 9. 9. | 19.30 hodin
Fantasy, dabing, vstupné 120 Kč

New Orleans: Město hudby
so 11. 9. | 19.30 hodin
Dokument, titulky, vstupné 110 Kč

Zátopek I út 14. 9. | 19.30 hodin
ČR drama, vstupné 130 Kč

*Zhoubné zlo I st 15. 9. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč

Jan Werich: Když už člověk jednou je…
čt 16. 9. | 19.30 hodin
Dokument ČR, vstupné 100 Kč

Mimi šéf: Rodinný podnik I 3D
ne 19. 9. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 140 Kč

*Úniková hra: Turnaj šampiónů
ne 19. 9. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 100 Kč

Expedie džungle I po 20. 9. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 100 Kč

*Chlast Ipá 24. 9. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 100 Kč

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

After: Tajemství I so 25. 9. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Hotel Transylvánie: Transformánie
ne 26. 9. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč

Zbožňovaný I ne 26. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč

Zbožňovaný I po 27. 9. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč

*Není čas zemřít I čt 30. 9. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

* přístupné od 15 let

Programová nabídka Klubcentra
září 2021

Ústí nad Orlicí 2021 – Město v pohybu
22. ročník I 2.–4. 9. | Mírové náměstí
V programu mj. vystoupí: Boogie Boys, Coda, 
Dan Bárta & Illustratosphere, Lucky Joke, No 
Name, Petr Kalandra Memory Band, Revoluce, 
Robbie Williams revival, The Rockset, Thom Art-
way & Band.

Queen půlstoletí slávy
po 6. 9. | 19.30 hod. |Roškotovo divadlo
Přijďte spolu se smyčcovým kvartetem YOLO 
zavzpomínat a připomenout si 50 let existence 
světoznámé britské rockové kapely Queen. 
Předplatné jarní hudební sezóny 2021, zbý-
vající vstupenky v předprodeji a hodinu před 
začátkem představení u pokladny, přeložený 
koncert z 9. 3. 2021.
Vstupné 270 Kč.

Do ložnice vstupujte jednotlivě!
ne 12. 9. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Bláznivou komedii známých anglických dra-
matiků R. Cooneyho a  J. Chapmana hraje 
Divadelní společnost HÁTA Praha. Divadelní 
předplatné podzimní sezóny 2020, zbývající 
vstupenky v předprodeji a hodinu před začát-
kem představení u pokladny divadla, přeložené 
představení z 24. 1. 2021. Vstupné 380 Kč.

Luboš Pospíšil & 5P
po 13. 9. | 19.00 hod. | Divadelní klub
Klubový koncert, 90 min., přeložený 
z 28. 1. 2020 a 19. 4. 2021. Vstupné 250 Kč.

I. Örkeny: Kočičí hra
út 21. 9. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo

Tragikomedie o stárnutí, lásce, vášni k životu, 
sesterské blízkosti, a hlavně nezdolném optimi-
smu. Divadelní předplatné jarní sezóny 2020, 
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před 
začátkem představení u pokladny divadla, pře-
ložené představení z 11. 6. 2020, 5. 11. 2020 
a 2. 3. 2021. Vstupné 370 Kč.

Izrael s Gopro kamerou a hudbou ze severu 
na jih
st 22. 9. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestovatelská přednáška Karla Kocůrka. 
Vstupné 90 Kč

Rock & Roll band Marcela Woodmana
čt 23. 9. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Předplatné hudební sezóny 2019/2020, 
zbývající vstupenky v  předprodeji a  hodinu 
před začátkem představení u pokladny, pře-
ložený koncert z 16. 4. 2020, 23. 11. 2020 
a 18. 3. 2021. Vstupné 350 Kč.

O Sněhurce
so 25. 9. | 015.00 hod. | Roškotovo divadlo
Klasická činoherní pohádka o princezně Sněhu-
rce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném 
princi z pera velmi hraného autora Vlastimila 
Pešky. Vstupné 70 Kč.

PŘEDPRODEJ:

Informační centrum města Ústí nad Orlicí,

budova radnice, tel.: 465 514 271.

KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí. 

Rezervační a prodejní systém on-line na klubcentrum.cz

INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,

tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

Cvičení s Miluší Spíchalovou v kulturním domě, 
ve středu od 18.00 hodin - cvičení pro všechny 
věkové kategorie, vhodné i pro začátečníky. 
Jóga zaměřená na protahování, zpevnění 
postavy, proti bolestem zad, dechová a rela-
xační cvičení.
Cvičení s Blankou Tomáškovou v tanečním sále 
ZUŠ, ve středu od 19.00 hodin - jóga pro ženy 
středního a vyššího věku.
První lekce ve středu 8. 9. v 18.00 hodin.
Výše kurzovného činí 650 Kč (Kulturní dům), 
710 Kč (Taneční sál ZUŠ). Kurzy se budou konat 
od září do prosince 2021.
Bližší informace: Tomáš Fiedler
tel. 736 413 530,
nebo e-mail: fiedler@klubcentrum.cz

Klubcentrum
zve na kurzy jógy
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Kateřina Hájková: Bůh po Osvětimi
15. 9. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času.

Dostaveníčko s audioknihou
23. 9. | 9.00 hodin
Vzdělávací lekce nejen pro seniory. Přihlášky 
a více informací na miloslava.netusilova@knihov-
na-uo.cz, počet účastníků je omezen.

VÝSTAVA
Grafika Vlasty Švejdové I 1. 9.–31. 10.
Česká ilustrátorka, grafička, malířka a karikaturis-
tka představuje svou tvorbu v městské knihovně.

Mgr. Zdeňka Honzátková

Mechanické hračky I 17. 6 – 5. 9.
Využijte poslední dny okouzlující výstavy pohy-
blivých historických hraček, které nám laskavě 
zapůjčilo Muzeum hraček v  Rychnově nad 
Kněžnou.

Hoří? I 1. 7.–19. 9.
Výstava s podnázvem „aneb 150 let sboru dob-
rovolných hasičů v Ústí nad Orlicí“ představuje 
dějiny jednoho z nejstarších hasičských sborů 
na našem území.

Muzejní noc I 9. 9. | 17.00 – 22.00 hodin
Letošní ročník je ve znamení přicházejícího 
podzimu, proto spolu s námi můžete vyrábět 
marmeládu, opékat jablka a brambory, udělat 
si suchou vazbu, ale také si zkusit kvízy zamě-
řené na ovoce. Opět otevřeme již tradiční jedno-
denní muzejní kavárnu, řemeslnou textilní dílnu 
a provedeme vás po Hernychově vile.

Oslava 150. výroční založení SDH
18. 9. | 13.30 – 17.30 hodin

Člověk a jeho svět
Jiří Kočí a Jiří Láslo vystavují od 1. do 30. září 
své autorské fotografie v galerii Malé scény. 
Vernisáž se uskuteční 1. 9. od 18.00 hodin.

Ozvěny festivalu Jeden svět
I 3. – 4. září

Než skončí léto I 9. 9. | 19.00 hodin
S lehkostí a originálním humorem vyprávěné 
australské drama se stalo diváckým hitem fes-
tivalu v Benátkách. Film /Austrálie / 2019 /
režie: Shannon
Vstupné 85 Kč, 70 Kč členové FK.

Jazz Jam I 10. 9. | 19.00 hodin
Hudební večer v baru Malé scény s Janem 
Hrodkem a jeho přáteli. Vstupné dobrovolné.

Malé velké cestování I 14. 9. | 18.00 hodin
Každý člověk by měl znát dobře prostředí, ve kte-
rém žije, své nejbližší okolí. Přestože si myslíme, 
že to tak je, často nás překvapí, jaké nenápadné 
skvosty se tu skrývají. Přednášející Mgr. et Mgr. 
Jitka Kuběnková. Vstupné 60 Kč, důchodci 50 
Kč, studenti 40 Kč, permanentka 400 Kč.

Steklík a pokračování I 18. 9. | 15.00 hodin
Karel Slach uvede ukázky z filmu o J. Steklíkovi. 
Vstupné 60 Kč.

Ve spolupráci s  SDH Ústí nad Orlicí I  vás 
muzeum zve na oslavu, která se částečně ode-
hraje i na zahradě Hernychovy vily.

K vidění bude historická hasičská technika, děti 
i dospělí si budou moc zkusit ruční hasičské 
stříkačky a zapojit se do soutěží a her s hasič-
skou tématikou. Připraveno je i promítání 16 
mm filmů s hasičskou tématikou.

Muzejní pátračka
Pátrací hra v interiéru Hernychovy vily! Vyzved-
něte si na pokladně letáček se zadáním 
a pusťte se do pátrání po předmětech nachá-
zejících se v expozici. Pozor – připravena je 
i varianta pro naše nejmenší návštěvníky!

GALERIE POD RADNICÍ
Oustecký salón
24. 9.–31. 10.
Společná výstava nových děl autorů se vzta-
hem k městu Ústí nad Orlicí a okolí. Vernisáž 
výstavy se uskuteční 24. září v 17.00 hodin.

Jan Steklík: Kresby I 12. 8.–19. 9.
Výstava kreseb ústeckého rodáka a výtvar-
níka Jana Steklíka představí jeho jedinečná 
díla. Součástí výstavy bude i  akce 18.  září 
v Malé Scéně, kde bude představen dokument 
o tomto umělci.

Dernisáž výstavy Jan Steklík: Kresby
18. 9. | 10.00-15.00 hodin
Program akce: v 10.00 hodin Komentovaná 
prohlídka míst spojených s  životem Jana 
Steklíka v Ústí nad Orlicí.
Sraz před Hernychovou vilou. Od 13.00 hodin 
do 15.00 hodin Výtvarné tvoření inspirované 
dílem Jana Steklíka v Galerii pod radnicí. Od 
15.00 hodin promítání filmu Karla Slacha 
Steklík a pokračování.
Malá scéna I vstup 60,– Kč.

Od října opět začíná Muzejní a galerijní kroužek.
Více info na mailu moravkova@muzeum-uo.cz 
nebo bilek_fadrna@muzeum-uo.cz

Jak posílit imunitu I 21. 9. | 17.30 hodin
V rámci Dnů pro vaše zdraví a posílení imu-
nity uvedeme přednášku Jany Konečné R. S., 
ředitelky Institutu prev.péče o zdraví. Součástí 
přednášek bude ochutnávka zdravých pokrmů. 
Vstupné 50 Kč.

Slovinsko – s jedním a půl dítětem
22. 9. | 19.00 hodin
Cestopis Ládi Kalouse o toulání se po Alpách, 
návštěvách historických měst, koupání v moři, ale 
i vysedávání v kavárnách a na dětských hřištích.
Vstupné 70 Kč.

Gogo I 23. 9. | 19.00 hodin
Neuvěřitelný příběh Priscilhy Sitieneiové, 
řečené Gogo (tedy babička), která nastoupila 
v 94 letech do vesnické školy v Ndalatu a stala 
se nejstarší školačkou na světě. Vstupné 90 
Kč, 70 Kč členové FK. Francie / 2020 / režie: 
Pascal Plisson

Hudební večer s Těžkou dobou
24. 9. | 19.00 hodin
Příjemné posezení, zatančení s kapelou Těžká 
doba na zahradě Malé scény. Vstupné 80 Kč.

AALTO: Architektura emocí
Cyklus Film a umění
29. 9. | 19.00 hodin

Podmanivá filmová výprava proniká do krea-
tivních procesů slavného Fina Alvara, v jehož 
díle se prolíná funkcionalismus s organickým 
designem inspirovaným přírodou. Finsko / 
2020 / režie Virpi Suutari. Vstupné 90 Kč, 70 
Kč členové FK.

Více na msuo.cz / změna programu vyhrazena 
/ aktuálně na msuo.cz

Městská knihovna

Městské muzeum

Malá scéna
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Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět již proběhl. Diváci 
mohli všechny dokumenty shlédnout on-line nebo 
výběr z nich vidět v letním kině za Roškotovým 
divadlem. Festival však v Ústí nad Orlicí neproběhl 
ve svém plném rozsahu, a proto jsme se rozhodli 
ve spolupráci se spolkem Malá scéna zorganizo-
vat v pátek 3. a v sobotu 4. září Ozvěny festivalu 
Jeden svět v podobě, na kterou jsou naši návštěv-
níci zvyklí z minulých let. Diváci se mohou těšit na 
6 dokumentárních snímků, z nichž některé budou 
doplněny o debaty se zajímavými hosty. Detailní 
program naleznete na facebookových stránkách 
Jednoho světa Ústí nad Orlicí nebo na webu 
našeho spoluorganizátora, Malé scény.

Za spolek SPOUSTI,
Hana Čáslavková, organizátor

Zveme Vás na besedu pana Rostislava Bartoně 
s promítáním fotografií Orlických hor, která se 
uskuteční v neděli 19. září od 17.30 v Malé 
scéně. Vstupné dobrovolné.

Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo.webnode.cz

V rámci přípravy prováděcího dokumentu ke 
koncepci rozvoje cestovního ruchu na území 
spravovaném Destinační společností Východní 
Čechy, jejíž cílem je rozvoj cestovního ruchu na 

území Pardubického kraje, si Vás dovolujeme 
požádat o vyplnění dotazníku, který je určen 
pro místní obyvatele žijící v Pardubickém kraji. 
Tento dotazník nám pomůže při stanovení hlav-
ních priorit činnosti. Dotazníkové šetření a jeho 
výsledky budou využity ke stanovení vhodných 
opatření za účelem zlepšení podmínek pro 
rozvoj turismu v Pardubickém kraji. Prosím, 
neberte v potaz současnou nelehkou situaci 
ve vazbě na pandemii Covid-19 a nahlížejte na 
otázky, jako by byly položeny v období rozvíje-
jícího se turismu.

ustinadorlici.cz (Východní Čechy: Dotazník pro 
místní obyvatele (click4survey.cz))

Mgr. Alena Horáková,
ředitelka DS Východní Čechy

Ozvěny festivalu Jeden svět

Beseda „Krajinou příběhů“Rozvoj Pardubického kraje

• Koupím gramofonové 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

• Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběra-

telské věci. Stačí SMS, zavolám. Tel.: 608 420 808.

• Hledáme cenově dostupný pronájem v Ústí nad 

Orlicí pro 2-3 slušně studentky střední zdravotní školy. 

Kontakt: 733 640 042.

• Lanškrounský antik vykoupí: Staré retro věci, 

Hudební a Filmové nosiče (LP,MC, CD, VHS, DVD), 

Sběratelské předměty všeho druhu. 702 326 881, 

608 394 797, antikhalabala@seznam.cz

Inzerce
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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.

1. září

Výstava fotografií / do 30. 9. Český červený kříž cckuo.cz

Člověk a jeho svět / výstava fotografií / do 30. 9. Malá scéna msuo.cz

Mechanické hračky/ do 5. 9. Městské muzeum muzeum-uo.cz

Hoří? /do 19. 9. Městské muzeum muzeum-uo.cz

Jan Steklík: Kresby / do 19. 9. Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

19.30 hod. Prvok, Šampón, Tečka a Karel/film Kino Máj klubcentrum.cz

2. září

Město v pohybu / do 4. 9. Mírové náměstí ustinadorlici.cz

3. září

Ozvěny festivalu Jeden Svět / do 4. 9. Malá scéna msuo.cz

9.00-13.00 hod. Světový den první pomoci prostranství Kociánka cckuo.cz

13.00-17.00 hod. Den Regionu Orlicko-Třebovsko ÚO, ČT, Řetůvka tel.: 603 569 884

4. září

MČR v leteckém modelářství letiště Aeroklubu ÚO lkuo.cz

5. září

17.00 hod. Shang-Chi a legenda o deseti prstenech / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hod. Shoky a Morthy:Poslední velká akce /film Kino Máj klubcentrum.cz

6. září

16.00 hod. Balonková párty RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.30 hod. Queen půlstoletí slávy/koncert Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

7. září

19.30 hod. Atlas ptáků / film Kino Máj klubcentrum.cz

8. září

14.30 hod. Prvok, Šampón, Tečka a Karel / Senior kino Kino Máj tel.: 734 188 855

19.30 hod. Voyagers - Vesmírná mise/film Kino Máj klubcentrum.cz

9. září

Zámek Jánský Vrch/zájezd Senior klub tel.: 734 188 853

17.00-22.00 hod. Muzejní noc Městské muzeum muzeum-uo.cz

19.00 hod. Než skončí léto /film Malá scéna msuo.cz

19.30 hod. Ahang-Chi a legenda o deseti prstenech / film Kino Máj klubcentrum.cz

10. září

9.00-16.00 hod. Venkovní medvídkovský SWAP MC Medvídek medvidekuo.cz

14.00-15.30 hod. Plavání nejen pro členy SK Senior klub tel.: 734 188 853

19.00 hod. Jazz Jam/ hudební večer Bar Malé scény msuo.cz

11. září

13.00 hod. Ústecká 21/ závody automobilů do vrchu Andrlův chlum ustecka21.cz

19.30 hod. New Orleans: Město hudby / film Kino Máj klubcentrum.cz
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12. září

8.00-10.00 hod. /start K rozhledně Andrlův chlum/cykloakce Klub českých turistů

13.00 hod. Ústecká 21 / závody automobilů do vrchu Andrlův chlum ustecka21.cz

19.30 hod. Do ložnice vstupujte jednotlivě! /divadlo Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

13. září

19.00 hod. Luboš Pospíšil & 5P/koncert Divadelní klub klubcentrum.cz

14. září

18.00 hod. Malé velké cestování Malá scéna msuo.cz

19.30 hod. Zátopek / film Kino Máj klubcentrum.cz

15. září

Náchodsko / Č. Skalice, Nově Město n.M./ zájezd SPCCH tel.: 737 378 815

18.00 hod. K. Hájková: Bůh po Osvětimi/ přednáška AVČ Městská knihovna knihovna-uo.cz

19.30 hod. Zhoubné zlo / film * Kino Máj klubcentrum.cz

16. září

Mezinárodní den seniorů zahrada ČČK tel.: 734 398 390

19.30 hod. Jan Werich: Když už člověk jednou je…/ film Kino Máj klubcentrum.cz

17. září

14.00-18.00 hod. Den otevřených dveří Dům dětí a mládeže DUHA

18. září

Oslavy 150 let SDH ÚO I Hasičský dům, zahrada u muzea

9.00 hod. Memoriál Zdeňka Veselého Hřiště Pod lesem, Černovír sdh.cernovir.cz

9.00-15.00 hod. Závody minikár /MČR, Pohár ČR Andrlův chlum ustecka21.cz

10.00-15.00 hod. Dernisáž výstavy J. Steklík: Kresby Městské muzeum, Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

13.30-17.30 hod. Oslava 150 let SDH ÚO Městské muzeum muzeum-uo.cz

15.00 hod. Steklík a pokračování Malá scéna msuo.cz

19. září

Sokolení v Kerharticích TJ Sokol Kerhartice sokol. kerhartice.com

9.00-15.00 hod. Závody minikár /MČR, Pohár ČR Andrlův chlum ustecka21.cz

10.00 hod. VC Orlickoústecka v požárním sportu Pod hradem Lanšperk SDH Lanšperk

17.00 hod. Mimi šéf: Rodinný podnik /film 3D Kino Máj klubcentrum.cz

17.30 hod. Krajinou příběhů/beseda, promítání Malá scéna orel.webnode.cz

19.30 hod. Úniková hra: Turnaj šampionů / film * Kino Máj klubcentrum.cz

20. září

19.30 hod. Expedice: Džungle / film Kino Máj klubcentrum.cz

21. září

17.30 hod. Jak posílit imunitu Malá scéna msuo.cz

19.00 hod. Vedení rodiny /seminář pro muže RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.30 hod. Kočičí hra/divadlo Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

22. září

15.00 hod. Šikovné ručičky/enkaustika Český červený kříž cckuo.cz

19.00 hod. Izrael ze severu na jih /cestopis Roškotovo divadlo klubcentrum.cz
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19.00 hod. Slovinsko-s jedním a půl dítětem/cestopis Malá scéna msuo.cz

23. září

Zámek Karlova Koruna / zájezd Senior klub tel.: 734 398 390

9.00 hod. Dostaveníčko s audioknihou /vzdělávací lekce Městská knihovna knihovna-uo.cz

13.00-17.00 hod. Integrační den prostranství Kociánka ustinadorlici.cz

19.00 hod. Gogo / film Malá scéna msuo.cz

19.30 hod. Rock & Roll Band M. Woodmana/koncert Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

24. září

Oustecký salon Galerie pod radnicí muzeum-uo.cz

19.00 hod. Hudební večer s Těžkou dobou Malá scéna/zahrada msuo.cz

19.30 hod. Chlast / film * Kino Máj klubcentrum.cz

25. září

9.00-17.00 hod. Ústecký autosalon a ekomobilita dílny SŠ automobilní, Hylváty skola-auto.cz

15.00 hod. O Sněhurce/pohádka Roškotovo divadlo klubcentrum.cz

19.30 hod. After: Tajemství /film Kino Máj klubcentrum.cz

26. září

17.00 hod. Hotel Transylvánie: Transformánie / film Kino Máj klubcentrum.cz

19.30 hod. Zbožňovaný / film Kino Máj klubcentrum.cz

27. září

10.00 hod. Sociální izolace rodičů /workshop RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.30 hod. Zbožňovaný / film Kino Máj klubcentrum.cz

28. září

Orlická šachovnice /turnaj pro mládež do 15 let Kulturní dům sachyuo.cz

29. září

10.00 hod. Měňárna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

19.00 hod. AALTO: Architektura emocí Malá scéna msuo.cz

30. září

13.00 hod. Odpolední vycházka Český červený kříž cckuo.cz

19.30 hod. Není čas zemřít / film * Kino Máj klubcentrum.cz
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Zveme šikovná děvčata do gymnastické pří-
pravky.
Cílem dvouletého kurzu je všestranný pohybový 
rozvoj koordinačních schopností, obratnosti, 
síly, flexibility, a motivace pro soutěžní sport.
Pouze dívky ve věku 5 - 6 let, každou středu 
v měsíci září, od 16:00 do 17:00 hod. v tělo-
cvičně ZŠ Komenského Na Štěpnici od 8. 9.
Ve vhodném sportovním oblečení a  měkké 
neklouzavé obuvi dítě projde ukázkovým cvičeb-
ním programem. Pro nezávaznou registraci pře-
dem můžete využít formulář na internetových 
stránkách klubu. Vyzkoušejte pohybové doved-
nosti Vašeho dítěte! Těšíme se na viděnou.

Tým trenérek
sport-gym.estranky.cz

SDH Černovír Vás srdečně zve na XXV. roč-
ník ZPV Memoriál Zdeňka Veselého. Akce se 
uskuteční v sobotu 18. září od 9.00 hodin na 
hřišti Pod lesem v Černovíru. Během závodu 
bude probíhat přebor jednotlivců na 60 metrů 
překážek, který je zařazen do Ligy OSH Ústí 
nad Orlicí.

Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí.

V sobotu 18. a v neděli 19. září 2021 pořádá 
autoklub Ústecká 21 ve spolupráci s městem 
Ústí nad Orlicí tradiční závody minikár. V sobotu 
se pojede o body do Mistrovství České repub-
liky a v neděli o body do celkového umístěni 
v Poháru České republiky. Závody se uskuteční 
po oba dva dny od 9. 00 do 15. 00 hodin na 
Andrlově chlumu. Přijďte se podívat na jezdecké 
umění talentovaných mladých jezdců a dospě-
lých závodníků.

Srdečně zve ústecký autoklub
a město Ústí nad Orlicí.

TJ Sokol Kerhartice oddíl volejbalu hledá 
šikovné chlapce ve věku 6-12 let. Tréninky pon-
dělí 16.45-18.00 hod. a středa 16.45-18.00 
hod.v  tělocvičně v  Kerharticích. Začínáme 
20. 9. 2021. Hlavní náplní jsou na začátku 
kondiční cvičení, gymnastická a  herní prů-
prava, míčové hry s postupným zaměřením na 
volejbal.
Trénují kvalifikovaní trenéři s mnohaletou hráč-
skou praxí. Přihlášky na každém tréninku nebo 
na uvedeném kontaktu:

Mgr. Zdeněk Duffek
tel. 732 734 688, z.duffek@seznam.cz

Ústecký sportovní klub karate pořádá nábor 
chlapců a děvčat od 6 do 15 let. Tréninky budou 
probíhat 2 x týdně v nové tělocvičně DDM.

Zápis do oddílu je možný v průběhu září i října, 
první trénink začíná v úterý 5. října v 16.45 
hodin.
Více informací získáte v DDM, na ddm-usti.cz, 
nebo na karateuo.cz

Ve dnech 11. a 12. září 2021 se uskuteční na 
silnici k chatě na Andrlův Chlum tradiční auto-
mobilové závody do vrchu Ústecká 21. Auto-
klub Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem 
Ústí nad Orlicí a Pardubickým krajem pořádá 
závody Mistrovství České republiky a Mistrov-
ství Slovenské republiky soudobých a historic-
kých automobilů.
Po oba dva závodní dny začínají tréninkové jízdy 
v 8.00 hodin a vlastní závody vždy ve 13.00 
hodin.

Jste srdečně zváni!!!

Tradiční turnaj mládeže v rapid šachu, opako-
vaně odkládaný kvůli epidemii, proběhne v Kul-
turním domě dne 28. 9., prezentace 8.30 – 
9. 15. Pro hráče nar. 2006 a ml. Zároveň se 
koná i krajský přebor do 8 let pro hráče nar. 
2013 a ml. Je třeba zachovávat ticho, aktu-
ální epidemiologická opatření a nezasahovat do 
partií. Propozice na krajském šachovém webu 
chesspce.cz, další informace u ředitele turnaje 
Martina Šmajzra (smajzr@email.cz) nebo na 
klubovém webu sachyuo.cz.

Šance pro nováčky
Řadu let jsem v šachovém kroužku trénoval 
pokročilejší hráče, letos se budu výjimečně 
věnovat začátečníkům  – to je mimořádná 
možnost začít a rychle se zlepšovat! Přihlášky 
během září v DDM, další informace na adrese 
pavel.holasek@seznam.cz.

Pavel Holásek

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil 
na neděli 12. září 26. ročník podzimní cykloakce 
„K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8.00 
do 10.00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad 
Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově 
chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilome-
trová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro 
vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. 
K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu 
doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilo-
metrů je určena zkušeným cykloturistům, vede 
z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, 
dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vam-
berk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněž-
nou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrá-
dek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle 
k rozhledně. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 
120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny. 

Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. 
Akce se doposud zúčastnilo 17105 turistů. 
Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčast-
nit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj 
zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! 
Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlou-
holetou finanční podporu.
Akce je pořádána u příležitosti vstupu Klubu 
českých turistů v Ústí nad Orlicí v roce 2019 do 
Síně slávy české turistiky. Zdrávi došli i dojeli.

Milan Richter
předseda KČT Ústí nad Orlicí

Dne 4. 9. na letišti Aeroklubu v Ústí nad Orlicí 
bude pořádat náš modelářský klub MK Junior 
klub UO vrcholnou soutěž, MČR RC větroňů, 
kategorie RCVS. Jedná se o soutěž konstrukč-
ních RC větroňů ovládaných na dálku, kdy 
maximální rozpětí křídel nesmí přesáhnout 
3m. MČR je vypsáno pro tři věkové kategorie 
junioři, senioři a senioři 65+. Touto soutěží se 
dá ukázat, že letecké modelářství není jenom 
koníček, ale i vrcholový sport, který se dá pro-
vozovat v každém věku, a proto se dá také 
mluvit o setkání tří generací soutěžících, kteří 
se vzájemně podporují předáváním zkušeností 
a dokazují tím generační sounáležitost a vzá-
jemnou úctu. Celou tuto akci podporuje Pardu-
bický kraj a SMČR. Nenechte si ujít tuto podíva-
nou. Jste srdečně zváni. Letecké modelářství, 
jako zdravý životní styl. Za JUNIOR KLUB

Petr Vašina, ředitel soutěže

Klub sportovní gymnastiky Memoriál Zdeňka Veselého

Závody minikár

Nábor do volejbalu
v Kerharticích

Nábor do SK Karate

Závody do vrchu Ústecká 21

Orlická šachovnice
oslaví 50 let

K podzimní rozhledně
po šestadvacáté (snad)

MČR RC větroňů,
kategorie RCVS
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Jednoduché pohyby, které zvládne úplně 
každý a které nejsou fyzicky náročné. Vedou 
nás k prohlubování vnitřního klidu, uvědomění, 
koncentraci nebo prevenci onemocnění.

Cvičení se koná od 23. 9. v ZŠ Komenského, 
Na Štěpnici, každý čtvrtek od 17.30 do 19.00 
hodin. V  Brandýse n. O. cvičíme od 20.  9. 
každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin. Půl-
roční předplatné 1200 Kč, důchodci a studenti 
sleva 300 Kč.
Přihlášky a bližší informace
na katy.star@seznam.cz,
na tel.: 723 179 855 nebo na ksobe.cz
Zveme Vás na víkendový pobyt s jógou a intui-
tivním psaním, který se uskuteční 15.–17. 10. 
v Horní Lipce. Přihlášky nejpozději do 15. 9.

Kateřina M. Kvochová

Sluneční jóga

Krytý plavecký bazén
Krytý plavecký bazén má právo na změnu pro-
vozních hodin pro veřejnost, na omezení rela-
xačního centra a ostatních atrakcí. Raději se 
včas informujte na tel.: 734 353 475

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

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

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

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

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

Aquapark
Sezóna bude ukončena v závislosti na počasí.
Pro více informací sledujte bazenusti.cz.

tel.: 734 353 475, 465 524 254, bazenusti.cz
V Lukách 135, 562 01 Ústí nad Orlicí

Sauna
Otevření sauny je předpokládáno 13. 9. 2021.
Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky bazenusti.cz.

tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách 135, 562 01 Ústí nad Orlicí

Hřiště pro všechny a minigolf
Hřiště pro všechny: 10:00 – 19:00
Minigolf: 10:00 – 19:00

Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo mini-
golfu je nutné nahlásit rezervaci od 8:00 do 
14:00 h. Po - Pá v rezervačním systému nebo 
na tel.: 777 773 355
So - Ne: pouze na tel.: 777 773 355
bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace
bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši 
návštěvu.

tel.: 777 773 355, bazenusti.cz
V Lukách 135, 562 01 Ústí nad Orlicí

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

Krytý plavecký bazén – provozní doba září 2021

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost Relaxační centrum

St 1. 9. 11:30 – 21:00 11:30 – 21:00

Čt 2. 9. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

Pá 3. 9. 5:30 – 7:55 11:30 – 21:00 11:30 – 21:00

So 4. 9. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 5. 9. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 6. 9.
14:30 – 17:00 14:30 – 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Út 7. 9. 5:30 – 7:55
14:30 – 17:00

19:00 – 21:00
19:00 – 21:00

St 8. 9. 13:30 – 21:00 17:00 – 21:00

Čt 9. 9. 5:30 – 7:55
14:30 – 17:00 16:00 – 17:00

19:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Pá 10. 9. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00 15:30 – 21:00

So 11. 9. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 12. 9. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 13. 9. 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

Út 14. 9. 5:30 – 7:55 14:30 – 20:00 17:00 – 20:00

St 15. 9. 13:30 – 21:00 17:00 – 21:00

Čt 16. 9. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá 17. 9. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

So 18. 9. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 19. 9. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 20. 9. 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

Út 21. 9. 5:30 – 7:55 14:30 – 20:00 17:00 – 20:00

St 22. 9. 13:30 – 21:00 17:00 – 21:00

Čt 23. 9. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Pá 24. 9. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00 14:00 – 21:00

So 25. 9. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

Ne 26. 9. 08:00 – 20:00 08:00 – 20:00

Po 27. 9. 14:30 – 21:00 14:30 – 21:00

Út 28. 9. 09:00 – 21:00 09:00 – 21:00

St 29. 9. 13:30 – 21:00 17:00 – 21:00

Čt 30. 9. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00 16:00 – 21:00

Zimní stadion
Letní provoz zimního stadionu
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmot-
ným povrchem, který je vhodný k provozování 
IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje, IN-LINE 
bruslení, Florbal. Upozorňujeme potencionální 
zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.

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

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

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

Opilý agresor
Dne 2. 6. 2021 po 21.00 hodině asistovala 
hlídka strážníků policistům při zajišťování 
agresivního muže, který doma napadal členy 
své rodiny a poškozoval zde i jejich majetek. 
Muž byl poté z důvodu silné podnapilosti za 
doprovodu smíšené hlídky strážníka a policistů 
převezen do protialkoholní záchytné stanice. 
Případ dále řeší Policie ČR.

Dramatická záchrana života
Dne 3. 6. 2021 krátce po 18.00 hodině jsme 
přijali telefonické oznámení o muži stojícím 
na vnější straně balkónu v šestém patře jed-
noho z panelových domů, kdy bylo vážné pode-
zření, že muž chce skočit dolů. Hlídka poté na 
místě využila místní znalosti a začala s mužem 
komunikovat, zpočátku ve ztížených podmín-
kách z balkónu o patro výš. Strážníkům se 
podařilo muže přesvědčit, aby přelezl zábra-
dlí zpět. Ve vhodnou chvíli potom násilím ote-
vřeli dveře bytu, protože byly zamčené zevnitř, 
a dále s mužem udržovali slovní kontakt. Bylo 
evidentní, že není v psychické pohodě a trápí 
se. Následoval další asi půlhodinový rozhovor 
a přesvědčování, po kterém se muž již uklid-
nil. Na místo byla přivolána rychlá záchranná 
služba, která muže za doprovodu jednoho ze 
strážníků převezla k poskytnutí odborné péče.

Dítě v zabouchnutém vozidle
Dne 4. 6. 2021 kolem 18.30 hodin nás na lince 
156 požádala mladá žena o pomoc s otevře-
ním vozidla, kde zůstalo její malé dítě. S ohle-
dem na teplé počasí použili strážníci do doby 
otevření vozidla termofolie, kterými vozidlo 
zakryli. Po jeho otevření bylo dítě v doprovodu 
matky zkontrolováno lékařem, aby mohly být 
vyloučeny případné zdravotní komplikace.

Nespolehlivá matka
Dne 9. 6. 2021 v odpoledních hodinách jsme 
byli telefonicky na lince 156 upozorněni na 
ženu se dvěma malými dětmi, která se nejistě 
pohybuje po ulici a jeví známky podnapilosti. 
Žena se vůči přivolaným strážníkům začala cho-
vat agresivně. Bylo zjevné, že je ovlivněná návy-
kovou látkou a že v tomto stavu není schopná 
se o své děti bezpečně postarat. To si ovšem 
nechtěla nechat vysvětlit, a proto museli být 
na místo přivoláni pracovníci sociálně-právní 
ochrany dětí a hlídka Policie ČR, která ji nako-
nec zajistila a převezla k dalším úkonům na své 
oddělení. Provedená zkouška u ženy potvrdila 
požití alkoholu. Případem se dále budou zabý-
vat kolegové z Policie ČR a orgán sociálně-
-právní ochrany dětí.

Hořící zaparkované vozidlo
Dne 16. 6. 2021 před třetí hodinou ráno zjistili 
strážníci při hlídkové činnosti hořící zaparko-
vané osobní vozidlo. Do příjezdu posádky Hasič-
ského záchranného sboru ČR, který byl bezpro-
středně po zjištění vyrozuměn, prováděla hlídka 
hašení vozidla ručním hasicím přístrojem.

Krádež peněženky
Dne 25. 6. 2021 krátce po 16.00 hodině jsme 
řešili odcizení peněženky s doklady a finanční 
hotovostí, které jejich majitelka nechala s taš-
kou bez dozoru. Když se po chvíli vrátila zpět 
ke svým věcem, zjistila, že jí v tašce peněženka 
chybí. Případem se dále zabýváme. 

Červen

Besedy s dětmi na základních školách
Dne 2. 6. 2021 jsme navštívili děti ve družině při 
ZŠ Na Štěpnici a dne 25. 6. 2021 žáky prvního 
a třetího ročníku ZŠ Třebovská v Hylvátech. Při 
besedách jsme se zaměřili na pravidla silnič-
ního provozu, ukázali jsme dětem naši služební 
výstroj a výzbroj a vysvětlili jim základy bezpeč-
ného chování při trávení volného času o nad-
cházejících prázdninách - zejména u vody. Po 
prázdninách připravujeme pravidelné besedy 
pro I. stupně místních základních škol a také 
pro seniory.

Inzerce
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místě jsme provedli nezbytná šetření, na jejichž 
základě jsme pojali podezření, že by se v bytě 
mohl nacházet zemřelý. V těchto případech 
máme povinnost vše oznámit na Policii ČR, 
což jsme bezodkladně učinili. Naše podezření 
se bohužel potvrdilo. Další opatření si na místě 
prováděla Policie ČR.

Muž v kolejišti
Dne 28. 7. 2021 po 19.00 hodině jsme byli 
přivoláni všímavým svědkem k muži, který se 
nebezpečně pohyboval v  kolejišti. Strážníci 
zjistili, že chtěl skoncovat se životem skokem 
pod vlak.

Červenec

V tom mu bylo zabráněno a přivolanou rych-
lou záchrannou službou mu byla poskytnuta 
odborná lékařská péče.

V tomto měsíci jsme vzhledem k meteorologic-
kým předpovědím a následným silným dešťům 
prováděli několikrát kontroly výše hladin míst-
ních vodních toků jako preventivní opatření 
k odvrácení škod.

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

Otevření bytu
To, že strážníci asistují při otevírání zabouch-
nutých dveří od bytů, je poměrně častý důvod 
k výjezdům.
O to větší je radost, když se podaří zpřístupnit 
byt bez poškození dveří nebo zámku a navíc 
osobám vyššího věku, které podobné události 
neprožívají úplně lehce a jsou velmi vděční za 
minimální pomoc a podporu. Dne 8. 7. 2021 
krátce po 18.00 hodině jsme takto pomohli 
seniorce, která ovšem u sebe neměla žádný 
kontakt na nejbližší rodinu. Pomohli jsme jí ho 
zajistit a následně otevřít bezpečnostní dveře 
jejího bytu.

Krádež peněz
Dne 9. 7. 2021 po 7.00 hodině jsme přijali 
oznámení, že na jedné z místních ubytoven 
došlo ke krádeži finanční hotovosti. Šetřením 
na místě jsme zjistili, že vzhledem k výši částky 
byl spáchán trestný čin krádeže, a věc jsme 
předali k došetření na Policii ČR. V případech, 
kdy se osoby nechávají ubytovat v podobných 
zařízeních, je nezbytné si cennosti ukládat na 
zabezpečená místa a svým spolubydlícím by 
měly důvěřovat s velkou opatrností.

Zloděj v obchodě
V  podvečer dne 11.  7.  2021 jsme řešili 
oznámení krádeže peněz jedné ze zákaznic 
v obchodě s potravinami. Dalším šetřením bylo 
zjištěno, že se jí měla dopustit osoba mladší 
15 let.
Případ jsme proto s ohledem k věku a výši 
škody oznámili příslušnému správnímu orgánu 
k projednání.

Ohrožení v parku
Dne 11. 7. 2021 před 19. hodinou jsme vyjíž-
děli na oznámení do parku pod Roškotovým 
divadlem, kde byla na jednom ze stromů napra-
sklá velká větev a mohla ohrozit procházející. 
Strážníci místo zabezpečili proti vstupu a pře-
dali k dořešení na příslušný odbor městského 
úřadu.
Podobný případ jsme řešili i dne 14. 7. 2021. To 
jsme ovšem museli požádat o výjezd příslušníky 
Hasičského záchranného sboru ČR, protože se 
jednalo o strom v prostoru sportoviště, kdy se 
vlivem deštivého počasí velmi rychle měnil jeho 
stav a hrozilo, že spadne.

Podezření na úmrtí v bytě
Dne 15.  7.  2021 dopoledne jsme na linku 
156 přijali oznámení, že v jednom z panelo-
vých domů postrádají staršího souseda. Jinak 
aktivního muže již několik dní nikdo neviděl. Na 

Inzerce
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Pro Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí 
nastal historický okamžik, stěhuje se do nové 
budovy. Po letech provizoria se dočkal důstoj-
ného zázemí, které bude odpovídat jeho potře-
bám. Novostavba vyrostla v areálu bývalé textilní 
továrny Perla 01, který po zbourání již nepotřeb-
ných hal prochází revitalizací.
Dům dětí a mládeže se v minulosti stěhoval již 
třikrát a ne vždy do vyhovujících prostor. Jeho 
posledním provizoriem byly prostory pronajaté 
v  ateliérech Střední školy uměleckoprůmy-
slové ve Špindlerově ulici. Úspěšně fungující 
organizace zřizovaná městem přitom zajišťuje 
mimoškolní zájmovou činnost pro víc než tisí-
covku dětí a volnočasové aktivity pro víc než 
stovku dospělých. Stavba dvoupodlažní budovy 
začala na podzim roku 2019, dům dětí zahájí 
činnost v nových prostorách v září.
S ředitelkou DDM Štěpánkou Ročňovou jsme 
se ohlédli za stavbou domu dětí a probrali nový 
školní rok.
Cesta k vlastnímu objektu DDM byla poměrně 
dlouhá. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Už když jsem se před devíti a půl lety stala ředi-
telkou domu dětí, počítalo se s tím, že Špindle-
rova ulice je dočasné sídlo a dům dětí se přestě-
huje někam jinam. Myšlenek bylo více, například 
že se opraví nějaké prostory ve městě, žádné 
vhodné se však nenašly. Nedošlo ani na vizi, 
která předpokládala propojení domu dětí se 
vzdělávacím Centrem rozvoje Perla v rekonstru-
ovaných výrobních halách. V roce 2016 nakonec 
zastupitelstvo rozhodlo, že dům dětí bude mít 
vlastní budovu, a to s tělocvičnou. V naší nabídce 
je největší procento kroužků sportovního charak-
teru, a protože jsme vlastní tělocvičnu dosud 
neměli, kroužky se odehrávají různě po městě. 
Vlastní tělocvična nám umožní je soustředit na 
jedno místo. Využívaná bude na maximum, pro-
tože v dopoledních hodinách ji bude mít k dispo-
zici Základní škola Komenského, která pro děti 
z druhého stupně také nemá tělocvičnu a musí 
si ji pronajímat.
Tomu, že se podaří stavbu nového domu dětí 
prosadit, ne všichni věřili, objevily se i názory 

proti. A i když to trvalo déle, než jsem před lety 
doufala, jsem velice ráda, že dobrá věc se poda-
řila, nezůstalo u kompromisů někde na půl cesty.
Byla jste od začátku u projektu, mohla jste 
ovlivnit, aby novostavba byla podle potřeb 
domu dětí?
Ano, s architekty jsme spolupracovali a upřes-
ňovali mnoho záležitostí, jak by taková budova 
pro dům dětí měla vypadat, kolik a jakých by 
měla mít učeben, v neposlední řadě jak by měla 
být koncipována tělocvična. Postupně se také 
měnila podoba střechy, v úvodních návrzích se 
uvažovalo o tom, že by zde mohlo být dopravní 
hřiště nebo hřiště pro míčové hry. To by však bylo 
příliš složité. Nakonec bude sloužit jako relaxační 
plocha a část střechy bude zelená. Její využí-
vání ukáže čas. Za hezkého počasí by se sem 
mohly přesunout aktivity některých kroužků, 
před sluncem budou chráněné stínící plachtou. 
Vybrali jsme vhodný venkovní nábytek. Zelená 
střecha má praktické funkce, ale je i velmi zají-
mavá a hezká. Mimochodem, je odtamtud nád-
herný výhled po celém okolí.
Dům dětí a mládeže má za sebou smutný 
rok, jeho činnost překazila epidemie korona-
viru. Pocítíte to na počtu dětí přihlášených 
do kroužků?
To zatím nevíme, hodnotit můžeme až v září 
podle došlých přihlášek. Co slýchávám, část 
rodičů nám říká, že se děti do kroužků velice 
těší, o to víc, že v uplynulých měsících dochá-
zet nemohly. A pak jsou rodiče, kteří se budou 
obávat, co nastane, různých mutací korona-
viru. Letos jsme nově otevřeli možnost přihla-
šování do kroužků už od 1. června a rodiče si 
peníze, které bychom jinak vraceli za neusku-
tečněné kroužky, mohou převést na příští školní 
rok. U lezeckých kroužků byl opět zájem velký, 
máme jich několik a během krátké doby se zapl-
nily. Téměř naplněná je už i atletika. U ostatních 
kroužků uvidíme. Pokud není stav naplněn, 
zájemci se mohou hlásit i po zahájení kroužků, 
třeba v půlce listopadu. Domníváme se, že zájem 
veřejnosti přitáhne i naše nová budova.
Objeví se v nabídce kroužků i nějaké 
novinky?
Ano, objeví - kroužek s herní tematikou, Brus-
lení, Nerf, Hra na flétnu pro děti z prvního stupně 
ZŠ, Hravé pískání pro předškoláky, dále to budou 
kroužky Geocaching, Kutil, Minitančírna pro 
předškoláky, Orientační běh, Pochoutky - vaření 
a pečení a také programovací kroužky: 3D gra-
fika, apky a hry, Lego a Merkur, Minecraft a RC 
auta.
Na Špindlerově ulici jste provozovali lezeckou 
stěnu také pro veřejnost. Bude pro ni ote-
vřená i v novém DDM?

Konec provizorií. Dům dětí a mládeže se zabydluje ve vlastním
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Bude, navíc stěna bude o několik metrů vyšší 
a širší, to znamená poskytne více lezeckých 
cest. Dům dětí bude mít i venkovní horolezeckou 
stěnu. Má osmnáct metrů a navazuje na amfi-
teátr. I u ní předpokládáme, že ji bude využívat 
veřejnost, budeme však nejdříve muset vyřešit 
veškeré provozní záležitosti a bezpečnostní 
podmínky. Vnitřní horolezecká stěna bude sou-
částí tělocvičny, jejíž plochu bude možné rozdělit 
zástěnou. To umožní pořádání více kroužků či 
aktivit najednou.
Pro dům dětí se přestěhováním začnou psát 
nové kapitoly. Na co vy se osobně nejvíc 
těšíte?
Že všechny věci budou fungovat tak, jak mají, už 
se nebudou stávat žádné havárie. Že už to bude 
naše vlastní budova a nebudeme se muset při-
způsobovat nebo omezovat. Prostě už budeme 
doma.

-DP-

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

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

Inzerce
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Různé

Prostor kolem nového Domu dětí a mládeže Duha 
vedle zeleně ozdobí Ruce, díla české výtvarnice, 
sochařky a  keramičky Alexandry Koláčkové. 
Barevné velkoformátové plastiky z  keramiky 
a betonu vytváří přímo pro veřejný prostor, obo-
hatily jej na řadě míst u nás i v zahraničí, napří-
klad v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích 
nebo v Petrovicích u Karviné. Abychom autorku 
plastik představili obyvatelům Ústí nad Orlicí, polo-
žili jsme jí několik otázek.
Líbí se vám prostor, ve kterém budou Ruce stát, 
před novým Domem dětí a mládeže Duha?
Prostor se mi líbí moc. Ráda spolupracuji s archi-
tekty a ráda také vymýšlím plastiky takzvaně na 
míru danému místu. Motiv ruky, nebo rukou mi 

evokuje tvořivost, navíc přidávám hravou formou 
možnost pro děti a návštěvníky DDM Duha pose-
zení v krásném prostředí nového městského pro-
stranství.
Duha evokuje paletu barev, hrají barvy i ve 
vašem životě důležitou roli?
Barvy mě fascinují a přitahují odmalička, v přírodě, 
světě rostlin a zvířat, v umění i architektuře. Baví 
mě používat barvy ve své práci, hrát si s jejich 
kombinacemi a  kontrasty. Keramika a  škála 
barevných glazur tuto hru dobře umožňují. Proč 
to tak mám, upřímně sama nevím. Myslím, že je 
to vnitřní nastavení každého tvůrce, které každého 
vede jeho osobitým směrem a můj svět je barevný.

Zatímco na některá umělecká díla se sahat 
nesmí, u těch vašich se s tím počítá. Jaké 
reakce máte nejraději? Skulptury stojí pod 
širým nebem, vyzývají ke kontaktu. Vydrží to? 
Někteří lidé měli obavy.
Pokud by se na mé sochy nesmělo sahat, nedávalo 
by mi to smysl. Umisťuji je hlavně do veřejného pro-
storu pod širým nebem, jak říkáte. V tichu galerií 
bych jim zajistila určitě nedotknutelnost a ideální 
klimatické podmínky prakticky navždy, ale mým 
cílem je rozdávat radost lidem přímo v každoden-
ním životě. Dává mi větší smysl rozehrávat fantazii, 
nabízet estetický zážitek všem v parcích a ulicích 
měst. Zase nehodnotím, co je lepší. Pro mě důle-
žité, jak to cítím já. To, aby sochy vydržely v exte-
riéru co nejdéle, samozřejmě řeším neustálým 
vylepšováním technologie výroby. Moje plastiky 
jsou ručně vyráběné železobetonové skořepiny, 
které tvoří s vrchní keramickou vrstvou díky kvalit-
ním flexibilním lepidlům a voděodolné spárovací 
hmotě kompaktní sendvič. Používám vysoce pále-
nou hlínu určenou do exteriéru. Například nejzatí-
ženější plastiky na hřišti u Letenského zámečku 
v Praze přitahují ke hře děti už skoro dvacet let.

-DP-

Prostor se mi líbí moc, říká autorka plastiky u nového DDM

Inzerce

Inzerce



ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

15.30 Lucky Joke

17.00 Black Band 

 s Eliškou Urbanovou

19.00 THOM ARTWAY 
 & BAND
21.00 NO NAME

DOPROVODNÉ AKCE
15.30 II Tvořivé dílničky MC Medvídek 
pro děti II Mírové náměstí

VÝSTAVY
Městské muzeum:

Mechanické hračky

(do 5. 9.)

Hoří? aneb 150 let SDH Ústí nad Orlicí 

(do 19. 9.)

Galerie pod radnicí:

Jan Steklík: Kresby

(do 19. 9.)

PÁTEK 3. ZÁŘÍ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 

15.00 Dechový orchestr  
 města Ústí nad Orlicí

16.30 Petr Kalandra Memory Band

18.00 BOOGIE BOYS
20.00 THE ROCKSET
 World Roxette Tribute Band

22.00 CODA

DOPROVODNÉ AKCE
15.00 II Tvořivé dílničky MC Medvídek 
pro děti II Mírové náměstí

16.00 II Malování na obličej

pro děti II Mírové náměstí 

9.00 – 13.00 II Světový den první pomoci

prostranství Kociánka

9.00 – 13.00 II Den životního prostředí

Dejme šatům druhou šanci - malování na textil

Odpadový den - hry, atrakce, skákací hrady

prostranství Kociánka

13.00 II Den Regionu Orlicko-Třebovsko

cyklojízda členů svazku ROT, cíl: obec Řetůvka 

13.00 – 17.00 II Amalthea z.s. 

příběhy pěstounství, náhradní rodinná péče II Mírové náměstí

VÝSTAVY
Městské muzeum:

Mechanické hračky (do 5. 9.)

Hoří? aneb 150 let SDH Ústí nad Orlicí (do 19. 9.)

Galerie pod radnicí: 

Jan Steklík: Kresby (do 19. 9.)

SOBOTA 4. ZÁŘÍ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

15.00 Alou Vivat

16.15 Revoluce

18.00 FLAMENGO  
 reunion session
20.00 DAN BÁRTA  
 & ILLUSTRATOSPHERE
21.30 ROBBIE WILLIAMS
 REVIVAL

DOPROVODNÉ AKCE
9:00 II Mistrovství ČR leteckých modelářů (RCVS)

letiště Ústí nad Orlicí

10.00 II Atrakce na ruční pohon
prostranství Kociánka

10.30 II O perníkové chaloupce 
prostranství Kociánka

13.30 II O Červené Karkulce 

prostranství Kociánka

10.00-13.00 II Malování na obličej
prostranství Kociánka

VÝSTAVY
Městské muzeum

Mechanické hračky
(do 5. 9.) 

Hoří? aneb 150 let SDH Ústí nad Orlicí 
(do 19. 9.)

Galerie pod radnicí:

Jan Steklík: Kresby 
(do 19. 9.)

Město Ústí nad Orlicí Vás zve na městskou slavnost

4. 9. 20212.

Moderátoři: Miroslav Němec, Petr Kulda, Jiří Zajíček I Zvuk, světla: LAsound Production s.r.o. 

Bohaté občerstvení I Hasičská hospoda I Skauti – opékání buřtů

Informace: 
KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí (informace o programu): tel.: 736 503 564, 
Turistické informační centrum: 465 514 271 (111)

Mediální partneři:  OIK TV s.r.o. || regionální Deník || KAM po Česku || Koridor || Orlicky.net || Radio Orlicko

Změna programu vyhrazena.  Vstup zdarma!

KABELOVÁ TELEVIZE, s.r.o. || TEPVOS, spol. s r.o. || Rieter CZ, s.r.o. || Pavel  HAUPT || A.B.V., spol. s r.o. || AVENA, s.r.o. || EKOLA České Libchavy, s.r.o. || EATON Elektrotechnika, s.r.o. 
VERA, spol. s r.o. || Advantech Czech, s.r.o. || MOLDEX METRIC, v.o.s. || Jindřich Schlesinger – GASTRO komplet || Pavel Pirkl, obchodní a úklidová firma || ACE Trade CZ, spol. s r.o. 

STAVONA, s.r.o. || UO TEX s.r.o. || HELP silnice-železnice, s.r.o.  || M Projekt CZ, s.r.o. || KAMODY, s.r.o. || OHGS, s.r.o. || Forenta, s.r.o. || ZÁŘECKÝ BUS DOPRAVA, s.r.o. || Velebný a FAM, s.r.o.

PROPLAST, spol. s r.o. || AGROSTAV, a.s. || Zahradnictví Petr Šťastný || PIPEX, s.r.o. || UO. Sport, s.r.o. || Geodézie ÚnO, s.r.o. || OG Soft, s.r.o. || BKN, spol. s r.o. || SEFIR, s.r.o. || KOKULA, s.r.o. 
blue pear, s.r.o. || MAPO projekt, s.r.o. || MASOEKO s.r.o. || Stavorecykla, s.r.o. || KAJA UNO s.r.o. || VÚB a.s. || Mačka a Novotná, advokátní kancelář || HAITECO CZ s.r.o. || Sahm s.r.o. 
KPV Systém, s.r.o. || EWE s.r.o. || Hudeček s.r.o. || Chládek & Tintěra a.s. || MEIXNER a HAHUŠ a.s. 


