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KOMUNÁLNÍ VOLBY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstev měst a obcí.
Komunálních voleb v Ústí nad Orlicí se zúčastnilo 45,36 procenta voličů z celkového počtu 11 642 voličů. Voleb se účastnilo celkem 8 stran 
a sdružení, které kandidovaly do 27 členného zastupitelstva. Zpracování výsledků voleb bylo ukončeno v sobotu 11. října v 19:35 hodin.

MÍSTNÍ REFERENDUM
Ve stejném termínu jako komunální volby se konalo ve městě Ústí nad Orlicí místní referendum k otázce řešení hazardu ve městě.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je podle § 48 odst. 1 zákona třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob.
Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl 4004 z celkového počtu 11630 oprávněných osob, zapsaných 
ve výpisech ze seznamu oprávněných osob, což je 34,43 %. Vzhledem k výsledku hlasování je místní referendum NEPLATNÉ.

Počty mandátů jednotlivých stran
SNK OUŠŤÁCI 9 mandátů
SNK Ústí 2014 5 mandátů
ČSSD 4 mandáty
Nezávislí s podporou TOP 09 3 mandáty
KDU-ČSL 2 mandáty
ODS 2 mandáty
KSČM 2 mandáty
Strana soukromníků ČR 0 mandátů

Nově zvolení zastupitelé města Ústí nad Orlicí
Příjmení, jméno, tituly Navrhující strana Politická příslušnost
Jiří Preclík ČSSD BEZPP
Ešpandr Zdeněk JUDr. ČSSD ČSSD
Řeháček Jaroslav Ing. Bc. ČSSD ČSSD
Bílý Zdeněk Ing. ČSSD BEZPP
Severová Jana KSČM KSČM
Fišer Jaroslav RSDr. KSČM KSČM
Pořický Matouš ODS ODS
Jirout Radim Ing. MBA ODS ODS
Bäuchel Luboš Mgr. TOP 09 TOP 09
Teplý Tomáš NK BEZPP
Vašková Radka Mgr. NK BEZPP
Kokula Michal Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL
Pokorný Jan Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL
Čepelka Jiří NK BEZPP
Tomášek Jiří PaedDr. NK BEZPP
Adámek Tomáš MUDr. NK BEZPP
Sichrová Eva NK BEZPP
Langer Roman NK BEZPP
Hájek Petr Nestran. Nestran.
Velebný Zdeněk NK BEZPP
Strákoš Petr NK BEZPP
Wagenknecht Petr NK BEZPP
Škopová Anna Bc. NK BEZPP
Drobná Hana NK BEZPP
Svatoš Pavel Mgr. NK BEZPP
Holubář Jiří Mgr. NK BEZPP
Zábrodský Jan NK BEZPP

Ustavující Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí se koná 10. listopadu 2014 v 17 hodin v kulturním domě.
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ZÁMĚR PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje zá-
měr prodeje níže uvedených stavebních 
pozemků k výstavbě rodinných domů v sou-
ladu s  regulačním plánem obytné plochy 
U Letiště.

STAVEBNÍ POZEMEK Č. 5 o výměře 2147 m²
Stavební pozemek č. 5 tj. p.p.č. 923/205 
(o výměře 250 m²) a p.p.č. 923/189 (o výmě-
ře 1.897 m²) vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 6 o  výměře 
1.988 m²
Stavební pozemek č. 6 tj. p.p.č. 923/190 
(o výměře 1395 m²), p.p.č. 923/219 (o výmě-
ře 316 m²) a p.p.č. 1044/3 (o výměře 277 m²) 
vše v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 7 o výměře 1986 m²
Stavební pozemek č. 7 tj. p.p.č. 923/192 o vý-
měře 1986 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 9 o výměře 1983 m²
Stavební pozemek č. 9 tj. p.p.č. 923/194 o vý-
měře 1983 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí. 

STAVEBNÍ POZEMEK Č. 10 o  výměře 
1985 m²
Stavební pozemek č. 10 tj. p.p.č. 923/195 
o výměře 1985 m² v obci a k.ú. Ústí n. Orlicí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 11 o  výměře 
1989 m²
Stavební pozemek č. 11 tj. p.p.č. 923/196 
o výměře 1989 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 12 o  výměře 
1899 m²
Stavební pozemek č. 12 tj. p.p.č. 923/197 
o výměře 1899 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
Část stavebního pozemku je dotčena bez-
pečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 14 o  výměře 
2012 m²
Stavební pozemek č. 14 tj. p.p.č. 923/199 
o výměře 2012 m² v obci a k.ú. Ústí nad Or-
licí.
Část stavebního pozemku je dotčena bez-

pečnostním pásmem VTL plynovodu.
STAVEBNÍ POZEMEK Č. 17 o  výměře 
2070 m²
Stavební pozemek č. 17 tj. p.p.č. 923/84 o vý-
měře 2070 m² v obci a k.ú. Ústí nad Orlicí.

Všechny uvedené stavební pozemky jsou za-
tíženy věcným břemenem ve prospěch spo-
lečnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín spočí-
vajícím v umístění pilíře nízkého napětí pro 
přípojku elektrické energie.

Minimální kupní cena je 
stanovena ve výši 950 Kč/m².

Zájemci mohou požádat o prodej stavebního 
pozemku majetkoprávní odbor Města Ústí 
nad Orlicí. Záměr prodeje je zveřejněn na 
elektronické úřední desce, na internetových 
stránkách www.ustinadorlici.cz v sekci úřad 
– úřední deska a na internetových stránkách 
www.ustinadorlici.cz v sekci úřad - majetko-
právní záležitosti. 

ÚSTECKÝ ADVENT 2014
Srdečně Vás zveme na slavnostní program spojený s rozsvícením vánočního stromu a vánoční 
výzdoby, které se uskuteční v NEDĚLI 30. LISTOPADU na Mírovém náměstí.
Program bude zahájen ve 14:00 prodejním Vánočním jarmarkem škol a neziskových organi-
zací společně s vystoupením amatérských souborů. V 17:00 hodin se uskuteční zahájení Ús-
teckého adventu, zájemcům budou požehnány adventní věnce a slavnostně se rozsvítí vánoční 
strom na náměstí a vánoční výzdoba ve městě.
Na závěr slavnostního programu vystoupí Laďa Kerndl s orchestrem. V připraveném koncer-
tu zazní světové evergreeny, filmové, jazzové a swingové melodie.
Podrobnosti zveřejníme v prosincovém vydání Ústeckých listů a na plakátech. 

KALENDÁŘ AKCÍ 2015 – VÝZVA
Město Ústí nad Orlicí opět připravuje tištěný Kalendář akcí na rok 2015. Tištěný Kalendář 
akcí 2015 bude zpracováván na přelomu listopadu a prosince 2014. Vzhledem k tomu, že 
bychom rádi připravili co nejkomplexnější tištěný Kalendář akcí 2015, obracíme se na vás 
s žádostí o spolupráci a sdělení informace o konání všech vašich akcí v roce 2015 nejpozději 
do 30. listopadu 2014 na e-mailovou adresu: kunvalsk@muuo.cz
U všech akcí uvádějte:
Název akce
Popis akce (krátce)
Typ akce (sport, kultura, tanec, divadlo...)
Datum konání akce (např. u výstav od – do), hodina zahájení
Místo konání akce
Pořadatel: název
Kontakty: (alespoň jeden kontakt) – telefon, e-mail, www, adresa
Současně nabízíme pořadatelům kulturních, sportovních, společenských a  jiných akcí ve 
městě a blízkém okolí zveřejnit svoji akci v Kalendáři akcí na webových stránkách města 
Ústí nad Orlicí a na webovém portále cestovního ruchu Pardubického kraje. Zasílat můžete 
1 – 2 fotografie k dané akci a přílohy (např. propozice závodu, plakát v menším rozlišení...).
Děkujeme za spolupráci.

Bc. Zdenka Kroulíková, vedoucí odd. cestovního ruchu a propagace

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 
PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci 
Vám děkuje za podporu a  hlasy ve volbách 
do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Vaší 
důvěry si vážíme! Dosažený volební výsledek 
je pro nás výzvou a  zároveň závazkem pro 
následující roky. Díky Vám je i  nadále Ústí 
naše srdcovka a město prioritou! 

Petr Hájek, SNK Ouštáci
***

Kandidáti nezávislých s  podporou TOP 09 
děkují svým voličům za podporu při komu-
nálních volbách ve dnech 10.-11.října 2014 . 
Spolu s Vámi všemi si přejeme, aby se naše 
město v  nadcházejícím volebním období 
rozvíjelo ve prospěch svých občanů, ke spo-
kojenosti návštěvníků města i  nejbližšího 
regionu.

***
Vážení spoluobčané!
Dovolte nám jménem všech 27 kandidátů 
KSČM poděkovat za podporu ve volbách 
do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.  
2 obhájené mandáty jsou pro nás závazkem 
i výzvou současně. Jsme připraveni pracovat 
ve prospěch občanů města Ústí nad Orlicí 
a spolupracovat se všemi subjekty, které jsou 
v ZM zastoupeny. 

Jana Severová
RSDr. Jaroslav Fišer

SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU FIRMY TEPVOS V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V současné době probíhá v areálu Komunálních služeb městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o. (Královéhradecká 1526, Ústí nad Orlicí) 
výstavba nového Sběrného dvora, který nahradí stávající stanoviště mobilních kontejnerů na odpad a měla by být ukončena před závěrem 
roku 2014. Vjezd do areálu je bočním vchodem - z ulice Zborovské. Novinkou je umístění kontejneru pro sběr obnošeného šatstva.
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Jaký odpad můžete do provozovny mobil-
ních kontejnerů přivézt?
Bílá technika
Balíky papírů, kartony, tiskoviny
Kovy – hliník, železo, měď
Nebezpečný odpad – plasty, baterie, aku-
mulátory, léčiva, oleje, spreje

Biologický odpad
Objemný odpad – pneumatiky z osobních 
automobilů bez disků
Použitý textil – oděvy, lůžkoviny, prostěra-
dla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, látky, 
přikrývky, spacáky, obuv, tašky, kabelky, 
batohy, plyšové hračky, atd.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA 
(tel.:465 525 579)

Pondělí: 14:00 – 17:00 hodin
Úterý: 10:00 – 17:00 hodin
Středa: 14:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek: 14:00 – 17:00 hodin
Pátek: 10:00 – 17:00 hodin
Sobota: 8:00 – 12:00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
BRATŘÍ ČAPKŮ

Biologické soustředění
Ve dnech 12.-26.7.2014 proběhlo celostátní 
odborné soustředění biologické olympiády. 
Této akce se zúčastnily děti z celé republiky, 
které se umístily na 1. - 3. místě v krajských 
kolech Biologické olympiády. Já jsem toto 
soustředění mohla také absolvovat, proto-
že jsem v  květnu ve své kategorii zvítězila. 
Z kategorie D tam bylo 34 žáků ze 6. - 7. tříd 
a v kategorii C se zúčastnilo 39 žáků z 8. – 9. 
tříd. 
Odborný program probíhal šest hodin den-
ně. Tři hodiny dopoledne a  tři odpoledne. 
V rámci těchto aktivit jsme chodili na bota-
nické procházky nebo mikroskopovali v  la-
boratoři, kde jsme se zabývali stavbou rostlin 
(pletivy). Také jsme se učili malovat biolo-
gickou kresbou ptáky, savce, rostliny a jiné.
Na konci soustředění jsme se zúčastnili po-
znávací soutěže rostlin a živočichů, se který-
mi jsme během čtrnácti dní seznámili. První 
tři místa byla odměněna drobnými cenami. 
Všichni jsme s novými vědomostmi obdrželi 
i tričko na památku s logem Běstviny. 

Marie Vicanová, 8.B 

Sportovní úspěchy našich žáků
V  neděli 21.9.2014 se ve Vysokém Mýtě 
konalo krajské finále cyklistických závodů 
„Hledá se vítěz!“ Této sportovní akce se zú-
častnili i  žáci naší školy a díky svým výko-

nům stanuli na stupních vítězů. V kategorii 
mladších žáků obsadil 1. místo Jiří Popel 
(7.A) a  mezi staršími žáky se umístil na 3. 
místě Lukáš Elčkner (8.A).
Gratulujeme a přejeme další sportovní úspě-
chy.

Spaní ve škole
Přespání ve škole bylo snem naší třídy od 
minulého školního roku a 25.9.2014 to ko-
nečně vyšlo. Užili jsme si spoustu legrace 
při karaoke a zábavných hrách (Židle nebo 
Ovoce). Připravili jsme si ve skupinách 
i  stezku odvahy se strašidelnými maskami 
a zvuky. Společně jsme také večeřeli a snídali 
dobroty připravené v  rámci Dnů zdravého 
životního stylu.
Děkujeme vedení školy ZŠ Bratří Čapků 
a paní učitelce G. Cachové za nepopsatelné 
zážitky a  doufáme, že si přespání ve škole 
ještě někdy zopakujeme.

Třída 7.A

Čapíci v pohybu
„Čapíci letos opět skvěle zabodovali ve skvě
lých soutěžích. Bylo to jako na čapí olympiá
dě. Když jsem třídil flašky, cítil jsem se jako 
pravý popelář.“ „Bolely mě nohy jako rytíře 
s  železným brněním, jak jsem skákal v  tom 
pytli.“ Tak a  ještě jinak komentovaly naše 
děti páteční klání na školním hřišti. Popi-
sovaly každoroční podzimní akci, která se 
uskutečnila v pátek 3. října.
I  letos jsme uspořádali pro naše žáčky prv-
ního stupně celou plejádu sportovních her 
- skákání v  pytlích, válení obručí, shazová-

ní kuželek, lovení rybiček, sbírání pet lahví, 
házení do hrnce, poznávání věcí apod. Děti 
soutěžily v družstvech a pečlivě dbaly na za-
psání bodů za každou splněnou disciplínu, 
kterých bylo celkem deset. Družstva zvládla 
s velkým nadšením všechny aktivity, a tím si 
zasloužila ocenění za podané výkony. 
Tímto děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za 
finanční podporu, bez níž by tento projekt 
nemohl být uskutečněn. Jana Urbanová 

Pedagogové naší školy se stále vzdělávají!
Ve středu 29.10.2014 proběhl v  Základní 
škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 
kurz pro pedagogy s  názvem Spolupráce 
pedagoga s rodiči a spolupráce s asistentem 
pedagoga. Kurz vedl zkušený speciální pe-
dagog a  lektor Mgr. Radomír Juřička, který 
již v minulosti pedagogy ve škole vzdělával.
Cílem kurzu bylo seznámit učitele s principy 
efektivní komunikace s rodiči a s asistentem 
pedagoga, tak aby vzájemná komunikace 
byla prospěšná pro dítě i výuku. Pedagogo-
vé díky kurzu získali kompetence pro iden-
tifikaci obtížných míst v  komunikaci školy 
s  rodiči a  s  asistentem pedagoga a  nástroje 
pro rozvoj strategií partnerské a  efektivní 
komunikace.
Kurz se uskutečnil v rámci projektu „Učíme 
se rádi“, který je zaměřený na podporu rov-
ných podmínek ve vzdělávání žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami, ale i dalších 
žáků, kteří potřebují úpravy ve vzdělávání. 
Projekt je spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. Mgr. Eva Pavlovičová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO
ZÁŘÍ

Co nás čeká ve školním roce 2014/2015
Letošní školní rok bude mimořádný, pro-
tože je ve znamení několika výročí. Pavilon 
Na Štěpnici slaví  65 let, 50 let slaví školní 
družina a výročí 140 let stará budova v ulici 
Komenského. Během roku chystáme řadu 
doprovodných akcí, o kterých vás budeme 
včas informovat.
Naše škola prosazuje zavádění nových mul-
timediálních, interaktivních (ICT) pomů-

cek do výuky. Na první stupeň byla zakou-
pena didaktická ICT pomůcka s  názvem 
SMART TABLE, která v  nejnižších roční-
cích pomůže zpestřit žákům výuku. Klade-
me důraz na to, aby skutečně každá pomůc-
ka byla kvalitně využívána ve vyučování. 
K  tomu jsou dostatečně proškolováni naši 
pedagogové. Na podzim se na škole rozběh-
ne Projekt 51, který má přinést finance na 
nákup další ICT techniky. 
Tento školní rok nás čekají velké stavební 
práce, zejména v pavilonu Na Štěpnici, v tě-
locvičně a budově školní družiny. Proběhne 
zde výměna oken, výměna elektroinstalace 
a  celkové zateplení budov. Rozsah staveb-
ních prací možná částečně zasáhne i  do 
vyučování. Vedení školy bude dbát o  co 
nejmenší narušení výuky. V  případě nou-

zových řešení Vás budeme včas informovat. 
Nadále se bude škola prezentovat na veřej-
nosti řadou pravidelných akcí, mezi něž pa-
tří: vystoupení a výměnný zájezd pěveckých 
sborů, den otevřených dveří na I. a II. stup-
ni i na družině, jarní běh, školní akademie, 
My se šestky nebojíme a další. 
Do nového školního roku přeji žákům hod-
ně zdraví a  učebních úspěchů, rodičům 
„pevné nervy“ a kolegům pracovní úspěchy 
ve výchovně vzdělávacím procesu. Hurá do 
učení!

Mgr. Bc. Radek Škarka, ředitel školy

Vítání prvňáčků
V  pondělí 1. září zasedlo do lavic ZŠ Ko-
menského v doprovodu rodičů a prarodičů 
43 prvňáčků. Čekaly je nejen pohádkově 
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vyzdobené třídy, usměvavé paní učitelky, 
ale i  dárky, které jim budou připomínat 
jejich první školní den. Nové školáčky při-
vítali kromě žáků 5. tříd i  zástupce města 
JUDr. Zdeněk Ešpandr a ředitel školy Mgr. 
Bc. Radek Škarka. Na otázku, kdo se do ško-
ly těšil, se zvedl les rukou. Tak ať prvňáč-
kům jejich nadšení vydrží!

Adaptační kurz pro 6. ročník
Žáci 6. ročníků, jak je už dnes na ZŠ Ko-
menského tradicí, absolvovali poslední zá-
řijový týden adaptační kurz. Letos se podí-
vali do Deštného v Orlických horách. Zde 
se blíže seznámili se svými třídními učitel-
kami a při společných hrách poznávali nové 
spolužáky, vytvářeli si třídní pravidla a trá-
vili čas jinak, než ve školních lavicích.
Nabídka zájmových kroužků
V  tomto školním roce jsme pro děti naší 
školy opět připravili kroužky, které mohou 
navštěvovat ve svém volném čase. Mohou 
se přihlásit do Přírodovědného kroužku 
Kapička, v  rámci kterého budou mimo 
jiné chodit do přírody a  pozorovat výskyt 
rostlin. Ve výtvarném kroužku se seznámí 
s  různými výtvarnými technikami. Z  hu-
debně zaměřených kroužků si děti mohou 
vybrat pěvecký sbor Písnička nebo kroužek 
Pískání pro zdraví, ve kterém se naučí hrát 
na zobcovou flétnu. Pro sportovně zamě-
řené děti jsou připraveny kroužky Atletika 
a Sportovní hry. V nabídce je také kroužek 
anglického jazyka English for Kids určený 
pro žáky 2. třídy.

ŘÍJEN
Netradiční výuka dějepisu
Žáci 9. ročníků si zpestřili výuku dějepisu 
návštěvou místního muzea, kde pro ně byla 
připravena interaktivní přednáška k výročí 
1. světové války. Nejdříve si prohlédli Her-
nychovu secesní vilu, ve které byli mnozí 
poprvé v  životě. Prošli si všechny právě 
probíhající expozice včetně výstavy obrazů 
Richarda Peška, částečně věnované právě 
tématu tzv. Velké války. Druhá část exkurze 
byla zaměřena výhradně na 1. světovou vál-
ku, kde kromě přednášky měli možnost si 
netradičním způsobem válku “prožít”. Kaž-
dý žák reprezentoval jeden stát či osobnost 
a pohybem po mapě na podlaze díky pro-
jektoru sledoval pohyb po válečných fron-
tách, změny koalic v  průběhu války apod. 
Přitom si vyplňovali pracovní listy. Děkuje-
me paní Mgr. Petře Zeidlerové a  těšíme se 
na další projekty. 

Mgr. Veronika Vinzensová

Pasování druháčků na čtenáře
Ve čtvrtek 2.10. a v pátek 3.10. se naši dru-
háčci zúčastnili slavnostního obřadu Paso-
vání na čtenáře, který proběhl v  knihovně 
v  Ústí nad Orlicí. Aby děti mohly být pa-

sovány, musely prokázat ve třech zábavných 
úkolech své čtenářské dovednosti, znalost 
abecedy a pohádek. Po úspěšném zvládnutí 
byly všechny děti pasovány pomocí kouzel-
ného meče na opravdové čtenáře. Na závěr 
obdržely malé dárky a průkazky návštěvní-
ků knihovny.

Sportujeme na Andrlův Chlum
Dne 30. září byl pro naše žáky 2. – 5. roč-
níku připraven postřehový závod na Andr-
lův Chlum. Děti ve dvoučlenných hlídkách 
běžely po vyznačených trasách. Cestou si 
zopakovaly základy topografie, vědomosti 
z  přírodovědy, luštily rébusy a  poznávaly 
pohádky. Po úspěšném zdolání kopce na ně 
nahoře čekala 4 stanoviště Českého červe-
ného kříže, kde si žáci procvičili 1. pomoc, 
transport raněných, poznávání lidského těla 
a  základy bezpečného chování. Po vydat-
ném občerstvení jsme využili krásného po-
časí a vystoupali na naši rozhlednu. Závod 
jsme společně vyhodnotili a žáci byli odmě-
něni sladkostmi. Poděkování patří členům 
ČČK, kteří měli velice pěkně připravená 
stanoviště, městské policii za zajištění bez-
pečnosti našich dětí po trase a  městu Ústí 
nad Orlicí za finanční příspěvek z projektů. 
Děkujeme také všem žákům 8. B za vydat-
nou pomoc při organizaci závodu.

Mgr.Yveta Bendová

Beseda se spisovatelkou
V  pondělí 22. 9. navštívila naši školu dět-
ská spisovatelka Ivona Březinová, která pro 
žáky z 1. stupně uspořádala dvě besedy. Děti 
se dozvěděly, jak se ke psaní dostala, proč 
si vybrala právě toto povolání, co všechno 
musí k sepsání jedné knížky nastudovat, aby 
potom zajímavým a poutavým vyprávěním 
mohla nejmladší čtenáře oslovit, zaujmout 
a také trochu poučit. Neméně zajímavá pro 
děti byla i  informace, jak opravdová kniha 
vzniká. Na všechny dotazy dětí paní Březi-
nová ochotně odpovídala. Největší radost 
měly z  toho, že jim autorka osobně pode-
psala přinesené knihy. Děkujeme Sdružení 
rodičů a  přátel školy při ZŠ, které na akci 
finančně přispělo.

Exkurze 9. ročníků
Ústecká firma VMK - CZ s.r.o. otevřela 
poprvé po patnácti letech od svého vzniku 
svoje brány a dala nahlédnout „pod poklič-
ku“. Naši deváťáci měli možnost vidět pro-
story vývojové konstrukce, kde vznikají jed-
noúčelové stroje od „první čáry na výkrese“, 
přes jejich rozpracování strojaři a  elektro-
projektanty, až po „oživování“ programá-
tory. Pro výrobu speciálních dílců slouží 
dílna, kde vedle fréz, soustruhů a  brusek 
mohli budoucí „studenti a žáci odborných 
škol“ zhlédnout i  CNC třískové obrábění, 
které je ve firmách s  tímto zaměřením sa-

mozřejmostí. Toto byla jedna z mnoha akcí, 
kterou chce naše škola přispět k  podpoře 
technického vzdělávání našich žáků.

Školní pěvecké sbory
DPS Písnička a  Zlatý klíček absolvovaly 
tradiční podzimní soustředění ve Rzích 
v  Orlických horách. Pilně se připravova-
ly na Zimní koncert, na který pozvou své 
příznivce začátkem prosince do Roškotova 
divadla.
Děkujeme Městu za finanční podporu.

Mgr. Dana Špindlerová

Programy prevence na naší škole
Prevence rizikového chování. Nedílnou 
součástí školního vzdělávacího programu 
na naší škole je i prevence rizikového cho-
vání. V  oblasti primární prevence se nám 
osvědčila spolupráce s institucemi, kterými 
jsou: PPP v Ústí nad Orlicí, organizace Lidé 
mezi světy, společnost pro prevenci Maják, 
SZŠ a další.
Žáci šestých tříd absolvují interaktivní pro-
gramy zaměřené na zmapování vzájemných 
vztahů a  na podporu zdravého klimatu ve 
třídě.
7. až 9. ročníky budou zapojeny do ucele-
ného programu primární prevence (Bolest 
- nemoc jménem šikana, Skrytá nebezpečí 
internetu, Moderní je nekouřit, Světová ná-
boženství a sekty aj...).
Deváté třídy se i  letos zúčastní osvědčené-
ho programu na SZŠ s názvem Hrou proti 
AIDS. To je jen zlomek aktivit, které naše 
škola v  rámci primární prevence nabízí, 
a pevně doufáme, že tato strategie podpoří 
naši snahu vytvořit a udržet optimální so-
ciální klima ve škole.

Mgr. Dana Špindlerová

Prvňáčci už soutěží
Dne 18. 9. 2014 ze žáci I. A, B zúčastnili 
v  rámci Projektu Sportujeme, soutěžíme 
prvních sportovních závodů. Ve Wolkerově 
údolí byla pro ně připravena trasa s 10 sta-
novišti. Zde žáci plnili sportovní disciplíny, 
zopakovali si oblíbené pohádky, poznávali 
živočichy. Na stanovištích jim pomáhali 
žáci V.C, kteří za splnění úkolů udělovali 
dětem razítka. Na závěr proběhla krátká be-
seda se zástupci Městské policie paní Vac-
kovou a panem Kuchtou O bezpečnosti dětí 
ve městě. Pobyt v přírodě dětem velice pro-
spěl a své první závody zvládly na jedničku.

Mgr. Yveta Bendová

OMLUVA
chtěli bychom se touto cestou omluvit vede-
ní školy a učitelům ZŠ Komenského v Ústí 
nad Orlicí, že chybou redakce ÚL nebyly 
v  říjnovém vydání zveřejněny příspěvky 
školy. V tomto čísle vše napravujeme.

Mgr. Z. Pražáková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
Kytarový koncert Vladislava Bláhy (docent JAMU) - generálka na 
koncert ve slavné CARNEGIE HALL, New York
úterý 4. listopadu v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

Výchovné koncerty swingového orchestru Black Band
středa 5. listopadu v 9:00 hod. a 10:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 10. listopadu v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
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Výchovné koncerty swingového orchestru 
Black Band
středa 12. listopadu v 9:00 hod. a 10:30 hod. 
– koncertní sál ZUŠ
„Taneční dialogy“ – představení tanečního 
oboru a jeho hostů
sobota 15. listopadu v 18:00 hod. – Roško-
tovo divadlo

Koncert dětského pěveckého sboru ČTYŘ-
LÍSTEK
středa 19. listopadu v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 24. listopadu v 17:00 hod. – koncert-
ní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Miluše Barvínkové – housle
středa 26. listopadu v  17:00 hod. – sálek 
LDO
Základní umělecká škola Jar.Kociana, Smeta
nova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 569 551, email: info@zusuo.cz
www.ZUSUO.cz

U NÁS KLIKU NEPOTŘEBUJETE ANEB PŘIJďTE NA GYMNÁZIUM, MÁ OTEVŘENÉ DVEŘE
Srdečně zveme širokou veřejnost na Dny otevřených dveří na Gymnáziu Ústí nad Orlicí. V pátek 28.11. od 11 do 18 hodin a v sobotu 29.11. 
od 9 do 14 hodin se můžete těšit na bohatý program: komentovanou interaktivní prohlídku učeben a laboratoří, ukázky výtvarných prací 
studentů, fotografií školní budovy, představení dramatického souboru, školního sboru a dalších hudebních těles. Čeká vás i občerstvení 
v improvizované kavárničce ve sborovně. Pro zájemce o studium potom chystáme informativní schůzku o studiu na naší škole.
Přijďte se podívat i vy, ať už jako studenti bývalí, abyste zavzpomínali na krásná školní léta, nebo jako studenti budoucí, abyste nasáli genius 
loci a seznámili se se školou neformálně a včas. Hynek Skořepa, garant projektu, Gymnázium Ústí nad Orlicí

SEMINÁŘ VĚNOVANÝ KRASU A PEUDOKRASU ZAVRŠIL PROJEKT ÚSTECKÉHO GYMNÁZIA
Gymnázium Ústí nad Orlicí bylo po více 
než dva roky zapojeno do projektu Evropské 
unie s názvem Kras a pseudokras ve výuce 
přírodovědných předmětů. V rámci projektu 
navštívili studenti gymnázia během exkurzí 
mnoho zajímavých míst, vyslechli přednáš-
ky odborníků na různá témata a v neposled-
ní řadě pracovali s  novými přístroji (např. 
mikroskopy) zakoupenými do školy v  sou-
vislosti s projektem.
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 proběhl v Malé scéně 
v Ústí nad Orlicí celodenní závěrečný semi-
nář, na kterém byl představen výukový ma-
teriál pro školy, zpracovaný v rámci projektu 
(brožura pro studenty, metodická příručka, 
DVD s  prezentacemi pro výuku biologie, 
zeměpisu a chemie). Více než 100 účastníků 
semináře z řad, mezi nimiž se vždy na jed-
né přednášce vystřídali i žáci obou devátých 
tříd ZŠ Komenského, vyslechlo kromě infor-
mací o vlastním projektu také přednášky od-

borníků o našich jeskyních přístupných ve-
řejnosti, o ochraně přírody na Pálavě a také 
o krasu Bulharska a  jeho využití při výuce. 
Kromě učitelů škol z  regionu, vybraných 
studentů ústeckého, žamberského a  leto-
hradského gymnázia se semináře zúčastnili 
také zástupci odborné veřejnosti. Jednalo se 
o  seminář s  mezinárodní účastí – o  krasu 
Bulharska přednášeli kolegové z  Bulharské 
akademie věd. Na seminář zavítala i náměst-
kyně hejtmana Pardubického kraje odpo-
vědná za školství Ing. Jana Pernicová.
Závěrem snad bude vhodné upřesnit vý-
znam termínů kras a  pseudokras, pod kte-
rými si ne všichni čtenáři představí něco 
konkrétního. Kras je území tvořené rozpust-
nými horninami (u nás obvykle vápencem), 
kde vznikají krasové jevy (např. krápníkové 
jeskyně). Nejvýznamnějším krasovým úze-
mím u nás je Moravský kras. Pseudokras je 
naopak tvořen nekrasovými horninami. Jes-

kyně v něm mohou vznikat také, mají však 
charakter úzkých puklin a  postrádají kráp-
níkovou výzdobu. Česká republika je velmi 
bohatá především na pseudokras v  pískov-
cích (pískovcová skalní města). Pseudokras 
nacházíme i v těsné blízkosti Ústí nad Orlicí.
Učitelé ze škol v regionu, kteří se nezúčast-
nili semináře a mají zájem o vytvořené výu-
kové materiály, se mohou e-mailem obrátit 
na Gymnázium Ústí nad Orlicí a vyžádat si 
jejich zaslání (kontakt: p. Vosyková, vosyko-
va@gymuo.cz). Více informací o  projektu 
i výukových materiálech lze nalézt na webo-
vých stránkách projektu www.gymuo.cz/
krasy. Materiály jsou též k dispozici v Měst-
ské knihovně v Ústí nad Orlicí.

ABILYMPIÁDA SZŠ
Dne 2. října 2014 uspořádali studenti SZŠ oboru sociální činnost pro klienty sociálních zařízení města i blízkého regionu Abilympiádu 
SZŠ, která se konala jako doprovodná akce Veletrhu sociálních služeb. Abilympiáda je soutěž pracovních schopností a dovedností, která je 
primárně určena pro osoby se zdravotním postižením. Pro účastníky byla připravena sedmička soutěžních úkolů, mezi kterými byly např. 
obvázání lokte, výroba kalhotek pro Krtečka, házení papírovou vlaštovkou do dálky. Nejúspěšnějším zařízením byla Speciální základní škola 
Ústí nad Orlicí, jejíž žáci si odnesli 11 medailí, z toho 5 zlatých. Bez cenných kovů neodešli ani klienti stacionářů v Ústí nad Orlicí a České 
Třebové, ale i Bereniky z Vysokého Mýta. Vedle soutěží byla pro účastníky připravena i ukázka první pomoci, během které si mohli vyzkou-
šet nepřímou masáž srdce a umělé dýchání na resuscitačních loutkách. Studenti SZŠ byli rádi, že mohli zpříjemnit odpoledne více než třem 
desítkám klientů sociálních zařízení, do kterých chodí na praxi, a zároveň jim představit školu, ve které studují. Mgr. Eva Medunová

MUDr. RADIM UZEL OPĚT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dne 1. 10. 2014 se v Základní umělecké ško-
le Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí konala 
VI. Odborná konference pod názvem „Pre-
vence rizikového chování v  oblasti sexuali-
ty“ za účasti čestného hosta MUDr. Radima 
Uzla, CSc., který právě v naší nemocnici od-
startoval svoji profesní kariéru.
Pořadatelem konference byla Střední zdra-
votnická škola Ústí nad Orlicí ve spolupráci 
s Městem Ústí nad Orlicí.
Účastníky zaujal svou přednáškou „Změny 
prevence sexuálního rizika za posledních 
čtyřicet let“ MUDr. Radim Uzel, CSc. Svý-
mi vystoupeními zaujali i další přednášející 

lékaři, a  to MUDr. Dionýz Zakál, primář 
gynekologicko-porodnického oddělení 
a MUDr. Jiří Pilař, oba zástupci Orlickoús-
tecké nemocnice, a.s.
Žáci 3. ročníků oborů zdravotnický asistent 
a  sociální činnost vystoupili pod vedením 
odborných učitelek s  prezentací programu 
hrou proti AIDS a peer programu Prevence 
HIV/AIDS.
S  rizikovým sexuálním chováním v  kyber-
prostoru, s problematikou týraných a sexuál-
ně zneužívaných dětí a s projevy sexuálního 
chování klientů v pobytových zařízeních so-
ciálních služeb postupně seznámili účastní-

ky por. Bc. Lenka Vilímková, por. Bc. Martin 
Drdla, PhDr. Hana Mervartová a Petra Ře-
háková.
Celá akce měla u přítomných velký úspěch 
a předpokládá se její pokračování v příštím 
roce opět za přítomnosti MUDr. Radima 
Uzla, CSc. Ten s  velkým zájmem pozorně 
poslouchal nejen své přednášející kolegy, ale 
rovněž navštívil Střední zdravotnickou ško-
lu a  prohlédl si moderně vybavené učebny 
ošetřovatelství a pečovatelství.

Mgr. Lenka Podzimková, 
ředitelka školy
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ÚSTECKÝ AUTOSALON A EKOMOBILITA 2014
Poslední sobotu v měsíci září se s podporou sponzorů, města Ústí nad Orlicí 
a pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové 
konala v areálu dílen Střední školy automobilní v Hylvátech již tradiční výstava 
nových motocyklů, osobních vozů, nákladních vozidel, autobusů i zemědělské 
techniky, spojená s prvním letošním Dnem otevřených dveří SŠA Ústí n. Orlicí. 
Na letošním 16.ročníku ústeckého autosalonu předvedlo sedmnáct prodejců 
dvaadvaceti značek více než šedesát nových vozidel. Historická část autosalonu 
byla letos věnována západoevropským automobilům a motocyklům. Novinkou 
byla výstava obrazů Václava Zapadlíka doplněná historickými a  závodními 
stroji a expozice airbrushových obrazů. Sportovní stroje zastupovaly historické 
závodní motocykly, extrémní přestavby typu „hot-rod“, moderní automobily 
z kategorie supersportů a vozy ze závodní stáje Otakara Krámského, který se 
akce také osobně zúčastnil. 
Své zastoupení měly i stroje s parním pohonem, parní válec a parní hasičskou 
stříkačku jejich majitelé předvedli v činnosti. 
Tradiční expozici leteckých modelů letos doplnila replika jednoplošníku Blériot. 
Vojenskou techniku představili soukromí majitelé a  stavitelé modelů. Během 
dne své stroje navíc předvedlo i několik desítek „veteránistů“, kteří na autosalon 
dorazili jako běžní návštěvníci. 
Příznivci alternativních pohonů ocenili výstavu elektrovozidel Ekomobilita, 
které letos dominovala dvojice vozů Tesla Model S . 
Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si nejnovější vybavení Policie ČR, 
Záchranného hasičského sboru a Českého červeného kříže. 
Samostatná expozice byla samozřejmě věnována modernímu vybavení školy, 
pro zájemce o prohlídku byla otevřena i budova teorie na Dukle. 
V doprovodném programu vystoupili se svou motoshow kaskadéři ze skupiny 
Crazyday, extrem motobiker Roman Körber, na kolech pak skupina Zdeňka 
Nepraše. Zajímavou módní přehlídkou se prezentovala místní uměleckoprů-
myslová škola. 
Protože se vydařilo i počasí, našlo si cestu na autosalon několik tisíc spokoje-
ných návštěvníků všech věkových kategorií, kteří obdivovali vystavené stroje 
a bavili se bohatým doprovodným programem.  Ing. Karel Beran

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
pořádá ve všech prostorách školy na Dukle a v areálu praktické výuky 

v Hylvátech

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 13.11. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin
čtvrtek 11.12. 2014 od 14:00 do 17:00 hodin

Zveme všechny zájemce o studium těchto oborů:
AUTOTRONIK - maturitní studium

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - maturitní studium, vhodné i pro dívky
PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE - maturitní studium, vhodné i pro dívky
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL - učební obor

AUTOELEKTRIKÁŘ - učební obor
AUTOKLEMPÍŘ - KAROSÁŘ - učební obor

AUTOLAKÝRNÍK - učební obor
www.skola-auto.cz

NA TRADIČNÍM AUTOSALONU 
ZANECHALA SVOU STOPU I UMPRUMKA

K  podzimu ve městě už neodmyslitelně patří tradiční 
Ústecký autosalon, ten letošní pořádaný pod názvem 
Ústecký autosalon a Ekomobilita 2014.
Akci, kterou organizačně opět zajišťovala místní Střed-
ní škola automobilní v areálu vlastních dílen, opět na-
vštívily tisíce zájemců. Potěšitelné je, že svou „stopu“ na 
autosalonu zanechala i  ústecká umprumka. Zásluhou 
učitelek Jany Salabové a  Ludmily Skokanové obohatila 
doprovodný program dvojice módních přehlídek. Na 
provizorní molo vystoupala hned dvacítka studentek 
a studentů. „Přihlásili se do naší výzvy ´Hledáme nové 
modelky a  modely´,“ vysvětlila hojnou účast Ludmila 
Skokanová.
Během obou přehlídek se měla ústecká veřejnost na 
co koukat. K  vidění byly mimo jiné modely oceněné 
v  posledních letech na mezinárodní soutěži Módna lí
nia mladých v Prešově, nechyběly práce posledních ma-
turantů oboru Navrhování a  design oděvů, zajímavostí 
bylo představení vítězného modelu ze soutěže základ-
ních škol, jehož autorka je od letošního školního roku 
žákyní SŠUP. 
Premiérově pak byla uvedena kolekce, jež je výsledkem 
spolupráce ústecké školy s  firmou Capirelli. „Jedná se 
o volnočasové oblečení, konkrétně nová trička a mikiny, 
které vytvářely studentky druhého až čtvrtého ročníku. 
Firma by je měla v budoucnu sériově vyrábět, majitel byl 
s jejich úrovní velmi spokojen“ uvedla k módní premiéře 
Jana Salabová z pedagogického sboru SŠUP.

Mgr. J. Pokorný, SŠUP

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

pořádá

ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 8 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ve všech prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici a ateliérové části ve 
Špindlerově ulici

Bližší informace na: www.ssup.cz nebo +420465518111
Informace o studiu možno získat kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail)

Od šk. roku 2015/2016 rozšiřuje škola studijní nabídku 
o čtyřletý maturitní obor „Reklama a propagace“
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SENIOR KLUB PŘI CSP 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Středa 5. listopadu – CESTOPISNÁ PŘED-
NÁŠKA 
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na 
cestopisnou přednášku – „Kapverdy aneb 
Dámská jízda po Šťastných ostrovech“. 
Přednáška se koná v  Roškotově divadle od 
19:00 hodin. Vstupné pro člena Senior klubu 
40,- Kč.
Hlásit se můžete v kanceláři SK v úterý 4.11. 
od 10:00 hodin do 12:00 hodin. Akci zajišťu-
je p. Bílková.
Pátek 7. a 21. listopadu – PLAVÁNÍ PRO 
ČLENY SENIOR KLUBU
Od 14:00 hodin do 15:30 hodin se v krytém 
plaveckém bazénu uskuteční plavání pro 
členy „Senior klubu“ spojené se cvičením 
ve vodě. Vstup 50,- Kč na průkazku „Senior 
klubu“ (pokud možno přesně). 
Středa 12. listopadu - PŘEDNÁŠKA 
V KNIHOVNĚ 
V rámci cyklu Akademie volného času zve-
me naše členy do knihovny na přednášku 
pana Josefa Havla na téma „O  válečných 
hrobech na ústeckém hřbitově na Hýbli“ ve 
spolupráci s Čs obcí legionářů Jednota Ústí 
nad Orlicí. Začátek přednášky v 18.00 hodin. 
Vstup volný. Akci má na starosti p. Bílková.
Čtvrtek 27. listopadu – PEČENÍ VÁNOČ-
NÍHO CUKROVÍ 
Akce se koná od 13.00 hodin ve „Sladkov-
ně“ pod vedením zkušené lektorky. Zájemci 
do počtu 10 se mohou hlásit každé úterý ve 
„Sladkovně“ do 25.11.2014, vstupní poplatek 
20.- Kč, suroviny si hradí účastník. Akci za-
jišťuje p. Šamšulová.

PŘIPRAVUJEME:
2. prosince 2014 – úterý - Výroční členskou 

schůzi „Senior klubu“
V  jídelně „Penzionu“, Na Pláni 1343 od 
14:00 hodin. Z důvodu nedostatku místa se 
závazné přihlášky k účasti členů na schůzi se 
přijímají každé úterý ve „Sladkovně“ (4.11., 
11.11., 18.11. 25.11.) od 10.00 hodin do 
12.00 hodin. Drobné občerstvení a kulturní 
program zajištěn. 

Pátek 5. prosince 2014 – Nenáročný ad-
ventní zájezd do Ratibořic na zámek se za-
stávkou v Dobrušce na střední škole
Pro zájem členů zájezd opakujeme. 
Příjezd do střední školy cca v  10:00 hodin, 
prohlídka školy, trhů, možnost zakoupit 
„čertovské špekáčky“ z  pravé kovářské vý-
hně. Přejezd do Babiččina údolí. Ve 13:20 
hodin a  13:30 hodin prohlídka zámku, 
v  15:40 hodin prohlídka mlýna, mezi tím 
samostatně prohlídka Bělidla, mandlu, trhů 
a individuální občerstvení. Závazné přihláš-
ky se přijímají 4.11., 11.11., 18.11., 25.11. ve 
„Sladkovně“ od 10.00 hodin do 12.00 hodin. 
Platba při přihlášení. Členové mají před-
nost, člen „Senior klubu“ hradí 140,- Kč, 
jako náhradník - nečlen 180,- Kč, neobyvatel 
Ústí nad Orlicí 200,- Kč. Vstupné a doprava 
v  ceně (jídlo si hradí každý sám). Akci za-
jišťuje JUDr. Ešpandr Zdeněk, Jana Ešpan-
drová
Odjezdy autobusu:Hylváty ČSAO 8:00 hod., 
Dukla prodejna 8:10 hod.,Babyka 8:15 hod., 
autobusové nádraží 8:20 hod., Tvardkova 
8:25 hod., Penzion 8:30 hod. 

Čtvrtek 11. prosince 2014 – Adventní zá-
jezd do skanzenu „Betlém v Hlinsku“ a na 
„Veselý kopec“ 
Adventní zájezd do skanzenu Betlém v Hlin-
sku a  návštěva lidových staveb na Veselém 

kopci s  vánočním programem. Závazné 
přihlášky se přijímají 4.11., 11.11., 18.11., 
25.11. ve „Sladkovně“ od 10.00 hodin do 
12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové 
mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí 
140,- Kč, jako náhradník - nečlen 180,- Kč, 
neobyvatel Ústí nad Orlicí 200,- Kč. Vstupné 
a doprava v ceně (jídlo si hradí každý sám). 
Akci zajišťuje p. Tomanová.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7:30 hod., 
Dukla prodejna 7:40 hod., Babyka 7:45 hod., 
autobusové nádraží 7:50 hod., Tvardkova 
7:55 hod., Penzion 8:00 hod. 

Týdenní pobyt v „Park hotelu“ ve sloven-
ských lázních Hokovce 1.3. – 8.3. 2015
První přihlášky nejdříve ve „Sladkovně“ 
9.12. 2014 a dále každé úterý. Cena 4 650,- 
(v  ceně doprava, ubytování, plná penze, 
procedury). Rezervační poplatek 1 000,- Kč 
při přihlášení, viz zvláštní leták ve skříňce 
„Senior klubu“ a na členské schůzi. Členové 
mají přednost, ostatní budou evidováni jako 
náhradníci. Člen se zaplaceným příspěvkem 
na rok 2015 obdrží slevu 100,- Kč. Akci za-
jišťuje JUDr. Ešpandr Zdeněk, Pavel Hošek

Členské příspěvky ve výši 200,- Kč na rok 
2015 se vybírají na „Sladkovně“ každé úterý 
již od 9.12.2014.

KONTAKTY NA SK: pí Šamšulová 
722475129, pí Bílková 722475132, pí Kop-
sová 722475131, pí Tomanová 731601548, 
p. Hošek 605355863, 
p. Ešpandr 777 736 562 

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

JUDr. Zdeněk Ešpandr

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK
Senior doprava ČČK je 
určena seniorům, osobám 
zdravotně oslabeným a ro-
dičům s  dětmi k  návštěvě 
lékaře, úřadu, na nákup, 
kadeřnici,…Senior dopra-

vu ČČK lze objednat v  pracovní den před 
plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) 
na tel. 774 412 117.
Senior doprava je provozována každý pra-
covní den od 7:00 do 15:30 hodin. Perma-
nentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 
840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.

CENTRUM PRO ŽIVOT
Vzdělávací, relaxační a  volnočasové cent-
rum pro seniory a  nejen pro ně, akce jsou 
určeny široké veřejnosti a konají se v budově 

ČČK, Kopeckého ulice č.p. 840 - v těsné blíz-
kosti parku Legií.
 
3. – 28. listopadu - VÝSTAVA
Výstava obrázků a výrobků dětí ze Základní 
školy Třebovská, Ústí nad Orlicí. Výstava je 
otevřena každý pracovní den v době přítom-
nosti zaměstnanců od 7:00 do 15:00 hodin.
 4. listopadu - ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA 
PO OKOLÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Poslední odpolední vycházka této sezóny po 
okolí Ústí nad Orlicí - délka vycházky cca 2 
hodiny, sraz účastníků ve 14:00 hodin před 
budovou OS ČČK. Vedoucí vycházky paní 
Urbanová Zdena
7. listopadu - JABKANCOVÉ POSEZENÍ
Od 14:00 hodin ve Společenském centru OS 
ČČK Ústí nad Orlicí - zábava, příjemné po-
sezení, hudba
14. listopadu - SEBEOBRANA
Mini kurz sebeobrany pro všechny věkové 
kategorie, od 16:00 hodin ve Společenském 
centru ČČK (vstupné dobrovolné)
19. listopadu -VÝLET DO POLSKA - KU-

DOWA ZDROJ
Přihlásit se můžete na tel. 775 112 998, 724 
985 511 nebo každý pátek od 8:00 do 15:30 
hodin na ČČK, kde se provádí i  úhrada za 
výlety (prosíme o úhradu výletu před odjez-
dem - děkujeme)
Odjezd v 8:00 hodin z autobusového nádra-
ží, cena 110,- Kč člen ČČK, 140,- Kč ostatní
27. listopadu - ŠIKOVNÉ RUČIČKY – 
DRÁTKOVÁNÍ, výtvarná dílnička, od 
15:00 hodin ve Společenském centrum ČČK 
(vstupné 30,-Kč)
28. listopadu - ŠIKOVNÉ RUČIČKY – VÝ-
ROBA ADVENTNÍ DEKORACE, výroba 
adventních věnců, svícnů
od 14:00 hodin ve Společenském centrum 
ČČK. Přineste si s sebou: svíčky, věncový 
podklad a případně něco na zdobení
připravíme pro vás: chvoj, drátek, tavnou 
pistoli, něco drobného na zdobení, (vstupné 
30,-)

Pravidelné akce:
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
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každý pátek od 8:00 do 15:30 hodin - přijďte 
si popovídat se svými přáteli do Společen-
ského centra ČČK (společenské hry, výtvar-
né činnosti)

Každý patek od 9:00 do 13:00 společné čtení 
z časopisů ZDRAVÍ A PANÍ DOMU

SNOEZELEN - relaxační, multismyslová 
místnost
Bližší informace a objednání na tel. 464 649 
590, 775 112 998, vstupné 30,- Kč za 1 hodi-
nu/osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ - cvičení na gymnastic-

kých míčích, bližší informace na tel. 464 649 
590, 775 112 998
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ, RE-
FLEXNÍ TERAPIE - bližší informace a ob-
jednání na tel. 464 649 590, 775 112 998

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

KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ - otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hodin
 

NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Pravidelné i jednorázové úklidy domácností
- Vysávání, mytí podlahových krytin
- Utírání prachu
- Mytí oken
- Úklid sociálních zařízení
- Mytí kuchyňských linek (sporáků, lednic)
- Žehlení prádla
- Běžný úklid /péče o hrob
- a další
 
Bližší informace a objednání o úklidové služ
by na tel.: 773 001 088

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, ZÁKLADNÍ 

ORGANIZACE ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pozvánka na divadelní představení Cry, baby, cry v provedení 
Švandova divadla Praha (hrají: Kristýna Frejová, Michal Dlouhý 
aj.)
Kdy: středa 19. listopadu 2014 v 19:30 hod.
Kde: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
Cena: 300 Kč pro člena SPCCH, pobočka Ústí nad Orlicí. Svoz 
účastníků zajištěn tam i zpět (Hylváty ČSAO ve 18:45 hod., Duk-
la v  18:50 hod., Družba v  18:55 hod., Tvardkova v  19:00 hod., 
Penzion v 19:05 hod.)
Přihlášky každé úterý od 11 hod. ve „Sladkovně“ – Klub důchod-
ců, ul. Masarykova 105 nebo telefonicky na č. 737 378 815. 
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

VÝCHOVNĚ-REKREAČNÍ TÁBOR PRO DĚTI
V  termínu 10.-14. září se uskutečnil výchovně-rekreační tá-
bor pro vytypované dětské klienty Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD). Tábor organizoval odbor sociálních 
služeb ve spolupráci s Městskou policií pod záštitou města Ústí 
nad Orlicí. Akce proběhla v RZ Mladočov, se kterým město 
spolupracovalo již potřetí. Akce se zúčastnilo celkem 12 dětí 
ve věku 11-15 let.
Náplní táborové činnosti byly aktivity zaměřené na spoluprá-
ci, sebepoznání a rozvoj společenských dovedností. Smyslem 
těchto vícedenních pobytů je rozvoj osobnosti dítěte po strán-
ce psychologické, pedagogické a  sociální. Pobyt pro děti byl 
financován z prostředků města Ústí nad Orlicí, které také po-
skytlo ceny, o které děti na táboře soutěžily.

Bc.Sylva Heulerová, DiS., vedoucí odd. OSPOD

ÚSTEČTÍ SENIOŘI VE VYSOKÝCH TATRÁCH
Ve dnech 17. 9. – 21. 9. 2014 se zúčastnilo 19 členů ústeckého Senior klubu pobytové-
ho turistického výletu ve Vysokých Tatrách. Akci předcházelo loňské pozvání partnerské 
Městské organizace Jednoty důchodců na Slovensku, s jejím předsedou p. Mgr. Gordiakem. 
Účastníci výletu byli pozváni do Spišské Soboty, kde se nachází turistické zařízení, patřící 
městu Poprad. Díky vstřícnosti primátora města Popradu, p. ing. Antona Danka, byla cena 
ubytování stanovena na symbolické 1 €. Počasí bylo po celou dobu pobytu příznivé a slu-
nečné a umožnilo všem absolvovat celý program připravený tak, aby turisté měli možnost 
navštívit nejznámější a nejhezčí místa této oblasti, např. Štrbské a Popradské pleso, symbo-
lický cintorín, dolinu u Zeleného plesa, Skalnaté pleso, Malou Studenou dolinu, Hrebienok, 
Starý Smokovec a Tatranskou Lomnici. Akce plnila smysl projektu „Turistikou k aktivnímu 
stáří“. Tím je dokázat, že i člověk v seniorském věku, pokud má chuť a pohybové možnosti 
mu to dovolí, může absolvovat v přiměřeném časovém limitu náročnější vycházku. A že 
věk není vždy úplně rozhodující dokazuje také to, že celý program s velkým elánem zvládla 
i účastnice, které je 75 let. Je to tedy opravdu hodně o chuti vyrazit do přírody s partou 
dobrých přátel a alespoň na chvíli zapomenout na problémy, které s sebou seniorský věk 
přináší. Akce toto vše splňovala v celém svém rozsahu. Její účastníci si slíbili společné pod-
zimní setkání, kde se k ní vrátí alespoň prostřednictvím vzpomínek a pořízených fotografií. 

OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTÝM 
ROČNÍKEM VELETRHU 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Druhého říjnového dne se uskutečnil již 
čtvrtý ročník Veletrhu sociálních služeb. Le-
tošního se zúčastnilo 32 zástupců poskyto-
vatelů sociálních služeb. Veletrh, kromě sta-
rosty města Petra Hájka, navštívil také radní 
Pardubického kraje zodpovědný za sociální 
věci a  neziskový sektor, Pavel Šotola. Pro-
gram Veletrhu zpestřilo půvabné vystoupení 
žaček tanečního oddělení Základní umělecké 
školy v Ústí nad Orlicí. Odpoledne doplnila 
Abilympiáda organizovaná Střední zdravot-
nickou školou Ústí nad Orlicí pro uživatele 
některých sociálních služeb. Potěšila i hojná 
návštěva veřejnosti . Budeme se těšit na další 
ročníky.
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NEBUďTE SAMI, BUďTE S NÁMI 
Náš dům je tu pro Vás! Nenechte si ujít chvíle pokojného sdílení příběhů, které napsal sám 
život!
Nabízíme seniorům a občanům se zdravotním postižením:
BYDLENÍ v 18 samostatných bytových jednotkách s vlastním soc. zařízením a kuchyňkou 
a zajištěním potřebných pečovatelských služeb.
DENNÍ STACIONÁŘ včetně zajištění dopravy a  stravy. Denní stacionář nabízí naplně-
ní volného času, procvičování paměti a motorických dovedností, odpočinek na lůžku, ale 
i procházky po okolí. Služba denního stacionáře zajišťuje prevenci před osaměním.
TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU – ve Vašich domácnostech Vám pomůžeme s hy-
gienou, úklidem, zajistíme nákup i oběd, doprovodíme Vás k lékaři...

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
POMŮŽE UKRAJINSKÝM KOLEGŮM

Ve středu 8. října 2014 navštívili zaměst-
nanci Domova důchodců Ústí nad Orlicí 
partnerský domov pro seniory v  městečku 
Dovhe, v centrální části Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny. Cílem návštěvy byla domluva na 
budoucí spolupráci.
Když Domov v loňském roce s třemi dalšími 
domovy důchodců společně zakládali mezi-
národní platformu A – FORUM CS, pláno-
val její postupné rozšíření za české a sloven-
ské hranice. Krize na Ukrajině toto rozšíření 
uspíšila, protože kdo rychle dává, dvakrát 
dává. Na sociální služby v  Zakarpatské ob-
lasti doléhají stále větší starosti s financová-
ním, s vytápěním, se zajištěním základního 
provozu, protože země je ve válce. Situace ve 
velkých městech, Užhorodu a Mukačevu, je 
poněkud snazší, tamní domovy pro seniory 
mají své slovenské a české partnery. Venkov-
ské oblasti dál od slovenské a polské hranice 
ovšem nemají vybudovány partnerské vazby, 
o něž by se nyní opřely. Právě tam se tedy ús-
tecký domov důchodců vydal.
Domov pro seniory v Dovhe je součástí ústa-
vu sociálních služeb se sídlem v  okresním 
městě Iršavě, a  je jediným zařízením svého 
druhu v širokém okolí. Iršavský ústav soci-
álních služeb disponuje 15 lůžky pobytové 
péče v Dovhe a dále poskytuje pečovatelskou 
službu v terénu. Celkem zaměstnává 65 pra-
covníků a  péči zajišťuje několika stovkám 
uživatelů. 
Prioritou platformy A – FORUM CS, kterou 
Domov důchodců Ústí nad Orlicí pomáhal 
založit, je především vzájemná spolupráce, 

společné dosahování vysoké kvality a dlou-
hodobé udržitelnosti sociálních služeb pro 
osoby s  Alzheimerovou chorobou. Platfor-
ma se orientuje zejména na české a slovenské 
poskytovatele, jejichž zřizovateli jsou územ-
ní samosprávy – kraje, města, obce. Ukra-
jinským partnerům se otevřela právě proto, 
že kvalita a  dlouhodobá udržitelnost je ne-
myslitelná bez přiměřených zdrojů – a  jako 
se české domovy pro seniory v devadesátých 
letech potřebovaly opřít o zkušenosti svých 
německých a rakouských partnerských orga-
nizací, ukrajinští kolegové teď zase potřebují 
zkušenosti Čechů. Přes všechnu rozdílnost 
existují i společná témata, přenositelná řeše-
ní – o nich je potřeba společně hovořit, spo-
lečně je hledat.
Domov důchodců Ústí nad Orlicí připravu-
je veřejnou sbírku pro domov pro seniory 
v  Dovhe. V  prosinci 2014 navštíví zaměst-
nanci iršavského ústavu sociálních služeb 
Ústí nad Orlicí a zúčastní se společné mini-
konference s českými partnery. 
Na spolupráci českých, slovenských a ukra-
jinských domovů pro seniory finančně při-
spěl Pardubický kraj z  rozpočtu kanceláře 
hejtmana. 
Domov důchodců Ústí nad Orlicí je jediným 
registrovaným poskytovatelem pobytové so-
ciální služby a odborné sociální poradny pro 
seniory s Alzheimerovou chorobou na úze-
mí okresu Ústí nad Orlicí a příští rok oslaví 
devadesáté výročí poskytování sociálních 
služeb v nejstarším objektu Domova. Tradice 
zavazuje. Jan Vojvodík, ředitel

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

1.-2.11. – MUDr. Irena Štanclová, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
8.-9.11. – MUDr. Michal Teplý, 
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
15.-16.11 – MUDr. Michaela Vávrová, 
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
17.11. – MUDr. Ludmila Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 126
22.-23.11. – MUDr. Helena Zemánková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 555
29.-30.11. – MUDr. Ladislav Židek, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
6.-7.11. – MUDr. Milena Židková. 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 223

INFORMACE RO ROSKA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Regionální organizace Roska Ústí nad Orlicí 
(organizace sdružující pacienty s  roztrou-
šenou sklerózou) zahájila 13.září podzimní 
rekondici v počtu 23 účastníků v příjemném 
prostředí penzionu Pastviny. 
První den nás navštívil novinář a  reportér 
Stanislav Motl a  promítl nám zajímavé re-
portáže o  životě potomků SS důstojníků 
a  příběh nadané folkové zpěvačky Pavlíny 
Braunové, která zmizela beze stopy při sto-
pování v roce 1988. 
S  metodou „automatické kresby“ - vyjad-
řování subjektivních pocitů pomocí kresby 
a  barev nás seznámil pan Jaroslav Prokeš. 
Každý si odnesl „svůj“ léčivý obrázek.
Věnovali jsme se také muzikoterapii. Přijeli 
za námi pan St. Benedikt a M. Chmelař, čle-
nové skupiny „Otevřených srdcí“ a předvedli 
nám nástroj sloužící k terapii, tzv. „bubínek 
štěstí“. 
Na  přednáškách nechyběly ani informace 
o  registru pacientů s  roztroušenou skleró-
zou, aktuality v léčbě této nemoci a předává-
ní zkušeností.
S velkým zájmem a obdivem jsme sledovali 
vyprávění a  cestopisná videa paní Pirklové 
z různých států jižní Afriky. Pod vedením vy-
školených cvičitelek jsme se každodenně vě-
novali cvičení a pohybové aktivitě. Přínosem 
pro nás byla návštěva paní Částkové, rehabi-
litační pracovnice, která nás učila protaho-
vacím cvikům s overbaly. Jemnou motoriku 
jsme procvičovali při výrobě „stromečků 
štěstí“ z korálků a andělíčků, které jsou urče-
ny k prodeji na předvánočních trzích.
Program rekondice nám obohatil svým hu-
morem známý imitátor pan Václav Faltus, 
uskutečnil se soutěžní večer ve stylu „count-
ry“ a večer plný písniček na rozloučenou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 
Ústí nad Orlicí za finanční podporu, která 
umožňuje reg.organizaci Roska UO orga-
nizování rekondičních pobytů a  ostatních 
činností. Tyto aktivity přispívají k začlenění 
pacientů s RS do aktivního života a dávají jim 
naději, kterou velmi potřebují.

Hana Pauková
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Stacionář dostal díky převodu od Pardubického kraje městu Ústí nad Orlicí k užívání budovu bývalého Internátu SZŠ v Ústí nad Orlicí na ulici 
ČSA (pod nemocniční lékárnou). Během měsíce dubna bychom se měli do této zrekonstruované budovy přestěhovat a pokračovat v rekon-
strukci budování Podpory samostatného bydlení.
V této budově budou mít uživatelé větší soukromí ( pokojíčky pro 1-2 uživatele, více sociálního zařízení, větší prostory pro terapie...).
Tato budova je vhodná pro dotační titul EU ( velké možnosti rozvoje pro naše uživatele ).Touto cestou chceme poděkovat Městu Ústí nad 
Orlicí za příležitost k rozvoji našich služeb.

Naše uživatelka - sportovkyně Jaroslava Čermáková se zúčastnila Evropských her ČHSO v Belgii. Přivezla si bronzovou medaili z běhu na 100 
m, 4. místo ze štafety 4x100 m a 4.místo ze skoku do dálky. Na Veletrhu sociálních služeb byla přijata a oceněna p. starostou města Ústí nad 
Orlicí.
V měsíci říjnu jsme se zúčastnili taneční soutěže Rytmus v Rokytnici v Orl .horách. Letošní ročník měl název Vesmír a ve spolupráci s Domo-
vem na Stříbrném vrchu jsme nacvičili úvodní předtančení.
Také se připravujeme na Taneční a společenské kurzy v Dlouhoňovicích.  H.Zastoupilová, ved.přímé péče

MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK

!!! POZOR !!!
Před odchodem do MC se 
prosím přesvědčte na FB 
nebo web stránkách, zda 
už nejsme 
v nových prostorách v ná-
kupním středisku Nová 
Louže (místo bývalé pošty).

CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 
4měsíců do cca 2let pro předem přihlášené
pondělí 3. listopadu, 10. listopadu, 24. listo-
padu
časy cvičení: 4-5měs. 8:15hod., 5-8.měs. ne-
lezoucí 9:00hod., 8-12měs. lezoucí 9:45hod., 
13-18měs. chodící 10:30hod. 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedením fyzi-
oterapeutky Moniky Zastoupilové (737 900 
271). Cena 50,- / 30min 
KAVÁRNIČKA: středa 5. listopadu od 9:00 
hod. Máte nějaké nápady nebo připomínky 
k chodu centra? 
Můžete něco naučit ostatní maminky? Přijď-
te se s námi podělit.
POWERJÓGA PRO JÓGAMAMKY: kaž-

dý čtvrtek od 10:00 do 11:00 hod. Přijďte se 
protáhnout s M. Skalickou. 
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce 
40,- / dítě). Počet míst omezen hlaste se pro-
sím předem přímo Markétě na 602 245 393.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S  PRVKY HA-
-THA JÓGA: každý čtvrtek v  listopadu od 
19:00 hod. do 20:00 hod.
Cvičení pro pohodu i  zdraví pro zpevnění 
těla a uvolnění mysli, zakončené meditativ-
ně-relaxačními technikami. 
Cena 450,-/ 10 vstupů, možné první vstup 
55,-. Kontakt M. Petrová, 607 065 421
LAMPIÓNKOVÝ PRŮVOD S  POHÁD-
KOU: pátek 7. listopadu od 17:00 hod. Pojď-
te s námi po pohádkové cestě s  lampiónky. 
Začínáme před MŠ Heranova. Od 17:45 hod. 
je pro malé i velké připravena loutková po-
hádka Jak šel kozlík do světa. Vstupné 35,- / 
dítě. Za deště se koná pouze pohádka od 17 
hod.!!! 
SÍLA A  LÉČIVÁ MOC KAMENŮ: sobota 
8. listopadu od 14:00 do 18:00 hod. Dorazte 
v  sobotu na povídání Ládi Skřivánka. S  se-
bou papír a tužku na poznámky, bude co psát 
:) Kameny je možné si osobně osahat – pro-
cítit, koupit, …

MAMI, TATI, JAK SI SPOLU POVÍDÁME, 
JAKOU MÁME SPOLEČNOU ŘEČ…?: 19. 
listopadu od 10:00 hod.
S H. Brodinovou si budeme povídat o vlivu 
komunikace na vývoj dítěte, na vztahy v ro-
dině, naše zdraví a celkový postoj k životu. 
Vstupné dobrovolné. 
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Nemluvňát-
ka + cvičení
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolkáček 
– volná herna bez programu
Středa od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolkáček 
– přednášky + zpívánky + herna
Středa od 15:00 do 18:00 hod. - Předškolká-
ček – výtvarná dílna + herna
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolká-
ček – malovánky + herna 
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Předškolkáček 
– volná herna bez programu
KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, 
Katka Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
IvecoIrisbus

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka 
poskytuje krátko-
dobé, dlouhodobé, 
pravidelné i nepra-
videlné hlídání dětí. Nástup možný kdyko-
li během roku po předchozí telefonické či 
osobní domluvě (den předem). Kvůli blíží-
címu se stěhování se prosím přesvědčte, zda 
jsme ještě přechodně v MC Medvídek, Hera-
nova 1348 nebo na nové provozovně v Polské 
ulici 1308 v nákupním středisku Nová Louže, 
562 06 Ústí nad Orlicí. 
Náš klub férově podporuje Konzum.
Další info najdete na webových stránkách: 
www.fialka-uo.cz
Kontakt: Miluše Crhonková, tel: :732 681 
858, 605 774 569, e-mail: fialkauo@seznam.cz

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA:(během této doby za-
čátky programů cca 9:30 -10:00 hod., po-
bytné 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/více dětí, mož-
nost měsíční permanentky – 150 Kč/1 dítě, 
200 Kč/více dětí)

Po: 8:30 – 12:30 - Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
St: 8:30 – 12:30 - Herna, prográmek pro 
děti - zpívání, vyrábění, pohyb…
Pá: 8:30 – 12:30 - Herna, angličtina 
pro děti (kontakt: Mgr. Jana Marková – 
777 656 047)

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena 
dle spotřeby materiálu):
Po 3.11. od 10:00 hod.– Scrapbookové fo-

tokalendáře 2015 I. – Ori-
ginální dárek nebo vzpo-
mínka, k dispozici materiál 
i nové raznice, s sebou pou-
ze fotografie (13) 
Po 10.11. od 10:00 hod. – 
Scrapbookové fotokalen-
dáře 2015 II. – další příle-
žitost pokračovat v tvoření...
Po 17.11. od 10:00 hod.– Scrapbookové 
fotokalendáře 2015 III. – poslední příle-
žitost J 

ODPOLEDNÍ PROGRAMY: (multi-
funkční sál, 1. patro)
Pá: 16:00 – 18:00 hod. - Klub EXIT – pro 
mládež – kontakt: Jan Procházka – 601 592 
935 pokračování na str. 13
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KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – LISTOPAD 2014
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

Sobota 1. listopadu
8:00-12:00 hodin Den otevřených dveří SZŠ ÚO www.szsuo.cz
11:00 hodin TJ Jiskra ÚO – FK Agria Choceň/fotbal/kr. přebor/dorost
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO – FK Náchod/fotbal/divize C/muži A
14:00 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - FBŠ AL INVEST Jihlava, 1. liga žen Sport.hala D. Dobrouč
15:00 hodin Honza a kouzelnice Bambulína/pohádka Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
17:00 hodin Lampionový průvod RC Srdíčko tel.: 604 313 249
19:30 hodin Společná modlidba za zemřelé městský hřbitov ÚO
Neděle 2. listopadu
9:00 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - 2. turnaj - Liga starších žákyň - skupina 4 - A SH SŠUP ÚO
14:00 hodin TJ Jiskra ÚO „B“ – TJ Lanškroun „B“/fotbal/1.B třída/muži B
15:00 hodin Hugo z hor/ veselé vyprávění pro děti Malá scéna tel.: 608 180 002
16:00 hodin Radost, plodnost a kreativita/do 30.11./vernisáž v 16:00
Pondělí 3. listopadu
7:00-15:00 hodin Výstava prací dětí ZŠ Třebovská/do 28.11. ČČK ÚO tel.: 464 649 590
10:00 hodin Scrapbookové kalendáře 2015 I./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249
16:00 hodin Olga Havlová a Výbor dobré vůle O. Havlové/vernisáž           Městská knihovna ÚO/do30.11. tel.: 737 205 226
Úterý 4. listopadu
14:00 hodin Odpolední vycházka,okolí ÚO ČČK ÚO tel.: 464 649 590
16:00 hodin Origami II/pro děti Městská knihovna ÚO tel.: 737 205 226
19:00 hodin Kytarový koncert Vl. Bláhy koncertní sál ZUŠ tel.: 465 569 551
19:30 hodin Krok do tmy/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Středa 5. listopadu
9:00 hodin Kavárnička MC Medvídek tel.: 605 774 569
9:00 a 10:30 hodin Výchovné koncerty Black Bandu koncertní sál ZUŠ tel.: 465 569 551
19:00 hodin Kapvery/cestopisná přednáška Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Čtvrtek 6. listopadu
9:00-16:00 hodin Den otevřených dveří CZP Pk Čs.armády 1181,ÚO www.czp-pk.cz
10:00-11:00 hodin Powerjóga pro jógamamky MC Medvídek tel.: 602 245 393
19:00 hodin Requel/film ČR Malá scéna tel.: 608 180 002
19:00-20:00 hodin Zdravotní cvičení ha-tha jóga MC Medvídek tel.: 607 065 421
19:30 hodin Co s láskou/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pátek 7. listopadu
8:00-15:00 hodin Den otevřených dveří/pro ZŠ SOU opravárenské Králíky
8:30 hodin Pišqworky/obl. Kolo www.pisqworky.cz
14:00 hodin Jabkancové posezení ČČK ÚO tel.: 464 649 590
14:00-15:30 hodin Plavání pro členy SK KPB ÚO
17:00 hodin Lampiónkový průvod s pohádkou MC Medvídek tel.: 605 774 569
18:00 hodin Etiopie/cest. vyprávění Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Divoké historky/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Sobota 8. listopadu
8:00-13:00 hodin Den otevřených dveří/veřejnost SOU opravárenské Králíky
10:00 hodin TJ Jiskra ÚO“C“ – FK Kerhartice/fotbal/okr.přebor III.tř/muži „C“
12:30 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - FBC Žďár n.S., 1. liga juniorek  SH ZŠ Rokytnice v O. h.
14:00-18:00 hodin Síla a léčivá moc kamenů MC Medvídek tel.: 605 774 569
15:30 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - TJ Sokol Brno Židenice, 1. liga juniorek SH ZŠ Rokytnice v O. h. 
Neděle 9. listopadu
15:00 hodin Škatuláci/film 3D Kino Máj tel.: 465 521 047
17:00 hodin Hra o sv. Martinovi Kostel Nanebevzetí P. Marie ÚO
Pondělí 10. listopadu
10:00 hodin Scrapbookové kalendáře 2015 II./dílna MC Medvídek tel.: 604 313 249
17:00 hodin Hudební besídka koncertní sál ZUŠ tel.: 465 569 551
17:00 hodin Jaké je to být pěstounem?/beseda Malá scéna tel.: 608 18/0 002
Úterý 11. listopadu
18:00 hodin Výjimečné osobnosti evr. umění/přednáška Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Mapy ke hvězdám/film Kino Máj tel.: 465 521 047
19:30 hodin The Art of Trio/koncert ZUŠ J. Kociana tel.: 465 521 047
Středa 12. listopadu
9:00 a 10:30 hodin Výchovné koncerty Black Bandu koncertní sál ZUŠ  tel.: 465 569 551
18:00 hodin O válečných hrobech na ústeckém hřbitově/přednáška Městská knihovna ÚO  tel.: 737 205 226
19:30 hodin Inflagranti /Pepa Vojtek/koncert Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Čtvrtek 13. listopadu
8:00-16:00 hodin Farmářské trhy Mírové náměstí ÚO tel.: 603 397 859
10:00-11:00 hodin Powerjóga pro jógamamky MC Medvídek tel.: 602 245 393
14:00-17:00 hodin Den otevřených dveří SŠ automobilní SŠA Dukla + areál Hylváty    www.skola-auto.cz
16:30-18:45 hodin Od hlavy až k patám/přednáška ZUŠ J. Kociana tel.: 737 830 013
17:00 hodin Pamatuješ?/ vernisáž výstavy Městské muzeum ÚO tel.: 465 523 653
19:00 hodin Frank /film VB Malá scéna tel.: 608 180 002
19:00-20:00 hodin Zdravotní cvičení ha-tha jóga MC Medvídek tel.: 607 065 421



www.ustinadorlici.cz11/2014

Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžo-
vec) můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

Pátek 14. listopadu
16:00 hodin Sebeobrana/mini kurz ČČK ÚO tel.: 464 649 590

Fotografie členů KPU a hostů Galerie pod radnicí tel.: 725 078 375
19:30 hodin John Wick/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Sobota 15. listopadu
9:30 hodin 14. ročník turnaje karate Sport.hala SŠUP www.karateuo.cz
13:30 hodin TJ Jiskra ÚO – TJ D. Králové/fotbal/divize C/muži A
15:30 hodin Snow Film Fest/promítání filmů DDM Duha/SMC ÚO tel.: 604 209 661
17:00 hodin  FbK Orlicko-Třebovsko - Slavia VŠ Plzeň, 1.liga žen Sportovní hala Dolní Dobrouč
18:00 hodin Taneční dialogy – TO ZUŠ a hosté Roškotovo divadlo tel.: 465 569 551
Neděle 16. listopadu
7:30 hodin Sběratelská burza Hotel Poprad ÚO
9:00  hodin  FbK Orlicko-Třebovsko - FbC Sokol Chlumec n.C., 3.liga juniorů – sk. 4A SH ZŠ Rokytnice v O. h.
10:00 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - FbC Panthers, 1.liga žen Sportovní hala Dolní Dobrouč
13:30 hodin   FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Přelouč, 3. liga juniorů – sk. 4A SH ZŠ Rokytnice v O. h.
18:00 hodin Večer s… E. Štanclovou Malá scéna tel.: 608 180 002
Pondělí 17. listopadu
10:00 hodin Scrapbookové kalendáře 2015 III./dílna RC Medvídek tel.: 604 313 249
Úterý 18. listopadu
17:30 hodin Energie života/přednáška Malá scéna tel.: 608 180 002
Středa 19. listopadu
8:00 hodin Výlet do Polska/K. Zdroj ČČK ÚO tel.: 464 649 590
10:00 hodin Mami,tati,jak si spolu povídáme MC Medvídek tel.: 605 774 569
17:00 hodin Jak rozvíjet silné stránky dětí/seminář   RC Srdíčko tel.: 604 313 249
18:00 hodin Koncert DPS Čtyřlístek koncertní sál ZUŠ tel.: 465 569 551
19:30 hodin Cry, baby, cry/divadlo Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Čtvrtek 20. listopadu
8:00-17:00 hodin Den otevřených dveří SŠUP SŠUP ÚO www.ssup.cz
10:00-11:00 hodin Powerjóga pro jógamamky MC Medvídek tel.: 602 245 393
14:00-17:00 hodin Den otevřených dveří SZŠ ÚO www.szsuo.cz
19:00-20:00 hodin Zdravotní cvičení ha-tha jóga MC Medvídek tel.: 607 065 421
19:30 hodin Zmizení Eleanor Rigbyové:On/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pátek 21.  listopadu
19:00 hodin Koncert Dechového orchestru města ÚO Roškotovo divadlo tel.: 465 569 551
Sobota 22. listopadu
15:00 hodin Pekelná pohádka Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
Neděle 23. listopadu
09:00 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - FBC Letohrad, Pardubická liga mužů SH ZŠ Rokytnice v O. h.
13:30 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - ŽSK Třemošnice, Pardubická liga mužů SH ZŠ Rokytnice v O. h.
19:30 hodin Pohádkář/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pondělí 24. listopadu
10:00 hodin Předcházení nemocem/přednáška RC Srdíčko tel.: 604 313 249
17:00 hodin Hudební besídka koncertní sál ZUŠ tel.: 465 569 551
20:00 hodin Dámská jízda RC Srdíčko tel.: 604 313 249
Úterý 25. listopadu
19:30 hodin Jessabelle/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Středa 26. listopadu
17:00 hodin Třídní hudební besídka sálek LDO tel.: 465 569 551
Čtvrtek 27. listopadu
10:00-11:00 hodin Powerjóga pro jógamamky MC Medvídek tel.: 602 245 393
13:00 hodin Pečení vánočního cukroví Senior klub ÚO tel.: 722 475 129
15:00 hodin Drátkování /výtvarná dílna ČČK ÚO tel.: 464 649 590
17:00 hodin Miniaturní betlémy/ vernisáž výstavy Městské muzeum ÚO tel.: 465 523 653
17:00 hodin Fenomén Igráček/ vernisáž výstavy Městské muzeum ÚO tel.: 465 523 653
19:00 hodin Ida/film PL, Dánsko Malá scéna tel.: 608 180 002
19:00-20:00 hodin Zdravotní cvičení ha-tha jóga MC Medvídek tel.: 607 065 421
19:30 hodin Zmizení Eleanor Rigbyové:Ona/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Pátek 28. listopadu
11:00-18:00 hodin Den otevřených dveří Gymnázium ÚO
14:00 hodin Výroba adventní dekorace/výtvarná dílna ČČK ÚO tel.: 464 649 590
19:00 hodin Předvánoční ladění/okteto Generace koncertní sál ZUŠ 
19:30 hodin Koncert P.J. Ryba Malá scéna tel.: 608 180 002
19:30 hodin Železná srdce/film Kino Máj tel.: 465 521 047
Sobota 29. listopadu
9:00-14:00 Den otevřených dveří Gymnázium ÚO
9:30-11:00 hodin Den pro dětskou knihu/předčítání Městská knihovna ÚO tel.: 737 205 226
15:00 hodin Magické stříbro/film 3 D Kino Máj tel.: 465 521 047
Neděle 30. listopadu
9:00 hodin FbK Orlicko-Třebovsko - 4. turnaj - Přebor elévů SH SŠUP Ústí nad Orlicí
14:00 hodin Ústecký advent Mírové náměstí tel.: 465 521 047
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Pá: 18:00 – 24:00 hod. - Klub deskových 
her s kavárnou - kontakt: Bc. Dan Dostrašil 
603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Čt 9.10. až 27.11. od 17:00 hod. - sál RC – 
Manželské večery KURZ KOMUNIKACE 
V MANŽELSTVÍ podle metodiky zpraco-
vané manžely Leeovými z Anglie, s večeří, 
osm setkání, záměrem kurzu je pomoci 
manželským párům posílit a prohloubit je-
jich partnerský vztah. Hlídání dětí po do-
mluvě zajišťujeme. Tel: 603913885. Dotova-
ná cena kurzu je 800 Kč na dvojici (v ceně 8 

lekcí a 16 večeří ). www.manzelskevecery.cz
So 1.11.od 17.00 hod. - ZŠ Bratří Čapků, ZŠ 
Třebovská – LAMPIONOVÝ PRŮVOD. 
Přijďťe s námi rozzářit město svými lampio-
ny, na závěr ohňostroj na zahradě RC
St 19.11.  od 17.00 hod.- sál RC - Seminář 
SCIO – JAK ROZVÍJET SILNÉ STRÁNKY 
DĚTÍ. Přijďte se naučit odhalovat, v čem je 
vaše dítě dobré a jak s tím pracovat…  
   
Po 24.11.  od 10.00 hod. - Herna RC - Be-
seda se zdravotníkem – PŘEDCHÁZENÍ 
NEMOCEM. Jak nejlépe předcházet nemo-
cem, jejichž počet se s nadcházející zimou 

začíná zvyšovat?, lektor - zdravotník Martin 
Kalášek
Po 24.11. od 20.00 hod. - Herna RC – 
DÁMSKÁ JÍZDA. Společné posezení už 
bez mrňat, povídání i  pojídání, legrace 
a třeba i sdílení zkušeností…

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a  město Ústí nad 
Orlicí.

BESEDA SE SPORTOVCEM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V DDM ÚO
V pátek 10.10.2014 proběhla v ústeckém Domě dětí a mládeže v kurzu znakového jazyka beseda se sluchově postiženým sportovcem. Jan Kon-
vička nás přijel navštívit z Frenštátu pod Radhoštěm. Jako nominovaný český reprezentant v alpském lyžování nám vyprávěl o přípravách na 
deaflympiádu pro neslyšící sportovce letošní zimní sezóny, která se bude konat v Chanty-Mansijsk v Rusku na přelomu února a března 2015. 
Mimo jiné se účastníci besedy dozvěděli i spoustu informací o životě neslyšících, jejich rodin a okolí.
V prosinci letošního roku pro Vás účastnice kurzu znakového jazyka chystají vystoupení ve znakové řeči v rámci Vánoční besídky DDM ÚO. 
Srdečně Vás zveme :-) Bc. Kateřina Motáková

CO NAJDETE V LISTOPADU NOVÉHO V MĚSTSKÉM MUZEU?
Prvořadě výstavu PAMATUJEŠ? aneb Jak bylo před sametem , na jejíž vernisáž 13. listopadu od 17:00 hod. Vás srdečně 
zveme a prosíme Vás, abyste na ni přinesli klíče, které se stanou součástí expozice jako vzpomínka na události před 25 
lety. O čtrnáct dní později 27. listopadu v 17:00 slavnostně otevřeme výstavy MINIATURNÍ BETLÉMY a FENOMÉN 
IGRÁČEK, které jistě potěší a pozitivně naladí mnoho malých i velkých návštěvníků. Potrvají do ledna 2015. Ještě do 2. 

listopadu můžete navštívit výstavy NEJSTARŠÍ ŘEMESLO a ZAPOMENUTÁ VÁLKA 1864 v 2. nadzemním podlaží Hernychovy vily, o pa-
tro níže pak výstavy NA FRONTĚ A V ZÁZEMÍ a PEŠEK 60, které potrvají až do 16. listopadu.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Srdečně za všechny muzejníky zve  Jarmila Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí
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KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí 
3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ – listopad 2014

Úterý 4.11. v 19:30 hodin
KROK DO TMY
*Dobové drama o  mladém lékaři, který se 
neumí vyrovnat se svou krvavou minulostí, 
kdy během války musel vynést krutý rozsu-
dek. Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 6.11. v 19:30 hodin
CO S LÁSKOU
Čtvrt století se neviděli, ani jeden nežil život, 
jaký si vysnil a ani jeden nezapomněl na prv-
ní lásku a nyní všechno znovu ožívá… Titul-
ky, vstupné 110 Kč

Pátek 7.11. v 19:30 hodin
DIVOKÉ HISTORKY
Film nabízí šest příběhů tepajících nespouta-
nou argentinskou vášní a divoce černým hu-
morem a spojuje je téma drobných i větších 
nespravedlností a křivd, kterým se člověk ne-
může bránit. Čeho je ale moc, toho je příliš. 
Titulky, vstupné 80 Kč

Neděle 9.11. v 15:00 hodin
ŠKATULÁCI  3D
Dobrodružné a zábavné vyprávění pro celou 
rodinu. Česká verze, vstupné 120 Kč

Úterý 11.11. v 19:30 hodin
MAPY KE HVĚZDÁM
*Drama z  prostředí hollywoodské rodinné 
dynastie je příběhem o temné stránce ambi-
cióznosti a slávy. Titulky, vstupné 110 Kč

Pátek 14.11. v 19:30 hodin
JOHN WICK
Dva nájemní zabijáci, staří a  dobří přátelé, 
se teď postaví proti sobě. Jeden se totiž stal 
zakázkou toho druhého. Titulky, vstupné 110 
Kč

Čtvrtek 20.11. v 19:30 hodin
ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ON
Titulky, vstupné 110 Kč

Čtvrtek 27.11. v 19:30 hodin
ZMIZENÍ ELEANOR RIGBYOVÉ: ONA
Titulky, vstupné 110 Kč
Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. 
Jak je možné různě vnímat stejný příběh 
a krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její 
pohled na stejnou událost? Jak odlišně mo-
hou vnímat společně prožitou tragédii?

Neděle 23.11. v 19:30 hodin
POHÁDKÁŘ

POZVÁNKA NA KONCERT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Kamil Střihavka Unplugged & band Leaders! 

Pondělí 15.12.2014 v 19:30 hod., Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí. Předprodej vstupe-
nek v Informačním centru v Ústí nad Orlicí, cena 280,-Kč

POZVÁNKA DO DIVADLA 
OD PANÍ COLOMBOVÉ 

Divadelní spolek Vicena zve srdečně pří-
znivce ochotnického divadla i  amatérské 
detektivy v  sobotu 6. prosince v  19:30 hod. 
do Roškotova divadla, kde proběhne premi-
éra detektivní komedie Jana Váchala Madam 
Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten 
diamant v prvorežii Terezy Blažkové.
Vedle osvědčené herecké sestavy (Petr To-
mášek, Vlastimil Drda, Helena Lochmanová, 
Hana Pauková, Tereza Blažková, Oto Dunov-
ský, Anna Entová, Dagmar Jiroutová, Zuza-
na Průchová, Pavlína Štěpánková, Dagmar 
Tomášková a  Jaroslav Háněl) se divákům 
poprvé představí také manželka poručíka 
Colomba a během večera možná dojde i na 
vypátrání zmizelého diamantu zvaného „Rů-
žový ptakopysk“.

*Milostný příběh člověka balancujícího na 
hraně lásky, vášně a lži natočený podle stej-
nojmenného bestselleru B. Nesvadbové s  J. 
Macháčkem, A. Geislerovou a E. Herzigovou 
v hlavních rolích. Vstupné 120 Kč

Úterý 25.11. v 19:30 hodin
JESSABELLE
Mrazivý hororový příběh. Titulky, vstupné 
110 Kč

Pátek 28.11. v 19:30 hodin
ŽELEZNÁ SRDCE
*Brad Pitt v  hlavní roli válečného filmu 
z dubna 1945. Titulky, vstupné 110 Kč

Sobota 29.11. v 15:00 hodin
MAGICKÉ STŘÍBRO – Hledání kouzelné-
ho rohu 3D
Česká verze, vstupné 140 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Rezervace vstupenek on-line na www.klub-
centrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení – tel. 736 503 566
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz 

KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí
NABÍDKA POŘADŮ – listopad 2014

Sobota 1. listopadu
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
HONZA A  KOUZELNICE BAMBULÍNA, 
DS Zdobničan Vamberk. Klasická pohádka 
s písničkami, vstupné 50 Kč

Středa 5. listopadu
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
KAPVERDY aneb Dámská jízda po Šťast-
ných ostrovech
Cestovatelky R. Lorišová a  šéfredaktorka 
časopisu Cykloturistika S. Chrpová se na 
kole vydaly na vzdálené Kapverdské ostrovy. 
Přijďte nakouknout do zvyků, tanců, hud-
by a  způsobu života této „ostrovní Sahary“. 
Vstupné 65 Kč

Úterý 11. listopadu
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
THE ART OF TRIO – TRIO WUH. S. Wil-
kins – piano, Fr. Uhlíř – kontrabas, J. Helešic 

– bicí. Koncertní předplatné, vstupné 150 Kč

Středa 12. listopadu
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
TOUR 2014 INFLAGRANTI trio &Josef 
VOJTEK
Unikátní forma koncertního vystoupení 
smyčcového tria INFLAGRANTI s  dopro-
vodnou kapelou a  hostem Pepou Vojtkem 
(skupina Kabát). Netradiční aranžmá kon-
certu, ojedinělá vizualizace scény, speciálně 
sestavený repertoár. Vstupné 360 Kč

Středa 19. listopadu
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
CRY BABY CRY, Švandovo divadlo Praha
Představení je autorskou inscenací herec-
kého kolektivu Švandova divadla, divadelní 
předplatné, vstupné 340 Kč

Sobota 22. listopadu
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
PEKELNÁ POHÁDKA aneb Kam čert ne-
může. Vstupné 50 Kč

Neděle 30. listopadu
od 14:00 hodin – Mírové náměstí
ÚSTECKÝ ADVENT 2014 – vánoční jar-
mark škol a  neziskových organizací, vy-
stoupení amatérských souborů, rozsvícení 
vánočního stromu, vystoupení L. Kerndla 
s orchestrem

TANEČNÍ KURZY - NEDĚLE
2., 9., 16. a 23. listopadu od 16:00 – 19:00 ho-
din – TANEČNÍ KURZ
Sobota 29. listopadu od 17:00 do 23:00 hodin 
– TANEČNÍ KURZ – VĚNEČEK
K  tanci hraje: BETL BAND Vysoké Mýto. 
Vstupné 100 Kč

Předprodej: Informační centrum Městského 
úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 - Re-
zervační systém on-line

Informace: KLUBCENTRUM v  Ústí nad 
Orlicí, tel.: 465521047, 465525245, 
info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz
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CENA STAROSTY, CENA MĚSTA A CENA 
POČIN ROKU MAJÍ SVÉ LAUREÁTY

V  úterý 30. září se v  Roškotově divadle 
uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad 
Orlicí. Jeho součástí bylo udílení Cen sta-
rosty města, ocenění Počinu roku a  Cen 
města. Přítomné večerem provázel herec 
Alfréd Strejček. O hudební program večera 
se postarala Chantal Poullain v doprovodu 
TRIA Štěpána Markoviče, kteří byli záru-
kou umělecké kvality a vyzdvihli slavnostní 
atmosféru celého večera.
Ocenění Cena starosty bylo starostou Pe-
trem Hájkem uděleno Janě Šamšulové za 
činnost v  Klubu důchodců v  Hylvátech 
a  Senior klubu Ústí nad Orlicí. Dalšími 
oceněnými Cenou starosty města byl Pavel 
Sedláček, Jarmila Fajtová a  Jana Dytri-
chová. Oceněni byli za dlouholetou a obě-
tavou činnost v  Nadačním fondu Mistra 
Jaroslava Kociana a  za mnohaletou práci 
v organizačním výboru Kocianovy houslo-
vé soutěže. Jednotlivé oceněné vždy před-
stavil videoklip.

Ocenění za Počin roku obdržela Pavlína 
Lipenská za choreografii tanečního vystou-
pení v rámci ekumenické bohoslužby v Ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 
a  Ondřej Kobza za projekt Piana na ulici 
a  za neutuchající snahu o  zpříjemňování 
světa kolem nás. 
Cenu města obdržela z  rukou starosty 
a místostarostů Olga Pragerová a to za ce-
loživotní aktivitu a pomoc v oblasti vážné 
hudby a sborového zpěvu a za šíření tohoto 
umění mezi mladou generaci. Cenu města 
získal ještě Ervín Kukuczka za dlouhodobý 
přínos v oblasti kulturního života a za celo-
životní uměleckou činnost.
Poslední ocenění Čestné občanství města 
in memoriam bylo uděleno Evě Vever-
kové za rozvoj kultury v  oblasti scénické-
ho tance. Cenu z rukou starosty převzala 
matka Evy Veverkové paní Eva Štanclová.

L. Prokeš

PROGRAM MALÉ SCÉNY – LISTOPAD 2014 

2. – 30. 11. - RADOST, 
PLODNOST A  KREATI-
VITA. Výstava obrazů J. 
TORIL DLABKOVÉ. Ver-
nisáž 2. 11. v 16 hod.
2. 11. - HUGO Z HOR
Veselé vyprávění o tom, jaké 
to je, když k vám domů ta-
tínek přiveze z polární výpravy Yettiho, tedy 
sněžného muže! Pohádka divadla Tramtarie 
Olomouc. Vhodné pro děti od 3 let. V  15 
hod., vstupné děti 40 Kč/ dospělí 60 Kč
6. 11. - REQUEL, Česko / 2013 / režie: Petr 
Havlíček
Akční komedie na téma videoherní apoka-
lypsy. Nejrozsáhlejší bezrozpočtový film na 
české scéně. Zapomeňte na svět, jak ho zná-
te! Jen pár lidí přežilo 3. světovou válku. A ti 
co přežili, postavili svůj nový Svět a Kulturu 
na mocných artefaktech, které jejich klanům 
dodávají sílu: VIDEOHRY! Nejnezávislejší 
studentský filmový projekt roku 2014. 
V 19 hod., vstupné 50,- Kč / členové FK 40,- 
Kč 
7. 11. - ETIOPIE - země, kde každý omlád-
ne. Prezentace P. Jana Linharta s  obrázky, 
hudbou a  vyprávěním o  cestě do Etiopie. 
V 18 hod./vstupné dobrovolné 
10. 11. – JAKÉ JE TO BÝT PĚSTOUNEM? 
Beseda o náhradním rodičovství s promítá-
ním filmu Bohdana Slámy Štěstí. Na otázky 
bude odpovídat Mgr. Michaela Blahutová 
a pěstounská rodina. V 17 hod.
11. 11. – VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI EV-
ROPSKÉHO UMĚNÍ - Gian Lorenzo Ber-
nini. 
Přednáška z  cyklu, který je věnován osob-
nostem evropského umění. Přednášející 
Marie Nováková. V 18 hod.,vstupné 45,- Kč/
studenti 30,- Kč/permanentka 350,- Kč 

13. 11. – FRANK, Velká 
Británie / 2014 / 95 min. / 
režie: Lenny Abrahamson
Frank je stylově výraznou 
tragikomedií na pomezí 
mezi absurdní skandináv-
skou komedií a  britským 
sarkasmem. Je originální, 

bizardní, dojemný, zajímavý a  především 
skutečně vtipný. 
Film o nadšeném, ale netalentovaného mu-
zikantovi Jonovi. V 19 hod., vstupné 70,- Kč/
členové FK 60,- Kč
16. 11. – VEČER S …. EVOU ŠTANCLO-
VOU 
Pedagožka a  choreografka, zakladatelka ta-
nečního oboru ZUŠ Eva Štanclová-Kudr-
náčová. Naslouchejme vzpomínkám ženy, 
která pamatuje atmosféru první republiky, 
padající bomby na Prahu a společenské změ-
ny, kterými prošlo dvacáté století. V 18 hod., 
vstupné 40,- Kč
18. 11. – ENERGIE ŽIVOTA. Přednáš-
ka Evy Motyčkové o  barvách čaker, energii 
rodu, změnách a práci se sebou. 
V 17:30 hod., vstupné 80,- Kč 

27. 11. – IDA, Polsko, Dánsko / 2013 / 82 
min. / režie: Paweł Pawlikowski
Intimní příběh o  polsko-židovské historii 
patří v  současnosti k  vůbec nejúspěšnějším 
polským filmům v zahraničí. Černobílý pol-
ský film slaví v Evropě mimořádný úspěch. 
V 19 hod., vstupné 70,- Kč/členové FK 60,- 
Kč
28. 11. – KONCERT P. J. RYBA
Jazz-rockový koncert známého jazzového 
kytaristy P. J. Ryby a jeho hostů. Spolu s nimi 
vystoupí Natálka Burešová (13 let) na bicí. 
V 19:30 hod., vstupné 99,- Kč

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

3.11.- 30.11. „Olga Havlová a  Výbor dob-
ré vůle Olgy Havlové“, výstava vytvořená 
k  20.výročí založení Nadace. Cílem výstavy 
je připomenout odkaz Olgy Havlové nadaci. 
Třiatřicet uměleckých fotografií z  počátků 
činnosti nadace pořídili známí fotografové 
Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl 
Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek 
a další. 3.11. v 16:00 hod. vernisáž výstavy 
ve foye. Výstava je otevřena během provozní 
doby knihovny - po - pá 9 - 18 hod., so 9- 11 
hod. Srdečně Vás zveme! 
4.11. od 16:00 hod. - Origami II - pro děti 
od 8 let 
12.11. od 18:00 hod. - O válečných hrobech 
na ústeckém hřbitově na Hýbli. Přednáška 
pana Josefa Havla z cyklu Akademie volné-
ho času 2014. Ve spolupráci s Čs. obcí legio-
nářskou - Jednota Ústí nad Orlicí. 
29.11. od 9:30 do 11:00 hod. - Den pro dět-
skou knihu - na hudebním oddělení budou 
pro děti předčítány zimní a vánoční pohádky.
Další informace o knihovně najdete na 
www.knihovna-uo.cz 
či na https://www.facebook.com/knihovna.uo. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU MĚSTA 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Dechový orchestr Vás zve v pátek 21.11. do 
Roškotova divadla na svůj každoroční kon-
cert. Tradičně zazní skladby všech žánrů. 
Zpívat budou L. Hrodková a  J. Sisr. Slovem 
provází M. Němec.
Začátek koncertu je v  19:00 hodin, vstupné 
70,- Kč. Za DO J. Kněžek

PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ
GENERACE, dámské vokální okteto, vás 
zve na své již tradiční PŘEDVÁNOČNÍ 
LADĚNÍ, tentokrát s podtitulem Říkej mi 
to potichoučku. Začínáme v 19:00 hodin 
v pátek 28. listopadu 2014 v koncertním 
sále ZUŠ. Těšíme se na vás.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde je 
ještě do 9. listopadu instalována výstava

Pavel TALICH – STROMU NADĚJE 
ZBÝVÁ

Camera Obscura Photography
***

KPU Ústí nad Orlicí srdečně zve Vás 
a  Vaše přátele do Galerie pod radnicí na 
výstavu

FOTOGRAFIE 
členů Klubu přátel umění a hostů

14.11. – 28.11. 2014
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo 
pondělí, úterý až pátek 1012, 1417 hod., 
sobota a neděle 1417 hod.
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SBĚRATELSKÁ BURZA
Sběratelskou burzu všech sběratelských oborů pořádá Klub fila-
telistů dne 16. listopadu od 7:30 hodin v 1. patře hotelu Poprad 
v  Ústí nad Orlicí. Přijďte nabídnout své přebytky pohlednic, zná-
mek, nálepek, etiket, fotografií, knih, odznaků, hodinek atd., přijďte 
si doplnit své sbírky. Občerstvení zajištěno.

POZVÁNKA ÚSTECKÉ FARNOSTI
Abraham klub z  Ústecké farnosti Vás srdečně zve 9. listopadu 
v 17:00 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Hru o sv. 
Martinovi. Hudbu složil, slova napsal ústecký rodák Martin Kubát.
Se soubory z Dolního Újezda nacvičila Petra Kubátová-Šišková.

PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
V  předvečer dne, kdy myslíme na naše drahé zesnulé, zveme 
k modlidbě a vzpomínce na zemřelé. Společná modlidba se usku-
teční v sobotu 1. listopadu na městském hřbitově v Ústí nad Orlicí 
u kříže v 19:30 hodin.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Zveme vás na přednášku Ing. Miroslava Hrabici, autora knih o zdra-
ví a lidském hledání. Přednáška s názvem OD HLAVY AŽ K PATÁM 
(průlet lidským tělem a zdravím) se uskuteční ve čtvrtek 13. listo-
padu od 16:30 do 18:45 hod. v ZUŠ Jar. Kociana. Vstupné je 70 Kč, 
bližší info na tel.: 737 830 013, www.hrabica.cz

PILATES – POZOR ZMĚNA
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání svalových dysbalancí, prevenci a nápravu bolestí zad.
Cvičíme nyní NOVĚ v prostorách sálu sokolovny na Gymnáziu ÚO (boční vchod), každé pondělí 18:00 – 19:00 hodin, vstup 50 Kč. 

Bližší info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

PODZIMNÍ ATLETIKA
Radek Hübl dosáhl vynikající úspěch na 
Mistrovství republiky v silničním běhu (tra-
diční Běchovice), když skončil třetí a  získal 
svoji první mistrovskou medaili.
Jubilejní 70. ročník atletického desetiboje 
vyhrál Radoš Rykl z  Hradce Králové výko-
nem 6029b. Závodily však ještě jiné katego-
rie, kde vyhráli žáci Říha (Hradec Králové), 
dorostenci Kopecký (AC Pardubice) junioři 
Večeřa (Olomouc), veteráni Volný (Opava), 
žákyně Perná (ŠAK Pardubice), dorostenky 
Maternová (Nové Město n.M.), ženy Štěpán-
ková (Chrudim). V rámci závodů zlepšil Ka-
rel Fiedler z Chrudimi český rekord ve skoku 
o  tyči v kategorii veteránů nad 65 let výko-
nem 346 cm.
Ústecká atletika bojovala ve II. lize a  jak 
muži, tak ženy skončily v konečném pořadí 
na II. místě.
Vytrvalec Jiří Miřejovský závodil v  Turecku 
na Mistrovství Evropy veteránů a získal tam 
dvě bronzové medaile na 10 km a na 3 km 
překážek. J. Hetfleiš

V PLAVECKÉ SOUTĚŽI ČESKÝCH 
MĚST SKONČILO ÚSTÍ ŠESTÉ

23. ročníku Plavecké soutěže měst na  
250x100 metrů se 1. října 2014 na KPB v Ústí 
nad Orlicí zúčastnilo 267 plavců, kteří zís-
kali 2742 soutěžních bodů. Celkově se tak 
naše město umístilo šesté v kategorii měst do 
20 000 obyvatel.
Plavecká soutěž měst každoročně přivede do 
českých bazénů pravidelné i  sváteční plavce 
všech věkových kategorií. Boduje se prvních 
250 účastníků, aby nebyla zvýhodněna větší 
města proti těm menším. Soutěž se koná pod 
záštitou Českého olympijského výboru a její 
tradice začala v  roce 1991. Nad letošním 
ročníkem soutěže převzal záštitu Český svaz 
plaveckých sportů a hlavním mediálním par-
terem se stal Český rozhlas. Více informací 
najdete na www.bazenusti.cz
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PLAVECKÁ ŠKOLA CHOBOTNICE 
VZDĚLÁVÁNÍ A TRADICE

Plavecká škola Chobotnice v Ústí nad Orlicí 
má více než 25 letou tradici. Výuka plavání 
je provozována pět dní v týdnu v dopoledních 
a částečně i odpoledních hodinách. Možnosti 
plavecké výuky využívají nejen všechny míst-
ní školy a školky, ale také většina škol ze spá-
dové oblasti orlickoústeckého i rychnovského 
okresu. Výuka je celoroční s výjimkou letních prázdnin. Ve školním 
roce 2013 – 2014 byla organizována plavecká výuka pro 3 129 žáků 
ze 74 okolních škol.
Instruktorky plavání přibližují dětem plavecký sport zábavnou for-
mou s ohledem na požadavky moderní plavecké výuky. Učí děti zá-
kladní plavecké dovednosti, mezi které patří - správné dýchaní do 
vody, orientace ve vodním prostředí, skoky a pády, potápění a splý-
vaní. Děti se naučí základům jednotlivých plaveckých způsobů 
a postupně zvyšují svou plaveckou i fyzickou zdatnost. 
Novou akcí plavecké školy je pořádání plaveckých závodů pro žáky 
2. stupně ZŠ a nižší ročníků víceletých gymnázií. 0. ročníku ve škol-
ním roce 2013/2014 se zúčastnilo 11 škol. Soutěž probíhá ve  šta-
fetách čtyřčlenných družstev ve čtyřech kategoriích. 18. 11. 2014 
proběhne první kolo 1. ročníku. Věříme, že se nám podařilo začít 
novou tradici v Ústí nad Orlicí.
Ve starém Řecku patřilo umění plavat k důkazu gramotnosti a bylo 
považováno za základní vyučovací předmět. Plavecká škola Cho-
botnice v Ústí n. Orl. je ráda, že přispívá ke gramotnosti našich dětí. 

BAZÉN V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÍSKAL CENU 
V SOUTĚŽI TOP AQUA ZAŘÍZENÍ 2014

17. 9. 2014 obdržel v Praze v rámci soutěže TOP AQUA ZAŘÍ-
ZENÍ 2014 Krytý plavecký bazén a  Aquapark v  Ústí nad Orli-
cí zvláštní cenu – NEJPŘÁTELŠTĚJŠÍ BAZÉN, AQUAPARK 
K RODINÁM A DĚTEM. 
„Jsme rádi, že se nám podařilo vzorně reprezentovat město Ústí 
nad Orlicí v  celostátní soutěži. Odborná komise hodnotila 43 
bazénů a  aquaparků z  České republiky v  několika kategoriích. 
Zkoumalo se všechno, od orientačních tabulí ve městě, přes pro-
fesionalitu personálu a  hygienické podmínky v  provozu, až po 
úsporné technologie a spotřebu energie. Získané ocenění je pro 
nás pochvalou za dobrou práci a závazkem do budoucna“ uved-
la Veronika Krajová vedoucí úseku Rekreační služby městské 
společnosti TEPVOS provozovatele Krytého plaveckého bazénu 
a Aquaparku.
Webové stránky bazenusti.cz a úroveň marketingových a PR akti-
vit byly vyzdviženy mezi několika nejlepšími v ČR. 
„O  kvalitě práce našich zaměstnanců se přesvědčujeme každý 
den, přesto nás velmi těší uznání odborné veřejnosti. V budouc-
nu chceme pokračovat v nastavené laťce, dále rozvíjet služby pro 
obyvatele města a přilehlého regionu. Jsme tu od toho“ dokončil 
Václav Knejp, jednatel společnosti TEPVOS. 
Více na www.tepvos.cz a www.bazenusti.cz.

FBK ORLICKO TŘEBOVSKO – 
SOUTĚŽE V PLNÉM PROUDU

Dorostenci zahájili nejvyšší soutěž
V  sobotu 27.9 se naši dorostenci poprvé zapojili do celostátní 
soutěže, ve které je hned na začátek čekali velmi těžcí soupeři. 
Bohužel i přes velmi zodpovědné a kvalitní výkony podlehli asi 
největším rivalům, a to Litomyšli 3:0 a Náchodu 5:1. Pro všechny 
to byla premiéra do vyšší soutěže, v níž jsme získali důležitý pře-
hled o tom, jak to v této soutěži chodí. Podle mého názoru může-
me očekávat, že se hráči o své umístění zajisté poperou a všechny 
mile překvapí.
Soupiska: Dryml, Horák P., Horák J., Marek, Langer T., Langer V., 
Pavelka, Schulz, Blaho, Málek, Tesař + gólmani Gorun a Novotný 
O. Trenéři: P. Petraš a V. Fiala 



18 www.ustinadorlici.cz11/2014

Ženy Fbk Orlicko-Třebovsko vstoupily do 
nového ročníku 1. ligy.
Soutěž se od této sezóny hraje novým sys-
témem. Jeden zápas v sobotu a  jeden v ne-
děli, každých čtrnáct dní. Zápasy jsou 60 
min. Prvních osm týmů postoupí do play 
off. V prvním hracím víkendu ženy bodově 
uspěly jen napůl. V sobotu 20.9., po rozpači-
tém výkonu, prohrály s Itelligence bulldogs 
Brno 2:5 a  v  neděli porazily FBŠ Teiwaz 
Hranice 4:3. Oba zápasy ukázaly, na čem je 
v průběhu sezóny pracovat.
Soupiska:  Benešová, Diblíková, Dokoupilo-
vá, Drvoštěpová, Hamplová, Hrudová, Rai-
sová, Šedová , Špatenková, Ulbrichová, Vac-

ková, Vytlačilová, Zindulková, Hrušková, 
Köhlerová, Fárníková. Trenér: Vl. Skalický 

Juniorky na první lize, v nové soutěži 
V sobotu 27. 9. 2014 se tým juniorek vydal na 
první ligový turnaj v této sezoně do Rousíno-
va. V prvním zápase nastoupily proti Žďáru 
nad Sázavou. Nový hrací systém se osvědčil 
a společnými silami vyhrály nad Žďárem 4:0. 
Druhý zápas nezačal moc dobře, ale dokáza-
ly se vzpamatovat a porazily tým Rousínova 
konečným výsledkem 6:3. První dva zápasy 
v této sezóně se vydařily. Doufáme a věříme, 
že to tak půjde celou sezónu. 
Sestava:  Tomšová, Fárníková, Foffová, Cej-
narová, Hledíková, Horáčková, Kubištová, 

Kohlerová, Jebousková, Machačová, Vacko-
vá, Koníčková. Trenér: R. Drvoštěpová 

Mladší žáci v Litomyšli
V sobotu 4.10.2014 vstoupili do své sezóny 
mladší žáci. První kolo se konalo v Litomyšli 
a zahájení se opravdu vydařilo. V prvním zá-
pase porazili FBC Peaksport Litomyšl 15:8, 
v  druhém zápase po boji zvítězili nad FBK 
Hradec Králové 15:9. V  posledním utkání 
potvrdili chuť vyhrát a  vysokým rozdílem 
36:3 přehráli tým FTC Vysoké Mýto.
Hráči: Drexler, Fiala, Jurco, Minář, Moravec, 
Peroutka, Rybka L., Šmíd, Vaněk, Vondra, 
Sýkora, Ludvíček, Tomeš, Rybka V., Kolomý, 
Borek. Trenéři: T. Duspiva a J. Blaho 

• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA. Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. 
Nabízím P.Shine pro lámavé nehty na rukou a LÁZEŇSKOU PÉČI pro vaše nohy. Aromatickou masáží uvolním svaly na nohou. Nechte 
se hýčkat od 9 – 19 hod. Využijte VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ poukázky a potěšte své blízké. Tel.: 732 819 977. Podrobnosti na www.tyrkys-
-salon.cz

• INFRASAUNY – prodej, Kozinova 861, Ú.O. Tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz

• JESSI psí salon v ordinaci MVDr. Pirkla: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. AKCE – každá 5 návštěva 
zdarma od 9/2014. Tel.: 728 014 076, 602 431 141. Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí, (pod divadlem).

• LEVNÁ HUDBA na svatbu, oslavu, večírek, ples nebo taneční zábavu. Tel.: 603 863 521

 Pak se m žete s d v rou obrátit na  

  Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí. 
 Pokud Vás tato nabídka zaujala, rádi Vám p i osobním kontaktu v 
kancelá i družstva na ul. Letohradská 1359 poskytneme další informace. 
Projednání Vaší záležitosti Vás nebude nic stát, krom  Vašeho asu. O 
úsp šnosti naší realitní innosti se m žete p esv d it na našich internetových 
stránkách http://sbd.uo.sweb.cz/. Bližší informace lze získat rovn ž na 
telefonním ísle 724 223 757.  
 Na setkání s Vámi se t ší a danou problematiku je p ipraven s Vámi 
projednat 
 Pavel ada 
 editel družstva 
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ZAČALA DRUHÁ ČÁST VÝSTAVY 
„RICHARD PEŠEK 60“

Druhá výstava věnovaná dílu malíře Richar-
da Peška u příležitosti jeho 60 let byla ve čtvr-
tek 2. října slavnostně zahájena v Hernycho-
vě vile a navázala na expozici v Galerii pod 
radnicí. 
Zahájení výstavy si nenechalo ujít velké 
množství diváků, gratulantů a  přátel Ri-
charda Peška. Nechyběli současní i  bývalí 
zástupci města, zástupci sponzorů a  široká 
veřejnost. V hudebním doprovodu vystoupi-
lo vokální okteto Generace. Po slavnostním 
zahájení a gratulacích byla otevřena výstava 
umístěná v  přízemí městského muzea. Pří-
stupná zde bude do 16. listopadu.

KONAL SE JUBILEJNÍ 70. ROČNÍK 
ÚSTECKÉHO DESETIBOJE

Jubilejní 70. ročník Ústeckého desetibo-
je, nejstaršího závodu v  desetiboji v  České 
republice, se konal na atletickém stadionu 
v Ústí nad Orlicí ve dnech 4. a 5. října. Účast-
nilo se ho celkem 58 závodníků v 8 kategori-
ích z celkem 18 oddílů. Soutěžilo se v běhu, 
hodu diskem, oštěpem a koulí, dále skokem 
do dálky, výšky a o tyči. Po celý víkend přálo 
závodům pěkné počasí.

Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

devatenáctý ročník, probíhal dle pravidel hry 
Plamen a mladí hasiči si soutěžní formou vy-
zkoušeli základní hasičské vědomosti a  do-
vednosti.
Závodu se zúčastnilo celkem 76 pětičlen-
ných hlídek mladých hasičů z  okresů UO, 
RK a PA. 
Výsledky: V  kategorii starší žáci: 1.místo 
Horní Čermná B, 2.místo Dolní Dobrouč  
B, 3.místo Žichlínek A. Celkem soutěžilo 
38 hlídek. Mladší žáci: 1.místo Lukavice A, 
2.místo Kunčice A, 3.místo Černovír. Zde 
soutěžilo také 38 hlídek. 
Doplňkovou soutěží byl přebor jednotlivců 
na 60 m, do kterého se ve čtyřech kategori-
ích, zapojilo celkem 77 mladých hasičů. Ví-
tězové mezi staršími: P. Sedlák (Čeperka), 
K. Kožená (Čeperka), a  mezi mladšími: R. 
Štancl (Kunčice), E. Sípková (Lukavice).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
NA ČOV MĚL ÚSPĚCH

V sobotu 27. 9. byla od 10 do 16 hodin ve-
řejnosti otevřena rekonstruovaná Čistírna 
odpadních vod v  Ústí n.O. Rekonstrukce 
proběhla v rámci projektu „Ústí nad Orlicí – 
kanalizace a ČOV“, druhého největšího pro-
jektu v  Pardubickém kraji, přičemž celkové 
náklady činily cca 230 mil. Kč. Jako součást 
financování byla poskytnuta prostřednic-
tvím SFŽP dotace z  Operačního programu 
životní prostředí (z  prostředků EU) ve výši 
cca 175 mil. Kč. 
Návštěvníci si prošli celý okruh čištění kana-
lizačních vod a  pracovníci divize Vodohos-
podářské služby je seznámili s  provozem. 
Čistírnu navštívilo přibližně 250 návštěv-
níků. Kromě prohlídky ochutnali ústeckou 
vodu jinak, která byla připravena s citrónem, 
mátou a  meduňkou. Prohlédli si fotogra-
fie z  průběhu stavby od roku 2012 do roku 
2014. Pro děti byl připraven nafukovací hrad 
a trampolína. Na místě bylo možno zakoupit 
malé občerstvení. Návštěvníci vyjádřili po-
chvalu stavu čistírny po rekonstrukci a  po-
přáli co nejméně provozních poruch.

Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, 
tel.: 465 514 313, 465 514 251, e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 11/2014 vychází 27. 10. 
2014. Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. ZDARMA  MK ČR E100 39

ZŠ TŘEBOVSKÁ SLAVÍ 95 LET 
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ

Oficiálního slavnostního otevření se v pátek 
19. září dočkala ZŠ Třebovská v Ústí n.O. - 
Hylvátech. Necelý jeden rok trvala komplet-
ní rekonstrukce v  podobě zateplení pláště, 
výměny oken a rekonstrukce střechy včetně 
podkroví. To vše přispěje ke snížení energe-
tické náročnosti, zlepšení vzhledu a prostře-
dí pro žáky.
Veškeré práce si vyžádaly náklad v  celko-
vé  výši necelých 17 milionů korun, z nichž 
8 milionů bylo poskytnuto prostřednictvím 
dotace. V  rámci slavnostního otevření vy-
stoupili v  hudebním programu žáci školy, 
kteří následně vypustili balónky se svými 
přáními a  požehnání se ujal farář Vladislav 
Brokeš. Poté již následovalo slavnostní pře-
střižení pásky a prohlídka školy. Škola v Hyl-
vátech se tak připojila k  dalším městským 
zařízením, která se již snížení energetické 
náročnosti dočkala.

OSLAVILI MEZINÁRODNÍ 
DEN SENIORŮ

Ve čtvrtek 25. září se na zahradě ČČK v Ústí 
n.O. uskutečnila oslava mezinárodního dne 
seniorů, který připadá na 1. října. Po třetí 
v pořadí se akce účastnili nejen senioři z Ústí 
n.O., ale také ze dvou partnerských měst. 
Tím prvním byla polská Bystřice Kladská 
a  tím druhým slovenský Poprad. Za domá-
cí organizace sdružující seniory to pak byl 
Senior klub, Abraham klub, Český červený 
kříž, senioři z Hylvát a Svaz postižených ci-
vilizačními chorobami. Pro celkem šest týmů 
byly připraveny ingredience pro vaření gulá-
še. Ten musely jednotlivé týmy uvařit v kot-
líku na otevřeném ohni. Následovalo jejich 
hodnocení porotou a také příchozí veřejnos-
tí. Na odpoledne byl připraven další program 
v podobě rozmanitých soutěží.

MEMORIÁL ZDEŇKA VESELÉHO
V sobotu 27.9. se v Černovíru uskutečnil Zá-
vod požárnické všestrannosti mladých hasi-
čů - Memoriál Zdeňka Veselého. Byl to již 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. ZÁŘÍ – 15. ŘÍJNA  2014


