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VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník městského úřadu Ústí nad Orlicí 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa vedoucího odboru dopravy, 
silničního hospodářství a správních agend 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Předpoklá-
daný termín nástupu leden 2018, případně 
dle dohody. Přihlášku lze podat do 21. 11. 
2017. 
Bližší informace naleznete 
na www.ustinadorlici.cz.

Zveme Vás do Městského muzea, kde bu-
dou 30. listopadu od 17.00 hodin vernisáží 
zahájeny nové výstavy. 
První s názvem „Betlémy z Ústí nad Orlicí 
a Třebíče“ a ve 2. NP pro Vás zároveň ote-
vřeme i bonbonek v podobě výstavy „Hračky 
šlechtických rodů“. Připravili jsme pro Vás 
i typicky zimní téma, které se v exponátech 
našich muzejních sbírek představí pod ná-
zvem „Zabalme se do kožíšku“.

Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí
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Přemístění hlavní Pošty Ústí nad Orlicí 

Vážení spoluobčané, o záměru České poš-
ty přemístit hlavní Poštu Ústí nad Orlicí 1 
z Lochmanovy ulice do objektu ve Špindlero-
vě ulici jsme Vás informovali na jarním setká-
ní s veřejností v Malé scéně v květnu loňské-
ho roku. Česká pošta svůj úmysl odůvodnila 
snahou využít vlastní budovu původního vý-
početního střediska Perly a díky tomu se vy-
vázat z nevýhodné nájemní smlouvy v budo-
vě bývalého Telecomu. Předložený investiční 
záměr byl ze strany města připomínkován, 
požadovali jsme návrh upravit s ohledem na 
dopravní obslužnost a zajištění dostatečného 
počtu parkovacích míst. Navrhli jsme řešit 
hlavní vstup do objektu z areálu Perly, nikoliv 
ze Špindlerovy ulice, jak původní investiční 
záměr předpokládal. K vybudování parkoviš-
tě pro zákazníky Pošty jsme nabídli k odkupu 
část vlastního pozemku. Ze strany České poš-
ty byl požadavek města akceptován a byly 
zahájeny práce na projektové dokumentaci, 
která byla v první polovině letošního roku 
koordinována s projektem revitalizace Perly. 
Koordinace zahrnovala dopravní řešení, bez-
bariérový přístup ze Špindlerovy ulice, dis-
pozici nového parkoviště, možnost napojení 
technické infrastruktury, vypořádání majet-

koprávních vztahů a harmonogram výstav-
by s ohledem na probíhající demolici Perly. 
Rekonstrukce budovy nové pošty měla být 
zahájena o letních prázdninách po vyhodno-
cení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Posledního června došlo zcela neočekávaně 
ke změně stanoviska České pošty. Ředitel 
pobočkové sítě Východní Čechy oznámil po-
zastavení realizace výše uvedeného zámě-
ru z důvodu vysokých investičních nákladů 
přesahujících schválený rozpočet. Zároveň 
potvrdil, že Česká pošta s ohledem na vý-
povědní lhůtu již podala výpověď z objektu 
v Lochmanově ulici, který patří soukromé 
společnosti. Následně, během letních prázd-
nin, nalezla Česká pošta náhradní prostory 
v administrativní části Hotelu UnO. Zde bude 
od 1. 1. 2018 Pošta Ústí nad Orlicí 1 násle-
dující dva roky působit. Provoz hlavní Pošty 
by měl být z důvodu přemístění přerušen ve 
dnech 27. až 31. 12. 2017, případně první 
dny nového roku. 
Vážení spoluobčané, v září jsem na dalším 
osobním jednání s ředitelem pobočkové 
sítě vyjádřil silné rozčarování s postupem 
a přístupem České pošty. Vyslechl jsem ar-
gumenty a odůvodnění, na základě kterých 

jsem ředitele vyzval k opětovnému jednání 
za účelem nalezení možné spolupráce na 
realizaci původního záměru. Zástupce České 
pošty potvrdil dočasnost zvoleného řešení 
a budoucí investici do nové vlastní budovy 
prohlásil jako prioritní. Snahou města Ústí 
nad Orlicí bude vytvořit České poště ade-
kvátní podmínky, které umožní tuto prioritu 
realizovat. 

Petr Hájek
starosta města

Ústecký advent 2017
Zahájení Ústeckého adventu se uskuteční 
v neděli 3.12. na Mírovém náměstí.
Program:
14.00 hodin – Vánoční jarmark neziskových 
organizací
Vystoupení dětí ze ZŠ Třebovská
Cecilská hudební jednota
17.00 hodin – Fanfáry ZUŠ, slovo starosty, 
rozsvícení vánočního stromu, žehnání ad-
ventních věnců
17.15 hodin – Adventní koncert skupiny Žal-
man a spol.

Pozvánka na setkání s veřejností

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na setkání s veřejností, které se usku-
teční ve středu 29. listopadu v 17:00 hodin 
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou 
připraveni odpovídat: starosta města Petr 
HÁJEK, místostarosta Jiří PRECLÍK a neuvol-
nění místostarostové Ing. Michal KOKULA 
a Matouš POŘICKÝ. 
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Den válečných veteránů

Dne 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin byly 
na základě příměří podepsaném maršálem 
Fochem v železničním vagónu v Le Francport 
u Compiégne ukončeny válečné operace Prv-
ní světové války. Na památku této události 
a mnoha miliónů obětí je datum 11. listo-
padu každoročně slaveno jako „Den vzpomí-
nek“ nebo „Den veteránů“.
Prezident T. G. Masaryk v roce 1918 řekl: 
„Vzpomínejte svých mrtvých! Jsou cenou pla-
cenou za svobodu a demokracii“. Myslel tím 
na „své“ československé legie, jejichž navrá-
tivší se příslušníci se po První světové válce 
stali morální elitou národa, vojáky svobody 
a nezávislosti. Den veteránů je proto pro nás 
příležitostí veřejně si připomenout českoslo-
venské vlastence, kteří ve dvou válečných 
apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 
1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání 
nasazovali životy za svobodu své vlasti a za 
obnovení její suverenity.
Symbolem zmařených životů vojáků a přísli-
bem nového života se díky básni „Na flan-
derských polích“ vojenského lékaře pplk. 
Johna McGrae stal květ vlčího máku, nošený 
od těch dob 11. listopadu na klopách kabá-
tů a sak. Poslední verš zmiňované básně je 
mementem pro přeživší a budoucí generace. 
Zní: “Neměli bychom spát, ačkoliv máky ros-
tou na polích flanderských.“. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve tímto veřejnost na vzpo-
mínkový akt, který se bude konat dne 10. 
11. 2017 v 11:00 hodin v Ústí nad Orlicí u Pa-
mátníku odboje – „Bubnujícího legionáře“ 
a v Parku čsl. legií za účasti zástupců města 
Ústí nad Orlicí, České Třebové, Žamberka 
a Lanškrouna, členů Čs. svazu bojovníků za 
svobodu, příslušníků armády ČR a dalších po-
zvaných hostů.

Za výbor ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí 
Vladimír Pohorský

Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu  
města Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí připravuje nový turis-
tický produkt – vybavení doprovodné infra-
struktury a obnovu tradičních odpočinko-
vých míst v okolí města.
Práce budou zahájeny ještě v roce 2017 in-
stalací workoutové sestavy s dopadovými 
plochami ve Wolkerově údolí. Ukončení pro-
jektu se předpokládá v polovině roku 2018. 
Do té doby bude vybaveno nebo obnoveno 
celkem sedm odpočinkových míst. V okruhu 
tzv. Pánova kříže se připravuje vybudování 
dětského hřiště v přírodním stylu a dalších 
tří odpočívadel, včetně obnovy vlastního 

Pánova kříže pod starým letištěm. Z dalších 
tradičních odpočinkových míst se obnoví 
máchadlo a studánka Panny Marie pod Ku-
bincovým kopcem.
Projekt Dovybavení infrastruktury služeb 
cestovního ruchu města Ústí nad Orlicí je 
realizováno za přispění prostředků státního 
rozpočtu České republiky z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR.

Když nestačí domluva, přijde „odměna“ - opět se množí černé 
skládky!

V letních ústeckých listech jsme informovali 
o „shromažďovací nekázni“ občanů Dukly 
před mobilním svozem. Nedá se nic dělat, 
když nepomůže domluva, bude muset den 
před příštím mobilním svozem na Dukle 
„šoupat nohama chodník“ hlídka Městské 
policie a pracovník odpadového hospodář-
ství s pokutovým bločkem. 
Snažíme dát pohodlnou možnost vytřídit a 
odložit odpad v určený den do mobilního 
Sběrného dvora přímo ve Vaší ulici. Mrzí 
nás, že stále není respektován jasně vyhlá-
šený termín. Na fotografii, je možné vidět 
opět další „zvláštní překvapení“, které če-
kalo na stanovišti před přistavením kontej-
nerů na pracovníky TEPVOS dne 10.10.2017 
na Dukle! Na základě toho upozorňujeme, 
že mobilní Sběrný dvůr slouží k tomu, že 
v určený termín občané, dle pokynů ob-
sluhy odkládají jednotlivé složky odpadu 
do určených sekcí kontejnerů. NESLOUŽÍ k 
tomu, že černou skládku vytvořenou v mís-
tě svozu ze směsi komunálního, velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu, budeme 
nákladně rozebírat a odvážet! 
O TŘÍDĚNÍ ODPADU S FINANČNÍ ODMĚ-
NOU JE ZÁJEM
O slevový systém pytlového sběru tříděné-
ho odpadu vzrůstá v Ústí nad Orlicí zájem. 
Po necelém prvním roce od zavedení systé-
mu nás velmi mile překvapily na konci roku 
2016 výsledky. Zájem třídění narůstá i letos. 
V srpnu 2017 jste již překonali loňských 53 
tisíc odevzdaných pytlů a k 5.10.2017 evidu-
jeme 65 tisíc odevzdaných pytlů s plastem 
a papírem. Předpokládáme opět meziroční 
nárůst o 10%. To by mohlo představovat 
cca. 210 tun plastu a 250 tun papíru, což je 
cca 115 plně naložených nákladních pope-
lářských aut! Děkujeme.  

KVĚTINY VE MĚSTĚ JSOU PRO VŠECHNY
I přes spíše monzunový průběh „babího 
léta“ pokračujeme s podzimní regenerací 
zeleně. Budeme dosazovat odumřelé rost-
liny (zimní mrazy a solení) podél průtahu. 
Nové okrasné výsadby provedeme v okolí 
zastávky BUS u železniční stanice město a 
nové výsadby stromů u benzínové stani-
ce pod hřbitovem, na křižovatce u Avionu 
(duby, lípy, buky) a na ulici ČSA (magnolie, 
buk). Větší regenerační dosadby budou u 
bytových domů v Kerharticích a od října až 
do jara 2018 postupně zregenerujeme ze-
leň v Andělově v Hylvátech. Stále se ještě 
projevuje na některých stromech nepřízeň 
dvou suchých let. I když nás to mrzí, bude-
me muset některé odumřelé, nebo odumí-
rající stromy z bezpečnostních důvodů opět 
kácet. Doufáme, že většina občanů další 
rozvoj zeleně ocení.

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního pro-
středí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Or-
licí a gestor životního prostředí 

Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ

Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ byl zřízen v roce 
2011 na základě přijetí nabídky Města Ústí 
nad Orlicí od společnosti Rieter CZ s.r.o., kte-
rá ze své Nadace pro rozvoj zeleně v regionu 
Orlicka převedla finanční částku 558 tis. Kč. 
Posláním nadačního fondu je finančně pod-
porovat regeneraci zeleně veřejných pro-
stranství bez rozdílu vlastnictví pozemků. Ve 
své úvodní deklaraci se Město Ústí nad Orlicí, 
jako zřizovatel, obrací na právnické a fyzické 

pokračování na str. 3
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osoby, školy a organizace s výzvou o spolu-
práci při vytváření příznivých podmínek pro 
život obyvatel města. Finanční podpora na-
dačního fondu je konkrétní nabídkou, podílet 
se touto formou na trvalé péči o veřejnou 
zeleň ve městě.
Od svého založení realizoval NFZO 14 projek-
tů a poskytnul finanční prostředky v celkové 
výši 721 tis. Kč, jmenovitě na úpravu zeleně 
v okolí firmy Rieter CZ s.r.o., novou výsadbu 
zeleně na sídlišti Štěpnice v ulicích Heranova, 
Polská a Chodská, na Jabloňovou alej v Kna-
povci a regeneraci menších ploch zeleně 
v ulici Ježkova a v ulici Moravská. V loňském 

Hasiči Ústí nad Orlicí při výcviku ve Flashover kontejneru

Dne 22.9. se jednotka hasičů Ústí nad Orli-
cí I. (stanice v centru města, nedaleko BUS 
nádraží) účastnila velice zajímavého cvičení. 
Jednalo se o Flashover kontejner - toto vý-
cvikové středisko má ve vlastnictví HZS Par-
dubického kraje, stanice ve Vysokém Mýtě. 
Toto zařízení simuluje situace, které mohou 
hasiče potkat při požárech v uzavřených pro-
storech, zejména při těch bytových.
Při příjezdu proběhlo nejprve teoretické ško-
lení v učebně, průběh požárů a bezpečnostní 
rizika. Následoval praktický výcvik s ovládáním 
proudnice a vstupy do uzavřených prostor.
Po té jsme se přesunuli do prostoru horní 
části Autodromu ve Vysokém Mýtě, kde se 

flashover kontejner nachází. Zde bylo po nut-
ném bezpečnostním proškolení přistoupeno 
k vlastnímu výcviku. Ten probíhal samozřej-
mě v kompletním zásahovém oblečení, včet-
ně dýchacích přístrojů. Po rozpálení ohně 
v peci, instruktor postupně simuloval různé 
situace, prakticky ukazoval postup zadýmení 
prostoru, který se stává pro hasiče nebezpeč-
ným, hlavně z hlediska, že absolutně není nic 
vidět. Také následovaly ukázky prohoření ply-
nů, které se za určitých okolností, šíří v horní 
části prostoru bytu (u stropu), kde je nejvyšší 
teplota.
Po statické - pozorovací ukázce přišla na řadu 
praktická zkouška se vstupem do zakouřené 

místnosti s proudnicí, včetně vyhledávání ne-
známého prostředí.
Toto praktické cvičení bylo vynikající přípra-
vou jednotky na případný zásah v uzavřeném 
prostoru, či bytě.
Ale i nadále se této problematice budeme 
věnovat v další odborné přípravě, neboť je 
nutné se postupně zlepšovat.
Tímto bychom chtěli poděkovat HZS Pardu-
bického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, 
stanice Vysoké Mýto. Také městu Ústí nad 
Orlicí, které nám umožnilo výcvik absolvovat.

Jiří Novák, velitel JSDH Ústí nad Orlicí

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4

roce byl dokončen projekt volnočasové za-
hrady Oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí 
a výsadba stromů a keřů v Kerharticích u hři-
ště. Během letošního roku bude dokončena 
revitalizace zeleně a sadové úpravy sportov-
ního areálu TJ Sokol Ústí nad Orlicí s příspěv-
kem nadačního fondu 167 tis. Kč. 
Všechny žádosti projednává a schvaluje 
správní rada NFZO, za pomoci poradních 
orgánů fondu, zejména Odboru životního 
prostředí, a současně přihlíží k návaznosti na 
probíhající aktivity ve městě. Ve výroční zprá-
vě jsou vždy rekapitulovány výsledky roční 
činnosti a prezentovány jednotlivé projekty. 
Většina veřejné zeleně je sice na pozemcích, 

které jsou vlastněny a spravovány městem, 
ale iniciativa k podání žádosti často přichází 
od jejich uživatelů. Dalšími žadateli jsou spol-
ky, jejichž činnost je pro spoluobčany zamě-
řena do oblastí sportu a služeb. Více podrob-
ností o činnosti a realizovaných projektech lze 
nalézt na webových stránkách, které mohou 
přispět k rychlé orientaci, jak pro dárce, tak 
pro žadatele o příspěvek v roce 2017. Rádi 
bychom uvítali více dárců, kteří by se chtěli 
podílet touto cestou na dotváření příjem-
ného prostředí našeho města, které zdravá 
a udržovaná zeleň nenahraditelně umocňuje.

Václav Klička

Mateřská škola Pod lesem 

Mateřská škola Pod Lesem chce touto cestou 
poděkovat hylvátským hasičům, kteří odvedli 
neuvěřitelný kus práce, a díky nim může školka 
bezproblémově fungovat v nových, prozatím-
ních podmínkách. Velmi děkujeme i ZŠ Třebov-
ská v čele s panem ředitelem Pavlem Svatošem 
za prostory, podporu a vstřícnost. Velké díky 
patří také panu školníkovi Pavlu Vaňousovi 
a Mateřské škole U skřítka Jasánka, kam mohly 
naše děti docházet během prázdnin.

Základní škola Třebovská 

Naši sportovci opět vynikající!
O tom, že žáci naší školy mají sportovní for-
mu již na začátku školního roku, jsme se pře-
svědčili v pátek 15. 9. 2017. Naše starší žáky-
ně se zúčastnily okresního kola v Atletickém 
čtyřboji a po vynikajících výkonech s pře-
hledem zvítězily. Tím si zajistily nominaci do 
krajského finále Olympiády pardubického 
kraje. V krajském finále v Chrudimi děvčata 

podala opět výborné výkony a nakonec ob-
sadila skvělé 3. místo.

Po cyklostezkách v okolí města
Ve dnech 18. – 22. září 2017 se žáci ze Zá-
kladní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská setkali 
s dětmi z partnerské školy z Bystřice Kladské, 
aby prožili společný sportovní týden. Naši 
žáci předávali polským partnerům zkušenosti 
s jízdou po místních cyklostezkách a navští-
vili společně také významné turistické cíle 
v okolí. V Brandýse nad Orlicí si užili bloudění 
v Labyrintu, v Letohradu shlédli tvrz Orlici, 
v České Třebové objevovali tajemství histo-
rie dopravy v městském muzeu. Největším 
zážitkem byla pro všechny děti lezecká stě-
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na v ústeckém tábořišti Cakle, která nabízí 
opravdu adrenalinové zážitky. Akce se usku-
tečnila díky finanční podpoře Města Ústí nad 
Orlicí, které zaštiťuje celý projekt Překraču-
jeme hranice aneb Společnými aktivitami 
za lepším partnerstvím realizovaný v období 
2014 – 2020. Děkujeme všem, kteří projekt 
podpořili a umožnili tak navázání vřelých 
vztahů mezi žáky a pedagogy obou partner-
ských škol. Další setkání plánujeme na měsíc 
listopad, tentokrát se společně budeme učit 
hrát softbal.

Páťáci navštívili záchrannou stanici hendike-
povaných živočichů Pasíčka
Díky finanční podpoře města Ústí nad Orlicí 
žáci naší školy pravidelně navštěvují záchran-
nou stanici Pasíčka, kde se seznamují s postu-
pem, jak se postarat o nalezeného zraněného 
živočicha. V úterý 3. září dostali tuto možnost 
i letošní páťáci. Náladu nám nezkazilo ani mi-
mořádně deštivé počasí, které nás provázelo 
celé dopoledne. Kromě prohlídky expozice 
hendikepovaných živočichů se žáci zapojili 
do vzdělávacího programu Brána do pravě-
ku a vyzkoušeli si, jaké to je být paleontolo-
gem. Odkrývali kostru dinosaura pohřbené-
ho v písku, odlévali zkameněliny a poznávali 
historii života na Zemi. Nevšední zážitky byly 
odměnou za trpělivost při práci a poslechu 
výkladu průvodce.

Základní škola Bratří Čapků 

Čapci nezahálejí
I letos na podzim žáci 1. stupně opět sporto-
vali. Tentokrát s velkou obměnou za pomo-
ci deváťáků. Ti pro děti uspořádali atletický 
čtyřboj přímo na stadioně. Děti závodily 
v běhu na 60 m, vytrvalostním běhu, skoku 
dalekém a hodu míčkem. Všichni byli velice 
spokojeni, i když si mnozí při běhu doslova 
sáhli na dno.
V říjnu se naše děti zúčastnily „Podzimního 
tvoření“. Výsledkem zábavného dopoledne se 
staly originální výrobky, které si budete moci 
zakoupit na tradičním vánočním jarmarku.

Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu těchto akcí.

Jana Urbanová

Škola hrou
Akademie programování nabídla našim žá-
kům možnost programování tří her v jedno-
duchém „obrázkovém“ herním enginu Micro-
soft Kodu Game Lab. Během deseti hodin se 
účastníci naučili naprogramovat vlastní hry 
a tři nejlepší ze skupiny byli odměněni. Avšak 
tím to ani zdaleka nekončí. Pro nejúspěšnější 
bude před Vánoci uspořádáno v Pardubicích 
ústřední kolo soutěže Kodu Cup Česko (www.
koducup.cz). Držíme jim palce!

Martin Falta

Základní škola Komenského

Ohlédnutí
Atletický čtyřboj
Žáci 9. ročníků se svými učiteli tělesné výcho-
vy připravili atletický den pro své spolužáky 
z 1. stupně. Na prahu podzimu si žáci 1. až 5. 
ročníků vyzkoušeli základní atletické disciplí-
ny: běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým 
míčkem a vytrvalostní běh. Všechny děti zá-
vodily s ohromným nasazením a nadšením. 
Budeme doufat, že jim chuť sportovat vydrží. 

Učitelé TV

LOGO-CHVILKY na Štěpnici
Od září pracuje na naší škole na pozici speci-
álního pedagoga Mgr. Petra Mikulová. S dět-
mi z 1. stupně, které potřebují rozvíjet slovní 
zásobu a zdokonalit výslovnost, zahájila práci 
v rámci individuálních LOGO-CHVILEK.

Co nás čeká
Zimní koncert
Písnička a Zlatý klíček, pěvecké sbory naší 
školy, připravují pro rodiče a ústeckou veřej-
nost koncertní vystoupení, které určitě zpří-
jemní počátek času adventního. 4. prosince, 
v 18 hodin, Roškotovo divadlo

Základní umělecká škola  
Jar. Kociana 

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Hany Švendové – kytara
čt 9.11. | 16.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 13.11. | 17.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 27.11. | 17.00 hodin | koncertní sál 
„Rockování“ – koncert žáků třídy bicích ná-
strojů
st 29.11. | 18.00 hodin | hudební klub Po-
práč
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
čt 30.11. | 17.00 hodin | koncertní sál

ZUŠ Jar. Kociana v Ústí n.O., Smetanova 
1500, tel.: 465 569 577, 
e-mail:info@zusuo.cz, www.zusuo.cz

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Orlicí

Nový školní rok jsme začali velmi úspěšně 
a zvesela. Ve středu 13.9.2017 navštívili naši 
žáci Orlickoústeckou nemocnici. Žáci si pro-
hlédli dětské oddělení a vyzkoušeli si resus-
citaci a společně s klauny a malířem strávili 
velmi příjemné dopoledne
Ozdravný pobyt starších žáků proběhl ve 
dnech 18. 9. – 22. 9.2017 v Hluboké u Skut-
če. Pobyt byl zaměřen na turistiku, zvyšová-
ní tělesné zdatnosti, získávání vlastivědných 
a přírodovědných znalostí. V průběhu týd-
ne žáci navštívili Skuteč, Luži – Košumberk, 
Zderaz, Perálec v okolí táborové základny 
Domino, kde byli ubytováni. Při turistických 
výpravách se seznámili s přírodními krásami 
Pivnické rokle, žulové stezky v okolí Skutče, 
údolí Martinického potoka. Prohlédli si také 
hrad Rychmburk a rozhlednu Borůvku. Po 

týdnu se pak všichni vrátili s novými poznatky 
a zážitky zpět do školy.

O víkendu 23. – 24.9.2017 proběhla v Pardu-
bicích třetím rokem akce Retroměstečko. 
Letošního ročníku jsme se zúčastnili i my. Do 
projektu se zapojila celá škola svými výrobky. 
S sebou jsme vezli na ukázku výrobky z kera-
mického kroužku a z praktického vyučování 
(výtvarné výchovy, dílen, vaření). Na ochut-
návku byla sušená jablíčka a řepa, kterou žáci 
vypěstovali na školním pozemku. 
Celá akce proběhla za vydatného deště. Přes-
to si k nám návštěvníci našli cestu a chválili 
originalitu a šikovnost našich žáků. 
Děkujeme všem žákům a pedagogům za pro-
jevenou účast a máme radost, že se díky vaší 
podpoře podařila dobrá věc.
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Začátkem října v termínu od 2.10. – 6.10. se 
konal ozdravný pobyt mladších žáků v Ha-
rrachově. Cestou jsme se zastavili na Stezce 
v korunách stromů v Jánských Lázních. I přes 
nepřízeň počasí jsme viděli spoustu krásných 
míst od Krkonošského muzea – expozice Šin-
delka až po Mumlavské vodopády. Děti si 
vyzkoušely místní bobovou dráhu. Pobyt se 
velmi vydařil a domů jsme odjeli se spoustou 
nových zážitků.

Gymnázium vás srdečně zve na Dny otevře-
ných dveří, které letos připadají na 24. a 25. 
listopad.
Můžete si prohlédnout tuto budovu za do-
provodu (a komentářů) současných studen-
tů, podívat se na pokusy ve specializovaných 
laboratořích, otestovat svoji kreativitu při vý-
tvarných dílnách, ochutnat mlsy v improvizo-
vané kavárničce či prostě jen zavzpomínat na 
svá studentská léta a potkat známé (ale i ne-
známé) tváře. Pro zájemce o studium a jejich 
rodiče jsou připraveny základní informace 
o čtyřletém i osmiletém studijním programu.
Ať už jste tedy školou sami prošli, rádi byste 
se zde vzdělávali nebo vás škola prostě jen 
zajímá, přijďte, těšíme se na vás!
Kde: Gymnázium Ústí nad Orlicí
Kdy: pátek 24. 11. od 11.00 do 18.00, sobota 
25. 11. od 9.00 do 14.00

Kam kráčí Evropa? O tom si povídali gymna-
zisté s Pavlem Fischerem
V úterý 3. října se starší žáci gymnázia zú-
častnili besedy s Pavlem Fischerem, bývalým 
poradcem prezidenta Václava Havla, velvy-
slancem ve Francii a současným ředitelem 
Institutu empirických výzkumů STEM.
Setkání mělo poměrně obecný rámec obsa-
žený v názvu Kam kráčíš, Evropo?, ale právě 
díky tomu jsme se mohli podívat pod po-
kličku mezinárodního dění nejen v rámci Ev-
ropské unie, ale i v celosvětovém kontextu. 
Pan Fischer jako bývalý velvyslanec sdílel své 
zkušenosti v oblasti EU, OSN a NATO, přiblížil 

profesi velvyslance, zodpověděl dotazy zví-
davých studentů na migrační krizi, Ukrajinu, 
Severní Koreu, Spojené státy, Blízký východ, 
severní Afriku, to vše srozumitelně a s nad-
hledem, nikoliv „pouze“ s přehledem. Rozpo-
vídal se také o smyslu voleb a o práci s medi-
álními sděleními.
V závěru besedy nám prozradil, že se díky 
iniciativě senátorů chystá kandidovat na post 
prezidenta. A my jsme se to dozvěděli mezi 
prvními - ještě před oficiálním prohlášením 
v médiích.
Děkujeme Městské knihovně Ústí nad Orlicí 
za pozvání mimořádného hosta a zajištění 
besedy.
Zde připojujeme alespoň 2 ohlasy z řad stu-
dentů:
„Pan Fischer byl pravděpodobně ten nejza-
jímavější člověk, kterého jsem kdy potkala. 
Během besedy mě místy dokonce mrzelo, 
že tam nejsem jen já sama a nemohu se ho 
zeptat na všechno, co by mě zajímalo. Na 
všechny otázky odpovídal přemýšlivě, bral 
v úvahu všechny posluchače, snažil se od-
povědět konkrétně na otázku a zároveň ji 
zasadit do jakéhosi širšího kontextu.“ (Anna 
Mlynářová - moderátorka)
„Původně jsem předpokládal, že se bude jed-
nat o další z mnoha nudných besed, kde se 
politik snaží udělat si kampaň, a místo toho 
se akorát ztrapní. Pavel Fischer mě však mile 
překvapil. Velice mě potěšilo, že se debata ke 
konci stočila k volbám a k otázce proč vlastně 
volit. Myslím, že pan Fischer přesvědčil ně-

kolik mých kamarádů, že opravdu má smysl 
zajímat se o dění v naší zemi.“ (Vít Holásek)

Projekt EDISON 2017 aneb Jak jsme na gym-
náziu zažili svět ve zkratce
Pestrý týden plný prezentací v angličtině 
přinesl kousek poznání (více či méně) vzdá-
lených zemí a kultur, protože i letos se Gym-
názium Ústí nad Orlicí (již potřetí) zapojilo do 
projektu EDISON pořádaného mezinárodní 
studentskou organizací AIESEC. Tentokrát do 
našeho města zavítalo celkem 7 zahraničních 
vysokoškoláků ze 4 světadílů - Jižní Ameriky, 
Afriky, Asie a Evropy.
Gymnazisté přivítali Diega (Peru), Samuela 
(Ghana), Josepha (Alžírsko), Sabu (Írán), Le-
viho (Gruzie), Mary (Německo) a Madalinu 
(Rumunsko), kteří se nám od pondělí do pát-
ku snažili během dvou hodin hravě a pouta-
vě přiblížit kulturní, sociální, ekonomickou 
a politickou situaci ve své zemi. To je ostatně 
jeden z cílů celého projektu, který se snaží 
spojovat mladé lidi odlišných kultur a národ-
ností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi 
a situací v jiných zemích a tím pomohli prolo-
mit zvětšující se mezikulturní bariéru, omezit 
předudky a stereotypy. Tato setkání rozvíjí 
i jazykové dovednosti studentů, protože lek-
toři komunikují anglicky.
Stážisté bydleli v rodinách našich studentů 
a díky tomu mohli zažít život v české domác-
nosti. Všem hostitelům tímto děkujeme za 
jejich nasazení, ochotu a vstřícnost.

Gymnázium má otevřené nejen hlavy, ale i dveře - přijďte se podívat!
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Zprávičky ze Stacionáře

V minulém čísle jsme Vás informovali, jak se 
naši sportovci zúčastnili Speciální olympiá-
dy v Šumperku. Také proběhlo losování na 
světové hry 2019 do Abu Dhabi a náš Radim 
Mikulecký byl vylosován ve své kategorii z 3. 

místa v běhu na 100 m na tyto hry. Podmín-
kou je, že se musí zúčastnit letních her 2018 
v Brně a to v běhu na 100m, skoku do dálky 
a hodu kriket. míčkem. 
Naše smíšená štafeta ve složení Bartošová, 
Mikulecký, Heinige a Starý zaběhla štafetu 4 x 
100 m za 1: 12 a obsadila, tak krásné 3 místo. 
Měsíc říjen je už tradiční pro naše taneční 
kurzy v Dlouhoňovicích, které pořádá SPMP 
Žampach. Kurzy budou zakončeny Věneč-

kem. Pro naše uživatele je to velká příležitost, 
jak se naučit a zdokonalit se ve společen-
ských tancích a chování ve společnosti.
Děkujeme PDZ za poutavou besedu v Malé 
scéně na téma ,,Bláznit je normální. Může 
se to stát i Vám.“ A Cedru za pozvání na akci 
,,Den jak má být“.

Hana Zastoupilová, 
vedoucí služby

Senior klub

slaví 10 let

Plavání nejen pro členy Senior klubu - NO-
VINKA
pá 3. a 24.11. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu v ÚO se usku-
teční plavání spojené se cvičením ve vodě 
a vstupem do relaxačního centra. Pro členy 
„Senior klubu“ vstup na průkazku 50,- Kč, 
nečlen 60,-Kč. Stále Vás chodí málo, zveme 
i ty, kteří se ještě nezúčastnili. Peníze si při-
chystejte přesně. Akci zajišťuje Mgr. Štěchová 
a pí Šlegrová. Poslední plavání v roce 2017!

Na Svatomartinskou husu na Kolibu autobu-
sem nebo pěšky
pá 10.11. | výlet
Sraz pěších na náměstí ve 12,30 hodin – vede 
pí Rabová, ostatní na autobusovém nádraží 
ve 14,45 hodin, vede JUDr. Králík. Obě sku-
piny budou mít v restauraci zajištěná místa. 
Zpět buď pěšky, nebo v 17,11 hodin autobu-
sem. Předběžné objednávky na zamluvení 
místa a porce husy volejte telefonicky orga-
nizátorům do 7.11.2017.

ROUT 66 na kole-Nakopni svůj život
st 15.11. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do 
Roškotova divadla na cestopisnou přednášku 
p. Juráska. Vstupné 50,- Kč pro člena Senior 
klubu. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 
7.11. a 14.11. od 10.00 do 12.00 hodin. Ne-
lze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje JUDr. 
Ešpandr.

Nevydali jsme republiku bez výstřelu
st 15.11. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme 
na přednášku Jana Hrubeckého, která se 
koná v rámci Akademie volného času. Vstup 
volný, akci zajišťuje pí Rabová.

Bonusový zájezd pro členy SK
čt 16.11. | zájezd
Odpolední zájezd do Vamberka s prohlídkou 
muzea Krajky Vamberk, při cestě zpět se za-
stávkou v Potštejně. Zájezd je určen předně 
pro ty členy, kteří zůstávají doma a nikam 
nechodí. Je naprosto nenáročný. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 7.11. a 14.11. od 
10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. 
Členové mají přednost, člen SK hradí 40,-Kč, 
jako náhradník nečlen 70, - Kč, neobyvatel 
Ústí nad Orlicí 90 ,- Kč. Předpokládaný návrat 
do 18.00 hodin.V ceně jsou doprava a vstup. 
Akci zajišťuje pí Šamšulová, Mgr. Štěchová
Odjezdy autobusu: Hylváty f. Zářecký 
12.05 hodin, Benzina pod Duklou 12.10 ho-
din, Babyka12.15 hodin, 
Autobusové nádraží 12.20 hodin, Tvardkova 
12.25 hodin, Penzion12.30 hodin

Velký turnaj v kartách a hře PRŠÍ o pohár 
předsedy SK
út 21.11. | zábava
Turnaj pro 32 účastníků. Hraje každý proti ka-
ždému. Zúčastnit se mohou všichni neprofe-
sionální hráči bez ohledu na věk. Zveme i čle-
ny jiných klubů a školní děti. Akce proběhne 
v Klubu důchodců – na „Sladkovně“. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 7.11. a 14.11. od 
10.00 do 12.00 hodin, nelze se zúčastnit bez 
přihlášení. Děti lze přihlásit i telefonicky u or-
ganizátorů. Účast zdarma. Budeme rádi, po-
kud se zapojí žáci našich škol. Akci zajišťuje 
pí Šamšulová a JUDr. Králík.

Bajkeři
st 22.11. | 14.30 hodin
Senior kino – veselohra rež. M. Koppa „Bajke-
ři“. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 7.11. 

a 14.11. od 10.00 do 12.00 hodin. Cena pro 
člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí! 
Akci zajišťuje pí Šlegrová.

Pečení vánočního cukroví
út 28.11. | 15.30 hodin | Sladkovna
Hlásit se můžete max. do počtu 7 členů a to 
ve Sladkovně dne 7.11. a 14.11. od 10.00 do 
12.00 hodin. Nelze přijít bez přihlášení. Člen 
SK hradí náklady pečení, rozpočítá se podle 
skutečných nákladů. Lektorku hradí SK. Po 
pečení společný úklid a umytí nádobí. Každý 
si odnese podrobné recepty. Akci zajišťuje pí 
Šamšulová.

Adventní zdobení v zahradnictví Šťastný
st 29.11. | sraz 14.30 hodin
Sraz ve 14,30 hod přímo na místě u brány ze 
hřbitova. Možná prohlídka areálu, skleníků, 
možnost zdobení a zakoupení výrobků a kvě-
tin. Drobné občerstvení zajištěno. Akci zajiš-
ťuje pí Ešpandrová.

Taneční podvečer s hudbou M. Biena - NO-
VINKA
čt 30.11. | 17.30 hodin | bar Husová
K tanci a poslechu hrajeme nejen členům SK 
a nejen seniorům - přijďte se s námi vrátit do 
svých mladších let. U baru dobré pití a jídlo. 
Vstupné se hradí na místě, na průkazku pro 
člena SK 40,-Kč, pro ostatní 50,- Kč. Akci zajiš-
ťuje JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík.

AKCE NA DALŠÍ MĚSÍCE:
7. prosince 2017 - čtvrtek - celodenní ad-
ventní zájezd do Dvora Králové do výrobny 
vánočních ozdob a městského muzea. Hlásit 
se můžete ve Sladkovně dne 28.11. a 5.12. od 
10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. 
Členové mají přednost, člen SK hradí160,-Kč, 
jako náhradník nečlen 240,-Kč, neobyvatel 
Ústí nad Orlicí 280,- Kč. Pořadí přihlášení tvo-
ří zasedací pořádek. Předpokládaný návrat 
po 18.00 hodině. V ceně jsou doprava a vstu-
py. Polední volno na oběd. Za snížené ceny je 
možno nakoupit ozdoby.
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Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářec-
ký 06.15 hodin, Benzina pod Duklou 06,20 
hodin, Babyka 06,25 hodin, 
Autobusové nádraží 06,30 hodin, Tvardkova 
06,35 hodin, Penzion 06.40 hodin

Od 28. listopadu 2017 začínáme vybírat při-
hlášky na lázně Hokovce v termínu 25. úno-
ra až 3. března 2018, cena pro člena 4900,-
Kč, ostatní 5000,- Kč. Odjezd již 24.2. 2018 
odpoledne a ráno snídaně zdarma. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 28.11. a 5.12. od 
10.00 do 12.00 hodin. Po vyplnění přihlášky 
se vybírá záloha 1000,- Kč. Zajišťuje JUDr. 
Ešpandr.

Od 28. listopadu se berou přihlášky na slav-
nostní členskou schůzi u příležitosti 10. vý-
ročí vzniku Senior klubu. Schůze se uskuteč-
ní dne 14. prosince 2017 –čtvrtek – od 16,00 
hodin v sále hotelu UNO. Hudba a občerstve-
ní zajištěno. Na místě je možno navíc zakou-
pit kávu, čaj, alko i nealko nápoje. Nutný spo-
lečenský oděv. Hlásit se můžete ve Sladkovně 
dne 28.11. a 5.12. od 10.00 do 12.00 hodin. 
Nelze přijít bez předchozího přihlášení.

Hledáme ochotné členy na pomoc při orga-
nizaci slavnostní schůze a nové členy do vý-
boru. Zájemci hlaste se předsedovi.

Hledáme obdobné kluby z okolí našeho 
města ke spolupráci – kterým bychom rádi 
zasílali program našich akcí a nabízeli volná 
místa z těchto akcí – v případě zájmu se hlas-
te předsedovi SK.

KONTAKTY NA SK: p. Šamšulová 722475129, 
JUDr. Králík 722475132, p. Šlegrová 
777736315, Mgr. Štěchová 731601548, 
p. Rabová 734188853, JUDr. Ešpandr 
734398390, p. Ešpandrová 734188855. 

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

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřni-
ci,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7,00 do 15,30 hodin
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ 
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kra-
je a Nadace Charty 77.

TAXÍK MAXÍK – hromadný svoz
Službu hromadných svozů mohou využít stá-
vající i noví klienti Senior dopravy ČČK (senio-
ři a osoby zdravotně oslabené). Hromadný 
svoz je realizován ve zkušebním režimu ve 
dnech pondělí, středa a pátek. Taxík Maxík 
jezdí pevné trasy s předen stanovenými za-
stávkami pro nástup a výstup, ve stanove-
ných časech viz. tabulka níže. 
Službu je nutné předem opět objednat na 
telefonním čísle 774 412 117 (především 
z důvodů omezené kapacity sedadel ve vo-
zidle). Úhradu za dopravu lze provést buď 
v hotovosti za konkrétní jízdu – cena je sta-
novena na 20,- Kč za jízdu nebo na základě 
zakoupené permanentky Senior dopravy ČČK 

(kde bude odečteno jedno políčko – za cestu 
tam i zpět). Služba vznikla díky Nadaci Charty 
77 a Městu Ústí nad Orlicí.

DUKLA 13.00 hodin
prodejna potravin
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13.10 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
Na Pláni 13.15 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
OBCHODNÍ ZÓNA 13.25 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
HŘBITOV 13.30 hodin
Parkoviště u hřbitova
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13.40 hodin
Katastrální úřad
HŘBITOV 14.10 hodin
Parkoviště u hřbitova
OBCHODNÍ ZÓNA 14.15 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 14.25 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Na Pláni 14.35 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
DUKLA 14.45 hodin
prodejna potravin 

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační 
a volnočasové centrum pro seniory a nejen 
pro ně akce jsou určeny široké veřejnosti 
Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v bu-
dově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO

Výstava háčkovaných dekorací
1.-30.11. | 8.00-15.30 hodin
Vstup zdarma

Společenská hra BINGO
9.11. | 9.00 hodin
Přijďte si zahrát velmi oblíbenou a nenároč-
nou společenskou hru BINGO. Pro vítěze je 
připravena cena, káva i vstup zdarma

Odpolední vycházka – Pochod proti diabetu
14.11. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí n.O. s paní 
Zdenou Urbanovou. Sraz před budovou OS ČČK

Pečeme, vaříme – Vánoční cukroví
16.11. | 9.00 hodin
Přijďte si vyměnit zkušenosti z pečení vánoč-
ního cukroví, vstup zdarma

Šikovné ručičky – Adventní dekorace
22.11. | 15.30 hodin
Přijďte si vyrobit adventní věnec, vánoční de-
koraci. Spolupořadatelem akce je Speciální 
ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí n.O., jako vstup-
né je úhrada spotřebovaného materiálu

Výlet – Vánoční jarmark na zámku Žleby
25.11. | 8.00 hodin 
Vánoční jarmark, vánoční prohlídka zám-
ku Žleby. Přihlásit se můžete na tel.: 
775 765 659, nebo každé pondělí a čtvrtek 
od 8.00 do 15.30 hodin na ČČK, kde se pro-
vádí úhrada za výlet. Odjezd v 8.00 hodin 
z autobusového nádraží v ÚO, cena 100 Kč 
člen ČK a děti, 150 Kč ostatní, cena obsahuje 
dopravu

Strom splněných přání
26.11. – 13.12. 2017
Splňte přání dětem z dětských domovů a so-
ciálních ústavů zakoupením vánočního dár-
ku, přáníčka naleznete: v Informačním centru 
v budově radnice, v Krytém plaveckém bazé-
nu v ÚO a v Nákupním centru Nová Louže – 
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provozovna čistírny. Bližší informace o akci 
naleznete na: www.cckuo.cz

PŘIPRAVUJEME:
2. prosince 2017 - VÝLET – Mikuláš v Opočně
Tradiční mikulášská show s vánočními stánky 
na Kupkově náměstí. Přihlásit se můžete na 
tel. 775 765 659 nebo každé pondělí, čtvrtek 
od 8,00 do 15,30 hodin na ČČK, kde se prová-
dí úhrada za výlet. Čas odjezdu: 15,30 hodin 
(návrat ve večerních hodinách cca ve 21,00 
hodin), místo odjezdu: autobusové nádraží 
Ústí nad Orlicí, cena: 90,- Kč člen ČK/děti, 
130,- Kč ostatní, cena obsahuje dopravu 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
vánoční výrobky dětí ze školských zařízení 
v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací
od 5. 12. 2017 do 8. 12. 2017 zasedací míst-
nost Městského úřadu - budova radnice (Ga-
lerie), otevřeno od 9,00 do 17,00 hodin. Akce 
se koná za podpory Města Ústí nad Orlicí

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: kaž-
dý čtvrtek od 9,00 do 15,30 hodin - přijďte si 
popovídat se svými přáteli do Společenského 
centra ČČK (společenské hry)

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

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně přístupná 
veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem, kte-
ří hledají domov pro staré i nové knihy, rádi 
čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. Mů-
žete si půjčit knížku bez průkazky, bez upo-
mínek a v jakoukoliv denní dobu. Nejen, že 
si knížky můžete zapůjčit, ale i vložit do pro-
sklené skříňky. Pokud knížku nevrátíte, je to 
vaše věc. Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě u budo-
vy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: ote-
vřeno každý den kromě pondělí od 13,00 do 
16,00 hodin

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, MŮ-
ŽETE U NÁS. Fotografujete, kreslíte, tvoří-
te, sbíráte pohlednice, známky… Nabízíme 
právě vám ukázat ostatním svá díla a sbírky 

v prostorách Oblastního spolku Českého čer-
veného kříže Ústí nad Orlicí. 
Každý měsíc připravujeme výstavku růz-
ných fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je 
za účelem výstavky nabízen ZDARMA – pře-
devším seniorům. Bližší informace na tel. 
776 765 659
Těšíme se na Vaše výstavky

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek 
od 14,00 do 18,00 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY: Bližší informace a objed-
nání úklidové služby na tel.: 773 001 088

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přeno-
cují, nabízíme vám krátkodobé ubytování 
ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV, interne-
tem. Bližší informace a objednání ubytování 
na tel.: 775 765 659

Jak se máme v Domově 

U nás v Domově to stále žije. Navzdory sy-
chravému počasí si umíme užít každý den. 
Čtvrtek 5. října jsme přivítali s úsměvem na 
rtech, byl totiž Mezinárodní den úsměvu. 
Uspořádali jsme si Usměvavou kavárničku pl-
nou vtipů, veselých příhod a scének. Užíváme 
si ale každý den, zvlášť když vnímáme velkou 
podporu našich příznivců, ale i široké veřej-
nosti. Měsíc říjen u nás byl ve znamení soutě-

žení. Zúčastnili jsme se soutěže o nejpěkněji 
osázenou zahrádku, soutěž bude ukončena 
k poslednímu říjnu, v době uzávěrky článku 
jsme stáli na pomyslném prvním místě s ob-
rovským náskokem. Zároveň jsme byli vybra-
ní mezi 3 organizace, které se ucházely o Vaši 
podporu v obchodním domě Tesco. Soutěž 
končila také k poslednímu říjnu. O výsledcích 
obou soutěží Vás budeme informovat v pro-
sincových Ústeckých listech. Velkou radost 
nám také udělala aktivita společnosti DM 
Drogerie_markt, jejíž zaměstnanci si vybra-
li obyvatele Domova jako cílovou skupinu, 
které by chtěli udělat radost. O jakou formu 
radosti a spolupráce jde, Vám však zatím ne-

prozradíme, protože jde o překvapení pro 
naše obyvatele. J
A co nás čeká v listopadu? Poslední listopa-
dové pondělí začíná třetí ročník akce pod 
názvem Domovský advent. Přijďte tedy 27. 
11. v 16 hod. spolu s námi slavnostně roz-
svítit Domovský strom, posedět u hrnečku 
svařáku a dát si třeba chleba se sádlem a ci-
bulí. V rámci akce bude již tradičně probíhat 
vánoční prodejní výstava výrobků obyvatel 
Domova. Zakoupením výrobků podpoříte ak-
tivizační činnosti v Domově.
Sledujte nás na našich webových stránkách 
www.dduo.cz a také na facebooku. 

Hezký listopad Vám všem přejí
zaměstnanci Domova důchodců ÚnO

Podzimní rekondice ROSKY Ústí nad Orlicí

V zářijový měsíc Roska Ústí nad Orlicí připra-
vila pro své členy týdenní rekondiční pobyt 
v penzionu Pastviny na Pastvinské přehradě. 
Jako vždy bylo stěžejním bodem rekondice 
cvičení zaměřené na dýchání, protahování 
a posilování celého těla doplněné nezbytnou 
relaxací a masážemi. Významným obohace-
ním pobytu byla přednáška doc., PhDr. Kami-
ly Řasové Ph.D., která přidala i individuální 
polohování do správného sedu a stoje každé-

ho z přítomných. Cvičení a stabilizaci těla se 
věnovala také rehabilitační sestra, paní Libu-
še Částková. Rozvoj jemné motoriky všichni 
trénovali při výrobě ozdobných věnečků z or-
ganzy. Zajímavá byla ukázka tzv. „Králičí hop“, 
kdy králíčci přeskakovali různé překážky, jakoby 
zmenšený koňský parkur. Zpestřením rekondi-
ce byl společný večer, kdy se všichni účastníci 
stali piráty a společně si zasoutěžili. Nechyběl 
ani výlet na poutní místo do Neratova. Závě-

rečný večer si všichni zazpívali při harmonice. 
I když počasí příliš nepřálo, rekondici si všichni 
užili a už se těší na další setkání. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali měs-
tu Ústí nad Orlicí za finanční podporu, která 
umožňuje reg.organizaci Roska UO realizo-
vat plánované akce. Tyto aktivity přispívají 
k začlenění pacientů s RS do aktivního života 
a přinášejí jim velké povzbuzení. 

Hana Pauková
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Svaz postižených civilizačními 
chorobami základní organizace Ústí n. Orl.

Pozvánka na Senior kino, český film De-
zertér (druhá část z cyklu Zahradnictví) do 
Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, středa 8. 
listopadu 2017 ve 14.30 hod. 
Pro člena SPCCH cena 40 Kč.

Pozvánka na představení „Herci jsou unave-
ni“ Spolku divadelních ochotníků Diviš Žam-
berk.
Kde: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí. Kdy: 
ve čtvrtek 16.listopadu 2017 v 19.30 hod. 
Doprava tam i zpět je zajištěna.
(Odjezdy autobusu: Hylváty ve 18.45 
hod., Dukla 18.50 hod., Družba ve 18.55 
hod.,Tvardkova v 19 hod., Penzion v 19.05)
Cena: člen 100 Kč, nečlen 120 Kč.
Přihlášky a platba vždy 1. a 2. čtvrtek v měsí-
ci od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu důchod-
ců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 
378 815 a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH.

V Pardubickém kraji opět hledáme pěstouny!

Každé dítě potřebuje rodinu a v Pardubickém 
kraji i nadále žije mnoho dětí v ústavních zaří-
zeních, které i přes veškerou snahu nemohou 
dětem nahradit péči v přirozeném prostředí 
rodiny. Rodinné prostředí potřebují zažít 
i děti staršího věku a také děti jiného než vět-
šinového etnika. Právo na to, aby žily v rodi-
ně, mají i děti s různým stupněm postižení.
Nezisková organizace Amalthea, která pomá-
há dětem, rodičům a pěstounům, opět hledá 
zájemce o pěstounskou péči. Úkolem pěs-
tounů je dítěti, které z nějakého důvody nyní 
vyrůstá v ústavu nebo se jeho rodina ocitla 
v těžké životní situaci a nemůže o něj tudíž 
pečovat, nabídnout místo ve své rodině. Dů-
ležitým úkolem pěstounů je navázat s přija-
tým dítětem bezpečný vztah, doprovázet ho 
v jeho radostech i starostech a být mu opo-
rou při hledání vztahu k jeho rodičům.
Pěstounství je do jisté míry profesí přináše-
jící finanční odměnu, jelikož jsou pěstouni 
finančně podporování státem. Zároveň pěs-
tounství klade na pěstouny požadavky, které 
mají zajistit, aby dítě v pěstounské rodině 
bylo v bezpečí a spokojené. Mezi takové po-
žadavky patří například povinnost vzdělávat 

se, být v kontaktu se sociálními pracovníky, 
spolupracovat s vlastní rodinou dítěte atd. 
Přijďte se dozvědět o pěstounské péči něco 
více. Ve středu 22. 11. 2017 se od 16 hod 
do 18 hod na pobočce Amalthea z. s. v Ústí 
nad Orlicí na adrese T. G. Masaryka 115, 
Ústí nad Orlicí uskuteční Setkání se zájemci 
o náhradní rodinnou péči spojené s besedou 
s pěstouny, kteří už děti v pěstounské péči 
vychovávají. 
Přijďte se zeptat na všechno, co Vás o pěs-
tounské péči zajímá – pěstounů i odborníků. 
Amalthea z. s. Vám pomůže na Vaší cestě 
k pěstounství! 
Více informací se dozvíte na webových strán-
kách http://amalthea.cz, dále na telefon-
ním čísle 773 952 814 nebo nám napište na 
e-mail pestouni@amalthea.cz

Den otevřených dveří Amalthea
Velice rádi bychom Vás pozvali na den ote-
vřených dveří v prostorách naší nové poboč-
ky Amalthea v Ústí nad Orlicí. Termín konání 
30.11. od 13.00 do 17.00. A kde nás najdete? 
Naše nová adresa pobočky Amalthea je T.G.
Masaryka 115, Ústí nad Orlicí. Provedeme 
Vás našimi prostory a představíme Vám naše 
služby. 

Těšíme se na Vás. Tým Amalthea.

Stomatologická pohotovost

    4.-5.11. – MUDr. Milena Kalousková, Pickova1483, ÚO,  ...........tel.: 465 543 302
11.-12.11. – MDDr. Stanislav Knob, železniční poliklinika, ČT, .......tel.: 723 036 370
       17.11. – MUDr. Martin Formánek, Masarykova 1071, ČT, .......tel.: 731 784 643
18.-19.11. – MUDr. Lucie Kumpoštová, Masarykova 1071, ČT,  .....tel.: 778 133 117
25.-26.11. – MDDr. Monika Sigmundová, F.V.Krejčího 405, ČT,  .....tel.: 465 534 555

Plavání pro zdravotně postižené 
a seniory

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. detašované pra-
coviště Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SE-
NIORY. Kdo jste zdravotně znevýhodněn, 
pobíráte např. invalidní důchod, starobní dů-
chod, máte průkaz ZTP nebo Vaše dítě.
VSTUPNÉ 20 Kč, které zahrnuje také dopro-
vod, při vstupu vyžadujeme předložení prů-
kazu o zdravotním znevýhodnění nebo jiný 
typ potvrzení.
V ceně možnost zapůjčení podložek, moli-
tanových trubek a dalších pomůcek pro pla-
vání. V rámci lekcí připravujeme program: 
plavání pod vedením instruktora a dvakrát 
bude přístupna kromě plaveckého bazénu 
také relaxační zóna. Každý návštěvník má po-
vinnost dodržovat návštěvní řád plaveckého 
bazénu a zajistit si v případě potřeby vlast-
ní doprovod. Děti mohou do bazénu pouze 
v přítomnosti osoby starší 18-ti let, která za 
ně zodpovídá. 

Termíny vstupů na LISTOPAD 2017: 
6.11. – bazén + relaxační zóna
20.11. – bazén + relaxační zóna
27.11. – bazén + instruktor
Vždy od 14.00 do 16.00 hodin v krytém pla-
veckém bazénu v Ústí nad Orlicí
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Mateřské centrum Medvídek 

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Volná herna
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. – Jóga pro 
dospělé 
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka, 
Nosíme a šátkujeme s Věrou
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Tancová-
ní, zpívání, tvoření se Zdeničkou, zpívánky 
s Radkou 
Středa od 16:00 do 17:00 hod. – Jóga pro 
děti
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod – Volná herna, 
1. čtvrtek v měsíci Dětem zdravě
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Volná herna, 
poslední pátek v měsíci Setkávání rodin
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod. - Vol-
ná herna

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, 
Katka Fišarová 605 965 463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Ma-
teřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu

Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu 
Fialka.

Zpívání a tvoření se Zdeničkou
st 1., 8., 15., 22. a 29. 11. | 9.00-12.00 hodin

Jóga pro děti
st 1., 8., 15., 22. a 29.11. | 16.00-17.00 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně kaž-
dou středu cvičit jógu s dětmi od cca 2 let. 
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšo-
vou hračku. Vstupné 40,- / lekce. HLASTE SE 
PROSÍM PŘEDEM NA E-MAIL NEBO PŘÍMO 
V CENTRU

Dětem zdravě
čt 2.11. | 9.30 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci je pro Vás v MC 
připravená nutriční terapeutka a laktační po-
radkyně Tereza Kraupnerová, DiS. Víte, jak na 
správnou výživu dětí do 3 let?

Kavárnička
pá 3.11. | 9.00 hodin

Jóga pro dospělé
po 6., 13., 20. a 27.11. | 17.00-18.00 hodin
Miluška Spíchalová bude pravidelně každé pon-
dělí cvičit jógu s dospělými. S sebou karimatku, 
volný oděv a pití. Vstupné 40,- / lekce. HLASTE 
SE PROSÍM PŘEDEM NA E-MAIL NEBO PŘÍMO 
V CENTRU

Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování 
s Pavlínou
út 7.11. | 10.00-12.00 hodin
Každé první úterý v měsíci je pro vás v MC při-
pravená Pavlína Marešová, která Vám zodpoví 
Vaše dotazy ohledně těhotenství, přípravy 
k porodu, bezplenkové komunikační metody, 
šátkování

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení 
a šátkování s Věrou
út 7., 14., 21. a 28.11. | 8.30-12.00 hodin
Objevte kouzlo nošení dětí v šátcích a ergono-
mických nosítkách. Základní úvazy a informace 
o nošení vám podá Věra mezi 8:30 a 9:30hod.

Zpívánky s Radkou
st 8.11. | 9.00-10.00 hodin

Česká ekologická drogerie
čt 9.11. | 9.30 hodin
Pavlína Šalamounová vás seznámí s českou 
ekologickou drogerií, která vám napomůže 
k tomu, aby péče o domácnost byla voňavou 
zábavou. Přijďte si drogerii sami vyzkoušet.

Síla a léčivá moc kamenů
so 11.11. | 14.00-18.00 hodin
Dorazte na povídání Ládi Skřivánka. S sebou pa-
pír a tužku na poznámky, bude co psát. Kameny 
je možné si osobně osahat – procítit, koupit, …

Chci být spokojená
so 18.11. | 9.00-11.30 hodin
Milé ženy, přijd‘te si procítit v ženském kruhu 
svoji sílu, uvědomit si své záměry. Ukážeme 
si, jak je podpořit. S sebou: pastelky, papír, 
volné oblečení. Cena: 330,- Kč, rezervace 
místa na tel.: 604 650 708. Těší se na Vás cer-
tifikovaná terapeutka Lenka Franzová

Setkávání maminek s dětmi se specifickými 
potřebami
pá 24.11. | 8.00-12.00 hodin
Každý poslední pátek v měsíci budou probí-
hat pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS, 
ADHD a dalšími problémy.

Rodinné centrum Srdíčko

Provozní doba: (začátky programů cca 10.00 
– 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 Kč/více 
dětí, možnost měsíční permanentky – 150 
Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

Po: 8.30 – 12.30 - Herna, prográmek pro děti 
- zpívání a vyrábění
St: 8.30 – 12.30 - Herna, výtvarná dílna (pře-
devším) pro dospělé
Pá: 8.30 – 12.30 - Herna, baby angličtina 

Středeční výtvarné dílny (cena dle spotřeby 
materiálu):

Scrapbooková fotoalba a fotokalendáře I.
st 1.11. | 10.00 hodin

Scrapbooková fotoalba a fotokalendáře II.
st 15.11. | 10.00 hodin

Scrapbooková fotoalba a fotokalendáře III.
st 22.11. | 10.00 hodin

Scrapbooková fotoalba a fotokalendáře IV.
st 29.11. | 10.00 hodin

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

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

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

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Vztah matky a dítěte, základ pro celý život
st 8.11. | 10.00 hodin | herna RC
Jak a proč budovat takový vztah? Lektor Mgr. 
Evald Rucký

Lampionový průvod
so 11.11. | 17.00 hodin
Start ZŠ Bří Čapků a ZŠ Třebovská. Pojďte 
s námi rozzářit město lampiony, konec na za-
hradě RC – čaj, pohádky, ohňostroj

Předcházení nemocem
po 27.11. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem

pokračování na str. 11
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Dámská jízda
po 27.11. | 20.00 hodin| Zambar

Manželské večery
ne 5., 12., 19. a 26.11. | 17.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství Podle meto-
diky zpracované manžely Leeovými z Anglie 
– letos podle nových materiálů, s večeří, osm 
setkání pro prohloubení partnerského vzta-
hu, lze i samostatně. Hlídání dětí po domluvě 
zajišťujeme. Tel: 603 976 036 nebo 603 913 
885. Dotovaná cena kurzu (v ceně i večeře 
pro pár) je 100 Kč na dvojici a setkání. www.
manzelskevecery.cz
KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 
604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdic-
ko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz

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

Dům dětí a mládeže DUHA

AKCE PRO ŠKOLY:
8.11. - Oblastní kolo soutěže
PIŠQWORKY pro přihlášené střední školy 
a gymnázia. Více informací na www.pisqwor-
ky.cz
Prezence: 8:30 hod., zahájení: 9:00 hod.

LEZECKÉ ZÁVODY – ORLICKÝ MONKEY CUP
11.11. lezecké závody pro děti

Otevřený seriál lezeckých závodů pro začína-
jící a mírně pokročilé lezce a fandy horolezec-
tví. Soutěží se v lezení na rychlost a obtížnost 
nebo boulder. Soutěží se o hodnotné ceny 
s horolezeckou tematikou.
Prezence: 8:30 hod., zahájení: 9:00 hod., 
startovné: 50 Kč

LEZECKÁ STĚNA:
Lezení pro veřejnost: Přijďte si zalézt na stě-
nu pod vedením zkušených instruktorů!
Zapůjčení lezeckého vybavení je samozřej-
mostí.
Út: 18:00 - 20:00 hod.
Čt: 19:00 - 21:00 hod.
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě

Tábor LDT Zblovice

Není špatné si připomenout léto, a proto tro-
chu se zpožděním přinášíme zprávu z prázd-
ninového zblovického údolí. Již po několikáté 
se v druhé polovině července vydalo 84 dětí 
z Ústí nad Orlicí a okolí na 16 dní do Zblovic 
u Vranovské přehrady. Táborová základna, 
kterou udržuje zapsaný spolek LDT Zblovi-
ce z. s., byla skvěle připravena, počasí nám 
přálo, takže mohl naplno probíhat táborový 
program. Letošní rok byl věnován dobrodruž-
ství s kapitánem Flintem, jehož hlavním cílem 
bylo nalezení pokladu. Samozřejmě nesměly 
chybět tradiční činnosti jako jízda na lodích, 

mnoho druhů sportu, táborové dovednosti, 
diskotéky, horolezectví, vycházky do okolí, 
celodenní výlet aj. Musíme vyzdvihnout re-
porty z tábora v podobě fotek a videí, které 
rodičům zprostředkovávaly táborové dění. 
Všechny je můžete zpětně dohledat na www.
ldtzblovice.cz. Členům personálu letošního 
běhu a členům spolku LDT Zblovice z. s. patří 
obrovský dík za čas a práci, jež zblovickému 
táboru obětují. 

Za personál LDT Zblovice 2017 
Čopian Ondřej

pokračování ze str. 10

Sportovně edukační pobyt 
Cukříků

Ve dnech 27.9.-1.10. 2017 jsme se se sku-
pinou rodičů a diabetických dětí vydali na 
sportovně edukační pobyt do malebného 
městečka Svratka.
Hned po příjezdu nás čekal táborák s opé-
káním buřtíků a seznámení se s podrobným 
programem pobytu.
Následující den začal edukačním posezením 
nad novou aplikací v souvislosti s monito-
rováním glykémie a ovládáním inzulínové 
pumpy. Odpoledne jsme vyrazili na Jeřabi-
nobraní do nedalekého Zubří přes rozhlednu 
na Zuberském kopci. Po návratu do ubytovny 
nás čekala večeře, kontrola glykémií a zahráli 
jsme si hru „Co na to Češi“.
Páteční ráno nás přivítalo sluníčkem a čekala 
nás ukázka policejních práce policejních pso-
vodů včetně zásahu na ujíždějící vozidlo.
Na sobotní dopoledne jsme měli připraveno 
vypouštění balónků se vzkazy a poté jsme se 
vydali do nedalekého bazénu. Odpoledne jsme 
se vypravili na blízké hřiště, kde jsme si společ-
ně zahráli fotbal a soutěžili v jízdě zručnosti na 
invalidním vozíku. Večer děti čekala noční hra 
a odměnou všem byla lízátka bez cukru.
Za možnost uskutečnit tento pobyt opět dě-
kujeme našim sponzorům a lidem, kteří nás 
podporují.
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Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271. Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, 
Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec) můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

Středa 1. listopadu
  | Knižní obě-kty/výstava do 30.11. | Městská knihovna | tel.: 737 205 226
  | Orlice v proměnách času/výstava do 30.11. | Městská knihovna | tel.: 737 205 226
 8.00-15.30 hodin | Výstava háčkovaných dekorací/do30.11. | Český červený kříž | tel.: 464 649 590
 10.00 hodin | Scrapbooková fotoalba I./dílna | RC Srdíčko | tel: 604 313 249
 19.30 hodin | Milovat k smrti/divadlo | Roškotovo divadlo | tel.: 736 503 564

Čtvrtek 2. listopadu
 9.30 hodin | Dětem zdravě/přednáška | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 19.00 hodin | Přes kosti mrtvých/film | Malá scéna | www.msuo.cz
 19.30 hodin | Milada/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Pátek 3. listopadu
 9.00 hodin | Kavárnička | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 14.00-15.30 hodin | Plavání nejen pro členy SK | KPB ÚO | tel.: 777 736 315
 19.00 hodin | Črty ze života sv. Anežky České/divadlo   Malá scéna | www.msuo.cz

Sobota 4. listopadu
 9.00 hodin | Generali Cup/ karate | SH SŠUP | www.karateuo.cz
 9.30 hodin | Milada/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 15.00 hodin | Sněhurka a sedm trpaslíků/pohádka | Roškotovo divadlo | tel.: 736 503 564

Neděle 5. listopadu
 15.00 hodin | O Sněhurce/pohádka | Malá scéna | www.msuo.cz
 17.00 hodin | Příšerákovi/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 17.00 hodin | Manželské večery/kurz | RC Srdíčko | www.manzelskevecery.cz
 19.00 hodin | Kukačka-Přesto zůstal člověkem | Malá scéna | www.msuo.cz
 19.30 hodin | Scorpions-Forever And A Day/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Pondělí 6. listopadu
 17.30 hodin | Umění rukama ústeckých studentů/vernisáž/výstava do 30.11. | Malá scéna  | www.msuo.cz 
 19.30 hodin | Čára/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
  | Náramek nálad/výstava do 5.12. | foyer Roškotova divadla | tel.. 736 503 564

Úterý 7. listopadu
 8.30-12.00 hodin | Nemluvňátka, kojenci,batolátka,šátkování   | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 10.00-12.00 hodin | Těhotenství,porod, šestinedělí, šátkování      | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 16.00 hodin | Podzimní pohádka/tvoření pro děti | Městská knihovna | tel.: 737 205 226
 19.30 hodin | TO/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 19.30 hodin | Trigonum Musicum/koncert | ZUŠ J. Kociana | tel.: 736 503 564

Středa 8. listopadu
 | MF outdoorových filmů 2017/do 12.11.  Malá scéna | www.msuo.cz
 9.00 hodin | Pišqworky/pro SŠ a gymnázia | DDM Duha | tel.: 604 209 661
 9.00-10.00 hodin | Zpívánky s Radkou | MC Medvídek | tel.: 605 965 463
 10.00 hodin | Vztah matky a dítěte/přednáška | RC Srdíčko | tel.: 604 313 249
 14.30 hodin | Dezertér/Senior kino | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 19.30 hodin | Bajkeři/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Čtvrtek 9. listopadu
 9.00 hodin | Společenská hra BINGO | Český červený kříž | tel.: 464 649 590
 9.30 hodin | Česká ekologická drogerie/beseda | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 16.00 hodin | Třídní hudební besídka | ZUŠ J. Kociana | tel.: 465 569 577

Pátek 10. listopadu
  | Na Svatomartinskou husu/Koliba | Senior klub    | tel.: 734 188 853, 722 475 132
 19.00 hodin | DESÁTÝ koncert | Roškovoto divadlo

Sobota 11. listopadu
 9.00 hodin | Orlický Money Cup/lezecké závody pro děti      | DDM Duha | tel.: 604 209 661 
 9.15 + 11.30 hodin | TJ Jiskra ÚO – FC Slavoj Vyšehrad „B“, fotbal, divize C, st. a ml. dorost
 14.00 hodin | TJ Jiskra ÚO – SK Převýšov, fotbal, ČFL, muži A
 14.00-18.00 hodin | Síla a léčivá moc kamenů/beseda | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 17.00 hodin | Lampionový průvod | RC Srdíčko | tel.: 604 313 249
 17.00 hodin | Acri Tibia/koncert + setkání členů | Hernychova vila
 19.00 hodin | 24h Le Mans, Dakar | Malá scéna | www.msuo.cz
 19.30 hodin | Vražda v Orient Expresu/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Neděle 12. listopadu
 10.00+11.45 hodin | TJ Jiskra ÚO – SK Holice, fotbal, kr. přebor, st. a ml. žáci
 17.00 hodin | Alibi na klíč/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 17.00 hodin | Manželské večery/kurz | RC Srdíčko | www.manzelskevecery.cz 
 19.30 hodin | Hokusai z Britského muzea/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Pondělí 13. listopadu
 17.00 hodin | Hudební besídka | ZUŠ J. Kociana | tel.: 465 569 577
 19.30 hodin | Vražda v Orient Expresu/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Úterý 14. listopadu
 8.30-12.00 hodin | Nemluvňátka, kojenci,batolátka,šátkování  | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 14.00 hodin | Pochod proti diabetu | Český červený kříž | tel.: 464 649 590
 15.30 hodin | Pochod proti diabetu okolím Černovíru | před Hospodou U Bobše | tel.: 728 785 007
 18.00 hodin | Eugéne Adget/přednáška | Malá scéna | www.msuo.cz
 19.30 hodin | Všechno nejhorší/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
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Středa 15. listopadu
 10.00 hodin | Scrapbooková fotoalba II./dílna | RC Srdíčko | tel: 604 313 249
 17.30 hodin | Alzheimerova choroba/přednáška | Malá scéna | www.masuo.cz
  | Fotografie z dalekých cest/vernisáž | KPU-Galerie pod radnicí | tel.: 725 078 375
 18.00 hodin | Nevydali jsme republiku bez výstřelu/beseda   | Městská knihovna | tel.: 737 205 226
 19.00 hodin | Rout 66 na kole/přednáška | Roškotovo divadlo | tel.: 736 503 564

Čtvrtek 16. listopadu
  | Farmářské trhy | Mírové náměstí | www.k-trhy.cz
  | Zájezd do Vamberka | Senior klub | tel.: 722 475 129
 9.00 hodin | Pečeme, vaříme/vánoční cukroví | Český červený kříž | tel.: 464 649 590
 19.00 hodin | Lady Macbeth/film | Malá scéna | www.masuo.cz
 19.30 hodin | Herci jsou unaveni/divadlo | Roškovoto divadlo | tel.: 736 503 564

Sobota 18. listopadu
 9.00-11.30 hodin | Chci být spokojená/beseda | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 17.00 hodin | Lego®Ninjago®Film/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 19.30 hodin | Zahradnictví: Nápadník/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Neděle 19. listopadu
 7.30-11.00 hodin | Sběratelská burza | Hotel Poprad,  1. patro, salonek
 17.00 hodin | Manželské večery/kurz | RC Srdíčko | www.manzelskevecery.cz

Pondělí 20. listopadu
 19.30 hodin | Vánoční koncert D. Peckové | Roškotovo divadlo | tel.: 736 503 564

Úterý 21. listopadu
 8.30-12.00 hodin | Nemluvňátka, kojenci,batolátka,šátkování  MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 15.00 hodin | Turnaj v kartách | Senior klub | tel.: 722 475 132

Středa 22. listopadu
 10.00 hodin | Scrapbooková fotoalba III./dílna | RC Srdíčko | tel: 604 313 249
 14.30 hodin | Bajkeři/Senior kino | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 15.30 hodin | Adventní dekorace/dílna | Český červený kříž | tel.: 464 649 590
 19.00 hodin | Epidemie svobody/film | Malá scéna | www.msuo.cz
 19.30 hodin | 8 hlav šílenství/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Čtvrtek 23. listopadu
 19.30 hodin | Blade Runner 2049/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Pátek 24. listopadu
 8.00-12.00 hodin | Maminky s dětmi se specif. poruchami   | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 11.00-18.00 hodin | Den otevřených dveří | Gymnázium Ústí n.O. | www.gymuo.cz
 14.00-15.30 hodin | Plavání nejen pro členy SK | KPB ÚO | tel.: 777 736 315
 19.30 hodin | Liga spravedlnosti/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Sobota 25. listopadu
 8.00 hodin/sraz | Zámek Žleby/výlet | Český červený kříž | tel.: 775 765 659
 9.00-13.00 hodin | Den otevřených dveří | SŠ automobilní Ústí n.O. | www.skola-auto.cz 
 9.00-14.00 hodin | Den otevřených dveří | Gymnázium Ústí n.O. | www.gymuo.cz
 17.00 hodin | Liga spravedlnosti/film 3D | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 19.00 hodin | Ples pro tebe | Kulturní dům | tel.: 736 503 564
 19.30 hodin | Thor: Rangarok/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 19.30 hodin | Běh na dlouhou trať/tanec | Malá scéna | www.msuo.cz

Neděle 26. listopadu
 | Strom splněných přání/do 13.12. | Český červený kříž | www.cckuo.cz
 17.00 hodin | Maxinožka/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 17.00 hodin | Manželské večery/kurz | RC Srdíčko | www.manzelskevecery.cz
 19.30 hodin | Hráči se smrtí/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Pondělí 27. listopadu
 10.00 hodin | Předcházení nemocem/beseda | RC Srdíčko | tel.: 604 313 249
 17.00 hodin | Hudební besídka | ZUŠ J. Kociana | tel.: 465 569 577
 19.30 hodin | Čtverec/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564
 20.00 hodin | Dámská jízda | RC Srdíčko | tel.: 604 313 249

Úterý 28. listopadu
 8.30-12.00 hodin | Nemluvňátka, kojenci,batolátka,šátkování   | MC Medvídek | tel.: 732 681 858
 15.30 hodin | Pečení vánočního cukroví | Senior klub | tel.: 722 475 129
 19.00 hodin | Kyrgystan – Tian Šan/beseda | Malá scéna | www.msuo.cz
 19.30 hodin | Milada/film | Kino Máj | tel.: 736 503 564

Středa 29. listopadu
 10.00 hodin | Scrapbooková fotoalba IV./dílna | RC Srdíčko | tel: 604 313 249
 14.30 hodin/sraz | Adventní zdobení | Senior klub | tel.: 734 188 855
 18.00 hodin | „Rockování“ | hudební klub Popráč | tel.: 465 569 577
 18.00 hodin | T. Boučková/autorské čtení | Městská knihovna | tel.: 737 205 226

Čtvrtek 30. listopadu
  | Rozsvícení vánočního stromu v Černovíru | před Hospodou U Bobše | tel.: 777 300 221
13.00-17.00 hodin  | Den otevřených dveří | Amalthea | www.amalthea.cz
 17.00 hodin | Betlémy z Ústí n.O. a Třebíče/vernisáž/výstava do 28.1.  | Městské muzeum | tel.: 465 523 653
 17.00 hodin | Hračky šlechtických rodů/vernisáž | Městské muzeum | tel.: 465 523 653
 17.00 hodin | Zabalme se do kožíšku/vernisáž | Městské muzeum | tel.: 465 523 653
 17.00 hodin | Třídní hudební besídka | ZUŠ J. Kociana | tel.: 465 569 577
 17.30 hodin | Taneční podvečer/bar Husová | Senior klub | tel.: 734 398 390
 19.00 hodin | Červená/film | Malá scéna | www.msuo.cz
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Alibi na klíč
ne 12.11. | 17.00 hodin
Komedie, Francie, české titulky, vstupné 110 Kč

Hokusai z Britského muzea
ne 12.11. | 19.30 hodin
Umělecký, VB, české titulky, vstupné 200 Kč

Vražda v Orient Expresu
po 13.11. | 19.30 hodin
Drama, USA, Malta, české titulky, vstupné 
120 Kč

Všechno nejhorší
út 14.11. | 19.30 hodin
Horor, USA, české znění, vstupné 110 Kč

Lego®Ninjago®Film
Animovaný, USA, český dabing, vstupné 80 Kč

Zahradnictví: Nápadník
so 18.11. | 19.30 hodin
Drama, ČR, SR, vstupné 120 Kč

Bajkeři/Senior kino
st 22.11. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

8 hlav šílenství
st 22.11. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, SR, vstupné 100 Kč

Blade Runner 2049
čt 23.11. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, Kanada, VB, české titulky, vstupné 
100 Kč

Liga spravedlnosti
pá 24.11. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 100 Kč

Thor: Rangarok
so 25.11. | 17.00 hodin
Thriller, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Liga spravedlnosti  3D
so 25.11. | 19.30 hodin
Akční, USA, český dabing, vstupné 120 Kč

Maxinožka
ne 26.11. | 17.00 hodin
Animovaný, Francie, Belgie, české znění, 
vstupné 100 Kč

Hráči se smrtí
ne 26.11. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 120 Kč pokračování na str. 15

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Městské-
ho úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, 
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-
-line.
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orli-
cí, tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klub-
centrum.cz. www.klubcentrum.cz

3 D Kino máj

Milada
čt 2.11. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, vstupné 120 Kč

Milada
so 4.11. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, vstupné 120 Kč

Příšerákovi
ne 5.11. | 17.00 hodin
Animovaný, Německo, VB, české znění, 
vstupné 120 Kč

Scorpions – Forever And A Day
ne 5.11. | 19.30 hodin
Hudební, Německo, české titulky, vstupné 
130 Kč

Čára
po 16.11. | 19.30 hodin
Krimi, SR, UK, ČR, vstupné 110 Kč

*TO
út 7.11. | 19.30 hodin
Drama, USA, české titulky, vstupné 80 Kč

Zahradnictví: Dezertér/Senior kino
st 8.11. | 14.30 hodin
Drama, ČR,SR, vstupné 60 Kč

Bajkeři
út 8.11. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

Vražda v Orient Expresu
so 11.11. | 19.30 hodin
Drama, USA, Malta, české titulky, vstupné 
120 Kč

*Čtverec
po 27.11. | 19.30 hodin
Drama, SWE, DE, FR, DK, české titulky, vstup-
né 90 Kč

Milada
út 28.11. | 19.30 hodin
Životopisný, ČR, vstupné 120 Kč

Nabídka pořadů – listopad 2017

Milovat k smrti
st 1.11.| 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Příběh o velké Edith Piaf. V hlavní roli S. Ná-
lepková, texty písní J. Dědeček. Divadelní 
předplatné, zbývající vstupenky v předpro-
deji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny. Vstupné 340 Kč

Sněhurka a sedm trpaslíků
so 4.11. | 15.00 hodin |Roškotovo divadlo. 
Divadlo Víti Marčíka uvádí pohádku pro děti 
od 4 let. Vstupné 50 Kč

Scorpions – Forever And A Day
ne 5.11. | 19.30 hodin | Kino Máj
Padesát let historie rockové kapely Scorpions 
v unikátním filmovém dokumentu. Vstupné 
130 Kč

Náramek nálad
6.11-5.12. | foyer Roškotova divadla
Výstava pardubických výtvarnic Zd. Červen-
kové a J. Divišové je přístupná vždy v době 
konání akcí v divadle.

Trigonum Musicum
út 7.11. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
D. Prosek – hoboj, L. Härtelová – harfa, J. 
Keller – violoncello. Koncertní předplatné, 
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu 
před začátkem koncertu u pokladny. Vstupné 
160 Kč

Hokusai z Britského muzea
ne 12. 11. | 19.30 hodin | Kino Máj
Film o tvorbě nejslavnějšího japonského ma-
líře. Vstupné 200 Kč
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Rout 66 na kole – Nakopni svůj život
st 15.11. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Zdeňka Juráska. Vstup-
né 70 Kč

Herci jsou unaveni
čt 16.11. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Hru Erika Assouse uvádí Spolek divadelních 
ochotníků Diviš Žamberk. Třetí soutěžní 
představení Orlické Thálie 2017. Divadelní 
předplatné, zbývající vstupenky v předpro-
deji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny divadla.Vstupné 140 Kč

Vánoční koncert Dagmar Peckové
po 20.11. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Světově proslulou českou operní pěvkyni do-
provodí komorní soubor Barocco sempre gi-
ovane. Koncertní předplatné, zbývající vstu-
penky v předprodeji a hodinu před začátkem 
koncertu u pokladny divadla. Vstupné 430 Kč

pokračování ze str. 14 Ples pro tebe

Pátý ročník benefiční akce pořádané mládeží 
ústecké římskokatolické farnosti ve spoluprá-
ci s Papežským misijním dílem, Klubcentrem 
a městem Ústí nad Orlicí se uskuteční v sobo-
tu 25. 11. od 19.00 hodin v Kulturním domě.
K tanci i poslechu zahraje Big Band Lan-
škroun. Doprovodný program: předtančení, 
soutěž o ceny, čajovna, večeře.

Výtěžek bude věnován na podporu školní 
výchovy v Tanzanii.

Předprodej vstupenek pouze v Informačním 
centru na ústecké radnici. Vstupné: dospělí 
150 Kč, studenti 120 Kč

Ústecký advent 2017

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení 
Ústeckého adventu, které se uskuteční v ne-
děli 3. prosince na Mírovém náměstí.
Program:
14.00 hodin Vánoční jarmark neziskových 
organizací
Vystoupení dětí ze ZŠ Třebovská
Cecilská hudební jednota
17.00 hodin – Fanfáry, slovo starosty, rozsví-
cení vánočního stromu, žehnání adventních 
věnců
17.15 hodin – Adventní koncert skupiny Žal-
man a spol.
Podrobnější program Ústeckého adventu 
2017 najdete v příštím vydání Ústeckých lis-
tů, na www.ustinadorlici.cz a na plakátech.

Pošta pro Ježíška

Také v letošním předvánočním čase je pro 
děti připravena Pošta pro Ježíška. Schrán-
ka pro dopisy bude poprvé umístěna na 
Mírovém náměstí během adventní nedě-
le 3. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.
Další termíny:
12. – 14. prosince od 14.00 do 16.00 ho-
din (adventní trhy) dále o sobotách 9. 
a 16. prosince od 9.30 do 11.30 hodin.

Městská knihovna 

Podzimní pohádka
7.11. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o příspěvek 10 Kč na materiál
Jan Hrubecký: Nevydali jsme republiku bez 
výstřelu
15.11. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času
Autorské čtení spisovatelky Terezy Boučko-
vé
29.11. | 18.00 hodin

VÝSTAVY
Josef Pácha – Knižní obě-kty
3.10. – 30.11.
Výstava královéhradeckého knihaře Josefa 
Páchy zahrnuje knižní objekty – knihy, které 
se nedají číst. Potěší svým jemným vtipem, 

nad některými je nutno se chvilku zamyslet, 
některým se „čtenář“ zasměje až tehdy, když 
si přečte jejich název

Orlice v proměnách času
3.10. – 30.11.
Již potřetí v naší knihovně vystavují své fo-
tografie členové ústeckého fotoklubu OKO. 
Tentokrát vaše oko potěší záběry řeky a její-
ho okolí

Městské muzeum 

Muzejní expozice se v listopadu opět změní
Jedinečné výstavy „Zvěř lesů, vod a strání“, 
„Pocta dárcům“ a „Co umí rozhýbat Kamil 
Andres“ skončí 11.listopadu a vzhledem 
k další náročné instalaci není možné je pro-
dlužovat. Proto zveme všechny, kdo ještě 
chtějí zažít jejich nezapomenutelnou atmo-
sféru, aby je ještě nezapomněli navštívit. Po 
jejich demontáži na Vás totiž čeká další velká 
výstava „Betlémy z Ústí nad Orlicí a Třebí-
če“, a to od 30. listopadu 2017 do 28. ledna 
2018. Z třebíčských betlémů nebude chybět 
impozantní stavěcí Mládkův, Zelenkův a Kři-

vánkův betlém a dále skříňkový Charvátův, 
Čeloudův a Žamberského celek. Z ústeckých 
přibude k Herainově novému betlému sa-
mozřejmě i Knapovského velký betlém, dále 
Štantejský a další celky, které je možné ze sbí-
rek vytvořit a které nebyly v poslední době 
prezentovány. Ve 2. NP pro Vás vernisáží 
30.11. 2017 v 17:00 hod. zároveň otevřeme 
i bonbonek v podobě výstavy „Hračky šlech-
tických rodů“, kde budete moci obdivovat 
sbírky z Muzea hraček manželů Pecháčko-
vých z Rychnova na Kněžnou. Připravili jsme 
pro Vás i typicky zimní téma, které se v ex-
ponátech našich muzejních sbírek představí 
pod názvem „Zabalme se do kožíšku“.
Srdečně zve za všechny muzejníky

Jarmila Süsserová
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Program Malé scény – listopad 2017

Umění rukama ústeckých studentů
//thevioletnikol, O I 13, Matouš Pavlík
6.- 30.11. | vernisáž 6.11. v 17.30 hodin

Přes kosti mrtvých
2.11. | 19.00 hodin
Polsko, Česko, Německo, Švédsko, Slovensko 
/ 2017 / 128 min. / režie: Agnieszka Holland. 
Ekologický thriller vstupuje do českých kin 
vybaven příznačnou trofejí, Stříbrným med-
vědem z Berlinale. Vstupné 80 Kč / studenti 
a členové FK 60 Kč 

Črty ze života sv. Anežky České
3.11. | 19.00 hodin
Perla přemyslovské koruny. Črty ze života sv. 
Anežky České. Kroužek divadelních ochotní-
ků z. s. Dolní Dobrouč uvede reprízu autorské 
divadelní hry. Vstupné 50 Kč 

O Sněhurce
5.11. | 15.00 hodin
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sed-
mi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. 
Text je doplněn písničkami a živým doprovo-
dem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmic-
kých nástrojů. 
Loutky jsou řezané marionety. Vhodné pro 
děti od 3 – 9 let. Hraje Malé divadélko Praha. 
Vstupné 60 Kč/ děti 50 Kč

Kukačka – Přesto zůstal člověkem
5.11. | 19.00 hodin
Křehký a osobní příběh, který je inspirovaný 
tvorbou E. Kukuczky, jeho tvrdým životním 
osudem. Představení o lásce a hledání víry, 
životě a smrti, ale i o lidské krutosti a ne-
návisti hraje jeho dcera Anna Kukuczková. 
Vstupné 90 Kč/ senioři, studenti, děti 60 Kč

Mezinárodní festival outdoorových filmů 
2017
8. – 12.11. | festival
Mezinárodní festival outdoorových filmů je 
soutěžní putovní přehlídka outdoorových 
filmů. Festival je zaměřený na sporty i život 
s outdoorovou tématikou. Filmové katego-
rie: A. Dobrodružný a extrémní sportovní 
film. B. Horolezecký a horský film. C. Dobro-
družné vodní sporty. D. Cestopisný film. N. 
Nesoutěžní film. 
Začátky jednotlivých bloků / středa – 19 hod. 

/ čtvrtek – sobota – 17 a 19 hod. / neděle – 
15, 17 a 19 hod. Kompletní program a více 
informací na www.msuo.cz a www.outdo-
orfilms.cz
Vstupné 50 Kč / studenti a členové FK 30 Kč / 
permanentka denní 80 Kč / festivalová 350 Kč

24h Le Mans, Dakar
11.11. | 19.00 hodin
Fotograf a TV komentátor automobilových 
závodů Martin Straka promítne své autorské 
fotografie, které okomentuje mnoha zážitky 
a příběhy. Půjde o záběry ze slavných auto-
mobilových bitev - z největšího okruhového 
závodu 24h Le Mans a z nejtěžšího terénní-
ho boje Rally Dakar. Přidá i něco navíc, tře-
ba působivý záběr Michaela Schumachera či 
fotografie z historie domácího motorsportu. 
Vstupné 50 Kč 

Eugéne Adget
14.11. | 18.00 hodin
Život a dílo, pro většinu posluchačů nezná-
mého fotografa, který velmi ovlivnil a inspi-
roval surrealisty. Přednášející Martina Novo-
zámská. Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

Alzheimerova choroba
15.11. | 17.30 hodin
Beseda s neurologem MUDr. Ladislavem 
Pazderou, ředitelem VESTRA Clinics na téma 
Alzheimerovy choroby - prvních příznacích, 
projevech, predispozicích, prevenci, způso-
bech léčby. Možnost diskuse a získání kom-
plexního vhledu do problematiky neurode-
generativních onemocnění.

Lady Macbeth
16.11. | 19.00 hodin
Velká Británie/2016/89 min./režie:William 
Oldroyd. Macbethovské téma je ve filmo-
vé historii hodně oblíbené. Zajímavý úkrok 
stranou předvádí neznámý W. Oldroyd, který 
podle novely ruského klasika Nikolaje Lesko-
va zpracovává příběh Macbethovy manžel-
ky – a to v prostředí poloviny 19. století na 
venkově viktoriánské Anglie. Vstupné 80 Kč / 
studenti a členové FK 60 Kč 

Epidemie svobody
22.11. | 19.00 hodin
Česko/2017/67 min./ režie: Tereza Reichová, 
Hynek Reich Štětka. Autorský dokument se 
zabývá kontroverzní a složitou otázkou očko-
vání malých dětí a jeho možných vedlejších 
účinků. Film je veden z velmi osobní perspek-
tivy – režiséři mají dceru a snaží se vytvořit 
si na celý problém jasný a dobře podložený 

názor. A to není právě jednoduché. Vstupné 
50 Kč 

Běh na dlouhou trať
25.11. | 19.30 hodin
Taneční sdružení Eva a soubor C-Dance Evy 
Veverkové pořádá již tradiční celovečerní 
program ve spolupráci s tanečním odděle-
ním žáků Hany Hýbalové ZUŠ J. Kociana. Jako 
hosté vystoupí Spolek Honorata Letohrad 
a bubeníci ze spolku Mortem. Vstupné 60 Kč

Kyrgystan – TIAN ŠAN 2016
28.11. | 19.00 hodin
Putováním typickou krajinou střední Asie se 
s Mirkem a Katkou Kubíkovou a jejich přáteli 
podíváme k 62 km dlouhému ledovci Inyl-
ček, který vytéká z okolí nejvyšší hory TIAN 
ŠANU sedmi tisícového píku Pobědy. V první 
den nového školního roku vystoupáme sym-
bolicky na Pik Učitěl 4600 m. Vstupné 60 Kč/ 
studenti, senioři 40 Kč

Červená
30.11. | 19.00 hodin
Česko, Slovensko/2017/ 83 min. / režie: Olga 
Sommerová. Celovečerní dokumentární film 
o světově proslulé operní pěvkyni a herečce 
Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé 
dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evro-
py 20. století. Vstupné 80 Kč / studenti a čle-
nové FK 60 Kč 

Více na www.msuo.cz / změna programu 
vyhrazena

Klub přátel umění Ústí nad 
Orlicí

Do 10. listopadu bude v Galerii pod rad-
nicí otevřena PRODEJNÍ VÝSTAVA ČLENŮ 
KPU a hostů, na které jsou vystavovány 
obrazy, grafika, plastiky, fotografie, litera-
tura, knihy, betlémy.

Ve středu 15. listopadu bude vernisáží 
zahájena nová výstava BOHUMIL ZYCH 
(1906 – 1973), ústecký rodák a cestovatel.
FOTOGRAFIE Z DALEKÝCH CEST.
Nově instalovanou výstavu si bude veřej-
nost moci prohlédnout do 1. prosince.
Galerie pod radnicí je otevřena denně 
mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-
17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.
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Pozvánka na kulturu  
v Ústí nad Orlicí

TATA BOJS & NIL – koncert, 
pátek 3. listopadu 2017
KD v Ústí n.O., předprodej vstupenek 
v IC v Ústí n.O., cena 299,-Kč

Aleš Brichta Project – koncert, 
sobota 11. listopadu 2017
KD v Ústí n.O., předprodej vstupenek 
v IC v Ústí n.O., cena 250,-Kč

MIG 21 - koncert + párty, 
sobota 18. listopadu 2017
KD v Ústí n.O., předprodej vstupenek 
v IC v Ústí n.O., cena 265,-Kč

Jakub Smolík - koncert, 
úterý 21. listopadu 2017
Roškotovo divadlo v Ústí n.O., předprodej 
vstupenek www.ticketportal.cz, 
cena 300,-Kč až 350,-Kč

Horkýže slíže - koncert, 
pátek 1. prosince 2017
KD v Ústí n.O., předprodej vstupenek 
v IC v Ústí n.O., cena 265,-Kč

Jitka Zelenková - benefiční koncert 
Host: dětský pěvecký sbor ZUŠ J. Kociana 
Ústí nad Orlicí
pondělí 11. prosince 2017 ve 20:00hod.
Měšťanský pivovar Hylváty, předprodej vstu-
penek v kavárně Měšťanského pivovaru, 
cena 549,-Kč

Ladění s Generací

Vokální okteto se svými instrumentalisty vás 
zve na svůj tradiční koncert v čase adventním. 
Těšíme se vás v pátek 1. prosince v 19.00 ho-
din v koncertním sále ZUŠ Jaroslava Kociana.
Vaše Generace

Acri Tibia – 20 let od založení  
1997 - 2017

Neuvěřitelných 20 let nepřetržitého trvání 
uběhlo od založení souboru Acri Tibia. Vystří-
dalo se v něm 75 členů všech věkových ka-
tegorií. Slavnostní koncert a setkání bývalých 
členů se bude konat v sobotu 11.11. v 17.00 
hodin v Hernychově vile. Jako host vystoupí 
„Hubertovi trubači“, slovem provede Terezka 
Blažková. Zveme tímto nejen bývalé muzi-
kanty, ale i přátele, příznivce, rodiče a širo-
kou veřejnost. Hlavním sponzorem je město 
Ústí nad Orlicí D. Filipová

Běh na dlouhou trať

Taneční sdružení Eva a soubor C-Dance Evy 
Veverkové pořádá již tradiční celovečerní 
program Běh na dlouhou trať dne 25.11. 
v 19.30 hodin v Malé scéně. Ve spoluprá-
ci s tanečním oddělením vystoupí žáci paní 
učitelky Hany Hýbalové ze ZUŠ Jaroslava Ko-
ciana. Jako hosté vystoupí Spolek Honorata 
Letohrad a bubeníci ze spolku Mortem.
Srdečně zveme!

Za Taneční sdružení Eva, Josef Papáček

DESÁTÝ koncert dechového 
orchestru

Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve na svůj jubilejní koncert, na kte-
rém zazní tradiční lidové, orchestrální i zpíva-
né melodie. Těšíme se na Vás v pátek 10.11. 
2017 od 19.00 hodin v Roškotově divadle, 
vstupné 80 Kč s prodejem přímo v divadle 
před koncertem.

Petr Borovička

Pozvánka 

Psychoterapie, alternativní poradenství psy-
chických, vztahových i tělesných problémů, 
práce s emocemi. Metodou kineziologie, au-
tomatické kresby, reiky, kabalistické numero-
logie, intuitivní vnímání a vidění dle Marka Ko-
missarova, ženské kruhy, čištění rodových linií. 
Certifikovaná terapeutka Lenka Franzová, 
tel.: 604 650 708

Cestopisná přednáška o Sýrii

V sobotu 11.11. 2017 od 16.00 hodin pro-
běhne v Č. Třebové cestopisná přednáška 
a následná beseda s cestovatelem Liborem 
Drahoňovským o Sýrii. Přednáška s projekcí 
se koná na adrese Smetanova 1450, v pro-
storách Církve adventistů sedmého dne. 
Vstupné dobrovolné.

Sběratelská burza

Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech sběratelských oborů se uskuteční v ne-
děli 19. listopadu od 7:30 do 11:00 hodin 
v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetano-
vě ulici. Občerstvení zajištěno. Přijďte prodat 
své sběratelské přebytky, nakoupit to, co shá-
níte do své sbírky.
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BYLA PŘEDÁNA OCENĚNÍ MĚSTA 

Ve čtvrtek 5. října se v Roškotově divadle 
uskutečnil slavnostní večer Města Ústí nad 
Orlicí spojený s předáváním ocenění za Počin 
roku, Cena města a Cena starosty města.
Ocenění předával starosta Petr Hájek spolu 
s místostarosty Jiřím Preclíkem a Michalem 
Kokulou.
Ocenění za Počin roku za rok 2016 bylo udě-
leno Alexandru Kozákovi za scénografii filmu 
Já, Olga Hepnarová, který byl z velké části 
natáčen v Ústí nad Orlicí a přispěl tak k po-
zitivní propagaci města. Druhou oceněnou 
byla RNDr. Lenka Janyšová a to za divadelní 
režii koláže Wernischáž, která získala Cenu za 

Festival duchovní hudby  
svaté Cecílie 

Druhou říjnovou sobotu se v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí konal 22. 
ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecí-
lie. V letošním programu vystoupili varhaníci 
Lukáš Dvořák, Jiří Stodůlka a Ondřej Valenta. 
Mezi chrámovými sbory vystoupila domácí 
Cecilská hudební jednota a dále Chrámový 
sbor Václav Stará Boleslav, Velkobystřický 
chrámový sbor a Emauzský sbor a orchestr 
Praha.
V rámci letošního ročníku festivalu byla slou-
žena také slavnostní mše svatá a večer se 
uskutečnil koncert Smíšeného sboru JITRO 
z Hradce Králové.
Tradiční festival pořádá Cecilská hudební jed-
nota společně s Římskokatolickou farností 
– Děkanství Ústí nad Orlicí a Město Ústí nad 
Orlicí.

osobitou poetiku na celostátní přehlídce stu-
dentských divadel Mladá scéna 2016 a byla 
uvedena na Jiráskově Hronově. Přispěla tak 
k pozitivní propagaci města.
Cena města Ústí nad Orlicí v roce 2017 byla 
udělena prof. PhDr. Františku Musilovi, CSc. 
za zásluhy v oblasti historického bádání a za 
pedagogickou činnost.
Dalšími oceněnými byli Mgr. Cecilie Pecháč-
ková, Pavel Chasák a František Hordějčuk za 
významný podíl na chodu a činnosti Cecilské 
hudební jednoty a její dlouhodobý pozitivní 
přínos pro kulturní život ve městě.
Za dlouhodobý osobní přínos v oblasti kultu-
ry České republiky byl také oceněn Bedřich 
Jansa.

Posledním oceněným Cenou města se stal  
Ing. Václav Procházka za obnovu dvou roz-
měrných betlémů v ústeckém kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v posledních 3 letech 
a za propagaci ústeckého betlemářství.
Na samotný závěr byla předána Cena staros-
ty města v roce 2017. Tu starosta Petr Hájek 
předal Miroslavu Janouškovi za více jak tři-
cet ročníků festivalu Janouškovo Ústí, tedy 
za obětavou a neutuchající výdrž spojenou 
s přípravou a realizací, a taky za Imaginární 
hospodu, která neodmyslitelně patří k Ústí 
nad Orlicí a vyvolává v nás krásné vzpomínky.
Celým večerem vtipně provázel Jiří Zajíček 
a v hudebním doprovodném programu vy-
stoupila ADELE TRIBUTE.



11 / 2017

[ 1
9 

]

www.ustinadorlici.cz

Příspěvky zastupitelů města 

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupi-
telstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskyto-
ván prostor pro členy zastupitelstva města, 
odkazujeme na § 4a tiskového zákona: 
„Vydavatel periodického tisku územního sa-
mosprávného celku je povinen poskytovat 
objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskyt-
nout přiměřený prostor pro uveřejnění sděle-
ní, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samosprávné-
ho celku, týkající se tohoto územního samo-
správného celku.“ 

ŘEHÁČEK: O úpadku OIK TV

OIK TV je soukromá společnost. Dlouho jsem 
proto neměl chuť se k její činnosti vyjadřo-

vat. Takzvané zpravodajství této televize 
z posledního zastupitelstva bylo ale již na-
tolik otřesné, že jsem změnil názor. Jako za-
stupitel města, které si nepřímo platí za toto 
„zpravodajství“ víc než 1.000.000,- Kč ročně, 
mám na vyjádření myslím plné právo.

Na posledním zastupitelstvu se mimo jiné 
řešila územní rezerva pro silniční obchvat 
města. Rada města doporučila zastupitelům 
požádat o posunutí případného obchvatu dál 
od města. Alternativou pak bylo žádat o úpl-
né vypuštění obchvatu z územního plánu. 
Obě varianty měly svá pro a proti.

OIK TV v reportáži ze zastupitelstva neinfor-
movala, že k obchvatu vznikla petice s vel-
kou podporou občanů. OIK TV nesdělila, že 
se i odborníci rozešli v doporučeních, kterou 
variantu zvolit. OIK TV zatajila, že byl podán 

(mojí maličkostí) protinávrh, požadující vy-
puštění obchvatu z územního plánu. A OIK TV 
také zamlčela, jak hlasování o tomto protiná-
vrhu dopadlo a že „pro“ překvapivě hlasoval 
i starosta města. 

S blížícími se volbami do ústeckého zastupi-
telstva budí OIK TV stále silněji dojem, že si 
prostě „umí“ onen více než 1.000.000,- Kč 
ročně zasloužit. Ve zpravodajství jsou tak do-
kola propagováni pouze vybraní zastupitelé, 
strany a názory. Otázkou je, zda OIK TV vsadi-
la na správné koně, kteří i v budoucnu zajistí 
více než 1.000.000,- Kč ročně na podobnou 
„infopropagandu“. 

Autor je zastupitel za ČSSD, 
jaroslavrehacek@email.cz

/redakčně neupraveno/

Celostátní průzkum dopravního 
chování

Během letošního podzimu a příštího jara 
se v celé ČR uskuteční dosud nejrozsáhlejší 
průzkum zaměřený na dopravu a její budouc-
nost. Cílem průzkumu je získat informace pro 
efektivní plánování dopravy a dopravních 
staveb a s ním spjatému rozvoji obcí, regionů 
i státu jako takového.
Sběr dat bude probíhat formou osobních 
návštěv profesionálně vyškolených tazatelů. 
Otázky se budou týkat Vašeho každodenního 
dopravního chování, jaké dopravní prostřed-
ky volíte, jak daleko dojíždíte do práce. Vaše 
odpovědi budou sloužit pouze pro účely to-
hoto průzkumu a nebudou dostupné žádné 
třetí straně a informace budou vyhodnoco-
vány anonymně.

Více na www.ceskovpohybu.cz, T. Kurková, 
koordinátorka sběru dat, tel.: 774 422 410

Šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu

Vybrané domácnosti našeho města budou 
přizvány k účasti na významném vědeckém 
výzkumu, který přinese dosud neznámé 
pohledy na společenské vztahy v české spo-
lečnosti. Výzkum v rámci Mezinárodního 
programu sociálního výzkumu ISSP připravi-
li odborníci z Akademie věd ČR. Dotazování 
realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDI-

AN. Vybrané domácnosti v našem městě by 
měli navštívit poprvé v termínu 15.9. – 10.11. 
2017 a pak znovu v dalších termínech až do 
konce listopadu 2017.
Výzkum je anonymní a poznatky z něj budou 
sloužit českým i zahraničním vědcům a mo-
hou být základem pro zlepšování sociální 
politiky. Vyplnění dotazníku s tazatelem trvá 

přibližně 40 minut. Účastníci výzkumu obdrží 
malý dárek.

Pokud si přejete získat další informace, 
kontaktujte agenturu MEDIAN 
na tel. č. 225 301 639, 
nebo na spolecenskevztahy@median.cz

Žáci se vydali po cyklostezkách 

V předposledním zářijovém týdnu se žáci 
ze ZŠ Třebovská setkali s dětmi z partnerské 
školy z Bystřice Kladské, aby prožili společ-
ný sportovní týden. Žáci navštívili společně 
významné turistické cíle v okolí. V Brandýse n. 
O. si užili bloudění v Labyrintu, v Letohradu si 
prohlédli tvrz Orlici, v České Třebové objevovali 
tajemství historie dopravy v městském muzeu.
Největším zážitkem byla pro všechny děti lezec-
ká stěna v ústeckém tábořišti Cakle, která nabízí 
opravdu adrenalinové zážitky. Akce se uskuteč-
nila díky finanční podpoře Města Ústí nad Or-
licí, které zaštiťuje celý projekt Překračujeme 
hranice aneb Společnými aktivitami za lepším 
partnerstvím realizovaný v období 2014 - 2020. 
Další setkání se uskuteční v listopadu, tentokrát 
se společně budou učit hrát softbal.



www.ustinadorlici.cz

[ 2
0 

]

11 / 2017

Sport

Nejúspěšnější atletická sezona v historii TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

Atleti TJ Jiskra Ústí nad Orlicí v probíhající se-
zoně získali již 12 medailí z mistrovství České 
republiky. Nejvíce medailí bylo zlatých – 8 , 
dále 3 stříbrné a 1 bronzová.
Tyto skvělé výsledky začaly již v hale na MČR 
juniorů a juniorek v Ostravě. Tituly Mistrů ČR 
získali Vojtěch Mlynář na 800 m a 1500 m 
a Vojtěch Vondra na 3000 m. Stříbrné me-
daile vybojovaly Eliška Kalousová na 1500 m 
a Pavlína Minářová v dálce. Ta získala ještě 
bronzovou medaili na 60 m př. Vojtěch Mly-
nář startoval i na halovém MČR dospělých, 
kde v běhu 800 m vybojoval 2. místo.
Hlavní sezona pokračovala vítězstvím Rober-
ta Krupičky na MČR v běhu do vrchu a na zá-
kladě tohoto výsledku i startem na ME, kde 
byl nejlepším z našich běžců a nejvýrazněji 
pomohl ke zisku bronzové medaile družstva 
mužů.
Na mistrovství ČR juniorů a juniorek na dráze 
získali tituly mistrů ČR Patrik Vebr na 5000 m 
a Vojtěch Mlynář na 800 m (v rekordu mis-
trovství a jako první junior v historii zaběhl 
800 m pod 1:50). Oba na základě těchto vý-
konů byli nominováni na mezistátní utkání 
juniorů, na kterém Vojtěch Mlynář vyhrál 
800 m a Patrik Vebr byl 2. na 5000 m. Oba vý-
razně přispěli k vítězství české reprezentace.
Vojtěch Mlynář splnil A limit pro účast na ME 
juniorů v Italii. Na ME svoji výkonnost potvr-
dil postupem z rozběhů i semifinále. Ve finá-
lovém závodě obsadil 5. místo. 
Po návratu z ME překonal při Velké ceně 
Chebu nejstarší juniorský rekord z roku 1962 
v běhu na 1000 m.
Na základě těchto výsledků byl pozván na fi-
nále diamantové ligy v Curychu. Ve vloženém 
závodě mladých závodníků do 23 let v běhu 
na 800 m dokázal porazit všechny své soupe-
ře a vyhrát.

Zatím posledním úspěšným vystoupením at-
letů Jiskry bylo MČR mužů a žen do 22 let. 
Vojtěch Mlynář potvrdil roli největšího favo-
rita a vyhrál závod na 800 m.
Atletická sezona na dráze pomalu končí, ale 
o mistrovské tituly se ještě bojuje v bězích 
mimo dráhu. 
Na slavných Běchovicích se konalo Mistrov-
ství ČR v silničním běhu a roli největšího fa-
vorita juniorského mistrovství potvrdil Patrik 
Vebr a vybojoval titul mistra ČR.
O poslední letošní mistrovské tituly se bude 
bojovat v přespolním běhu, které bude 
v Dlouhoňovicích. Výsledky ústeckých závod-
níků naznačují, že by ústecká atletika ještě 
mohla získat další medaile.
Poděkování patří především trenérům 
a funkcionářům atletického oddílu Jiskry Ústí 
nad Orlicí, kteří se v amatérských podmín-
kách podílejí na těchto výsledcích.

SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ 
ROKU 2017:

HALA:
Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorosten-
ců a dorostenek 
1. místo
800 m  Vojtěch Mlynář
1500 m Vojtěch Mlynář
3000 m Vojtěch Vondra
2. místo
1500 m  Eliška Kalousová
dálka  Pavlína Minářová
3. místo
60 m př. Pavlína Minářová

Mistrovství ČR mužů a žen
2. místo
800 m  Vojtěch Mlynář

HLAVNÍ SEZONA:

Mistrovství ČR v běhu do vrchu
1. místo
Robert Krupička

Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorosten-
ců a dorostenek 
1. místo
800 m  Vojtěch Mlynář 
 (rekord mistrovství)
5000 m Patrik Vebr 

Mistrovství Evropy juniorů, juniorek
5. místo
800 m  Vojtěch Mlynář

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let 1. místo
800 m  Vojtěch Mlynář

Mezistátní utkání juniorů, juniorek
1. místo
800 m  Vojtěch Mlynář
2. místo
5000 m Patrik Vebr

Diamantová liga Curych
1. místo
800 m  Vojtěch Mlynář

Velká cena Chebu
1. místo
1000 m  Vojtěch Mlynář 
 (nový český rekord)

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek 
v silničním běhu
1. místo Patrik Vebr

Ing. Jan Vencl
předs. odd. atletiky, TJ Jiskra 

Ústí nad Orlicí

ST-AR Klub ve Vyšných Ružbachách

Ve dnech 18. – 23. 9. 2017 se, po předchozím 
osobním pozvání předsedy Městské organi-
zace Jednoty důchodců na Slovensku města 
Poprad, pana Mgr. Gordiaka, uskutečnil po-
byt členů ST-AR Klubu ve Vyšných Ružba-
chách. Byl zaměřený především na pohybo-
vou aktivizaci všech zúčastněných seniorů. 
Přípravy probíhaly na základě společných 
konzultací mezi českou a slovenskou stranou. 
Výsledkem byla akce s názvem „Slovensko-
-české dny ve Vyšných Ružbachách“. Zúčast-

nilo se jí celkem 38 účastníků za českou stra-
nu a 35 za stranu slovenskou.
Po příjezdu na místo proběhlo slavnostní 
zahájení a společná večeře všech zúčast-
něných. V průběhu celého pobytu byly na-
plánované aktivity, zaměřené na podporu 
fyzické kondice seniorů. Jeden den byl také 
ve znamení „Slovenské a české kuchyně“ 
a „Společenského večera“. Při jeho zahá-
jení byla zmíněná historie přátelství mezi 
městy Ústí nad Orlicí a Poprad. Všichni také 

zavzpomínali na společná setkání ve Vyso-
kých Tatrách v předchozích letech. Upro-
střed týdne se uskutečnil „Mezinárodní zá-
vod v plavání seniorů“. Zástupci obou stran 
závod pojali opravdu zodpovědně a bojovali 
ze všech sil. Jak v kategorii mužů, tak i v ka-
tegorii žen, obsadili závodníci z české strany 
první dvě místa a postarali se o dobrou re-
prezentaci města i ST-AR Klubu. Předposlední 
den pobytu seniory čekal výlet na Pieniny 

pokračování na str. 21
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do Červeného Kláštera. Po jeho prohlídce se 
mělo uskutečnit splutí Dunajce, ale z důvo-
du nepříznivého počasí se plavby nekonaly, 
proto byla na zpáteční cestě zařazená ještě 
prohlídka hradu ve Staré Lubovni. Poslední 
den se všichni účastníci, s poděkováním za 
společně prožité dny, rozloučili. Obě skupiny 
vyslovily přání absolvovat podobná společná 
setkání i v budoucnu a pokračovat tak v pře-
dávání zkušeností ze své činnosti s lidmi seni-
orského věku. Přátelství Jednoty slovenských 
důchodců Poprad a ST-AR Klubu Ústí nad Or-
licí trvá již čtvrtým rokem a všichni si ho velmi 
váží. Je to důkaz, že dobrou spolupráci může 
navázat i nezávislá, volně vzniklá skupina, je-
jímž zaměřením je sportovní a společenské 
vyžití, odpovídající věku a zájmu lidí.
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za finanč-
ní dotaci, kterou na tento projekt poskytlo. 
Svědčí to o podpoře a pochopení aktivizač-
ního programu, který je hlavním cílem všech 
akcí ST-AR Klubu, připravovaných pro seniory 
města v průběhu celého roku.  

Tomanovi

pokračování ze str. 20

ST-AR Klub – listopad 2017

V případě konání mimořádné turistické akce, 
bude informace ve skříňce KČT.
Další informace: tel.: 730 574 527, 
mail: starklub@post.cz Tomanovi

Orlice - jsi pořád krásná

Řeky a jejich břehy byly vždy centrem života 
v krajině.
I teď jsou odrazem vztahu obyvatel ke své 
přírodě.
Jsou země, kde to jsou smrdící mrtvé stoky 
plné odpadu, bez života.
To naštěstí neplatí o naší Tiché Orlici.
A tak se i my, vodáci, kteří jsme tu získali své 
první vodácké zkušenosti, snažíme vracet 
řece něco za její kouzlo.
Dvě desítky dobrovolných sběračů odpadu 
vyrazily v sobotu 23.9. na řeku.

Skvělá zpráva je, že to byly třeba i děti z Vod-
ních skautů z České Třebové společně se sta-
rými pardály, matadory vodáctví z Ústí n. Orl.
A tak jim patří dík, že ten sychravý den rvali 
ze dna a břehů řeky staré pneumatiky, plasty, 
rámy bicyklů a jiné harampádí.
Děkujeme městům Ústí nad Orlicí a Letohrad 
za podporu, firmě Ekola za kontejner a likvi-
daci odpadu.
A zároveň děkujeme všem lidem, že je toho 
odpadu snad už konečně méně, než v minu-
lých letech. Pavel Skalda Skalický

Pilates

Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních 
svalů, prevenci bolestí zad a tvarování posta-
vy v prostorech STUDIOBART.
Termín: středa 18.00 – 19.00 hodin. S sebou: 
podložka, ručník. Vstup: 60 Kč. 
Info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220.

Cvičení pilates 

Od 24.10. každé úterý od 17.00 hod. OTE-
VŘENÁ PILATES hod. na gymplu pro pokročilé 
začátečníky! Vchod z boku tělocvičny!
PILATES dopolední hodiny pro začátečníky 
a pro ženy po porodu, co se chtějí vrátit do 
formy od 9.00hod. každé úterý a pátek, bez 
rezervace. PILATES intezivní individuál /i ve 
dvojicích/ dle domluvy/, info: pavlina.dvora-
nova@gmail.com nebo tel.: 732552850, ve 
Faynfitu UO Nová Louže!
CELOROČNÍ úterní lehké posilovačky na proble-
matické partie od 18.00hod. na Gymplu UO / 
vchod z boku, bez rezervace pro všechny věko-
vé kategorie, počet míst omezen! 

Těší se Hanka

Pozvánka na cvičení

STUDIOBART - POWERJÓGA, ZDRAVÁ 
ZÁDA, TANEC, FYZIO CVIČENÍ (Smetano-
va 470, pod Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, vitalityjóga, 
jin jóga, zdravé chodidlo, jóga pro těhot-
né, jóga pro maminky po porodu, ranní 
nádech.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - 
powerjóga, 10:00 - pro maminky s dětmi, 
čtvrtek 8:15 - ranní nádech

Víkendové lekce různého zaměření 
Meditace s Martou Kanno - odstraňování 
programů, systémů přesvědčení a kódů 
negativně působících na tělo, aktivace 
energetických center, obnova fyzických 
a psychických sil i tvůrčích schopností,
Dále hormonální jóga, zdravá chodidla, 
port de bras corejóga, dancejóga,.. Sle-
dujte náš web www.studiobart, či pište 
na info@studiobart.cz, rádi Vás budeme 
o novinkách informovat.

Více info na www.studiobart.cz, Marké-
ta Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga 
v Ústí, Akrojóga v Ústí, Studiobart

JÓGA PRO RODIČE S DĚTMI

Každý čtvrtek od 15:30 do 16:15 nabízí Studio 
Bart lekce Jógy pro děti (2,5 - 5 let) a rodiče 
pod vedením instruktorky Alice Červinkové. 
Lekce jsou zaměřeny na poznání vlastního 

těla, protažení a uvolnění svalů s ohledem na 
věk dětí. Cena je 250 Kč/5 lekcí. 

Rezervujte si místa na www.studiobart.cz
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Provozní doba 
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Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
ST   1.11.  17:00 – 21:00
ČT   2.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
PÁ   3.11. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
SO   4.11.  10:00 – 21:00
NE   5.11.    9:00 – 20:00
PO   6.11.  16:00 – 21:00
ÚT   7.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST   8.11.  17:00 – 21:00
ČT   9.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
PÁ 10.11. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
SO 11.11.  11:30 – 21:00
NE 12.11.    9:00 – 20:00
PO 13.11. Sanitární den
ÚT 14.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 15.11.  17:00 – 21:00
ČT 16.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
PÁ 17.11.    8:00 – 21:00
SO 18.11.  10:00 – 21:00
NE 19.11.    9:00 – 20:00
PO 20.11.  16:00 – 21:00
ÚT 21.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 22.11.  17:00 – 21:00
ČT 23.11. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
PÁ 24.11. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
SO 25.11.  11:30 – 20:00
NE 26.11.    9:00 – 20:00
PO 27.11.  16:00 – 21:00
ÚT 28.11. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 29.11.  17:00 – 21:00
ČT 30.11.  13:30 – 21:00

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

Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út od 17:00 hod,
 St od 17:00 hod a Čt od 15:00 hod.

25.10.2017 20:00 – 22:00 hod Nahaté koupání.
Každé Út a Čt  16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.

Každé Út 17:00 – 19:00 a Čt 15:00 – 18:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro kurz DELFÍN.
Každé Út 15:00 – 16:00 a Ne 9:00 – 11:00 vyhrazena jedna plavecká dráha pro Monoploutev.
Aqua aerobic každé Út 20:00 – 21:00. Kondiční plavání s trenérkou každé Út 19:00 – 20:00

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

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

Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

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

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)
Provoz ukončen 1. listopadu. Děkujeme za pochopení.

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži

Čt
13:00 – 17:00 ženy
17:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži
So 14:00 – 18:30 ženy

Ne
18:30 – 21:00 společná
14:00 – 20:00 společná

Více informací na: www.bazenusti.cz, nebo na tel.: 774 673 365

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO PROVOZU 
NA LEDOVÉ PLOŠE JE STANOVENÝ NA 18. 11. 2017.
18.11. a 19.11.2017 vstup za 15 Kč.
SLEDUJTE NA: WWW.BAZENUSTI.CZ, 
více informací na tel.: 608 553 305

Skatepark (provozní doba)

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 524 254; 734 353 475
           /tepvos | www.bazenusti.cz

V Lukách 135, Ústí nad Orlicí 
tel.: (+420) 774 673 365
www.bazenusti.cz

Zimní stadion, 
Q. Kociana, Ústí n. O., 
tel.: (+420) 608 553 305, 
www.bazenusti.cz

Více informací na: info@skateparkustinadorlici.cz 
nebo tel.: 735 220 205

Začíná rekonstrukce Aquaparku po 17 letech

Skončila nám další sezóna Aquaparku, která se může zapsat do 
historie našeho města, jako „vzpomínková“ se stávající podobou 
Aquaparku. Po sedmnácti letech projde rekonstrukcí. V roce 2018 
se mohou naši návštěvníci těšit na nové nerezové vany, od kterých 
si slibujeme zlepšení kvality vody, zvýšení tepelného ohřevu vody, 
který byl naším každoročním problémem.
Kromě zmiňovaných nerezových van, bude i kompletní výměna 
vstupních brodítek a nově instalované sprchy. V nově vybudovaném 
komplexu bazénů bude umístěno více atrakcí a místa pro relaxaci, 
kde si přijdou na své jak děti, tak i dospělí a senioři. Můžete se těšit 
na stěnové příčky s vodní clonou, vířivky, proudové chrliče pro do-
spělé i jemné chrliče – hříbky pro naše nejmenší. Nezapomněli jsme 
ani na temperamentní teenagery, pro které budou připraveny lano-
vé prvky nad vodou s umístěním basketbalového koše v prostoru 
bazénu. Nově bude pod hladinou nainstalováno barevné neonové 
osvícení, které navodí kouzelné zážitky a příjemný pocit relaxačního 
klidu a uvolnění při nočním koupání. Již nyní se na Vás těšíme…

Co se děje v Sauně Ústí nad Orlicí?

Proč není Sauna otevřená, jaká rekonstrukce, proč zase opravy, kdy 
bude otevřeno, atd.
V roce 2016 se městské společnosti TEPVOS podařilo koupit ved-
lejší prostor restaurace, který bude do budoucna sloužit k rozšíření 
Sauny. Vzhledem ke stáří budovy, jsou vzhledem k plánovaným roz-
šiřujícím se službám zapotřebí i nová elektroinstalace, nové odpady, 
vodovodní rozvody, aj., které se musí přizpůsobit návaznosti nově 
budovaného saunového komplexu.
Mimo stavebních úprav, kde došlo ke kompletní realizaci nového 
ochlazovacího bazénu, k úpravě vzhledu relaxačních místností, insta-
laci nové vzduchotechniky, dochází také k zásadní proměně venkov-
ní terasy, na které by se naši zákazníci měli cítit příjemně a uvolněně. 
Bohužel tyto proměny mají speciální požadavky na zakázkovou výro-
bu, která nám časově narušuje plynulý chod původně plánovaného 
otevření sauny.
Pevně věříme, že všichni milovníci saunování ocení naše přípravy 
a opravy.
Těšíme se na Vás v listopadu 2017. 
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• INFRASAUNY – PRODEJ 
 Kozinova 861, Ústí nad Orlicí.
 Tel.: 603 994 414, www.bazenyulrich.cz
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