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Partnerské vztahy města Ústí nad Orlicí
Vážení spoluobčané, naše město dlouhodobě
udržuje partnerské vztahy s pěti městy. Jedná
se o slovenský Poprad, polskou Bystřici Kladskou, německý Amberg a Berlín-Neukölln
a italskou Massu Martanu. Zástupci partnerských měst jsou tradičně zváni na akci Město
v pohybu k přátelskému setkání, které je využíváno k přípravě spolupráce pro následující
období. Nejaktivnější a nejvíce přínosná je
spolupráce s Bystřicí Kladskou a Neuköllnem.
Povolební změny v Ambergu a v Popradu
přinášejí zvýšený zájem těchto měst o partnerskou spolupráci. Pro značnou vzdálenost
zůstává pomyslnou Popelkou italská Massa
Martana.

níkem úřadu Gerhardem Bauerem. Následovala prohlídka města, stanice IZS, nového
kina a Centra pečovatelské služby. Návštěva
byla zakončena prohlídkou barokního kostela
na Mariánské hoře. Obě strany potvrdily zájem
na výměně kontaktů ve školství a v sociální
oblasti. Pro představitele města Ústí nad Orlicí
byly cenné informace a předané zkušenosti
z revitalizace opuštěných kasáren a místních
výrobních závodů. Amberg se úspěšně rozvíjí
i díky působivé historické kulise města a zaměřuje se zejména na cestovní ruch a služby s ním
spojené. Nejen proto je v celé řadě inspirující.

vedení Popradu projevilo zájem aktivovat vzájemnou spolupráci v oblasti sociální, kulturní
a školské. V rámci návštěvy se představitelé
našeho města setkali s velice pozitivním ohlasem z řad občanů Popradu, kteří vzpomínali
na společné akce a návštěvy Ústí nad Orlicí.
V září se v německém partnerském městě
Berlín-Neukölln konalo tradiční rolování slámy
pořádané místním sdružením POPRÁCI.
Akce se zúčastnilo nejen vítězné družstvo
z rolování slámy v Černovíru, ale nově také
družstvo z Horní Čermné. Město Ústí nad
Orlicí zastupovali starosta Petr Hájek a místostarosta Matouš Pořický, Horní Čermnou
starostka Hana Motlová a Alena Vojtková,
která stála před pětadvaceti lety jako tehdejší
předsedkyně MNV v Horní Čermné u podpisu
partnerské smlouvy. Akci na místě podpořila
nová starostka Neuköllnu Franziska Giffey,
která společně s radou-vyslancem českého
velvyslanectví Evou Dvořákovou a starostou
našeho města Petrem Hájkem rolování slavnostně zahájila. Následně se uskutečnilo jednání o účasti města na tradičním rixdorfském
vánočním trhu.

Na červnovém setkání panovala v Ústí přátelská a srdečná atmosféra, která přinesla
nové podněty. Zároveň naše město obdrželo
pozvání k návštěvě svých partnerů u příležitosti významných dnů. V červenci se starosta
města Petr Hájek a místostarosta Jiří Preclík
zúčastnili oslav u příležitosti 150. výročí hasičského sboru v Ambergu. Právě nezištná pomoc
amberských hasičů byla prvotním impulsem
pro navázání partnerství obou měst. V rámci
návštěvy se uskutečnilo oficiální přijetí starostou Ambergu Michaelem Cernym a tajem-

Začátkem září přijalo město Ústí nad Orlicí
pozvání do partnerského města Poprad. Oslav
Dne sv. Egídia se zúčastnili místostarostové
Jiří Preclík a Michal Kokula. V rámci návštěvy
se uskutečnilo přijetí primátorem města Jozefem Švagerkem, následovala prohlídka Centra
sociálních služeb a Tatranské galerie, která je
umístěna v bývalé elektrárně. Vzájemná
výměna zkušeností se týkala provozování
sociálních služeb, městské dopravy a aktivit
spojených s cestovním ruchem a propagací.
S městem Poprad má Ústí nad Orlicí nejdelší
vzájemnou spolupráci, která byla v poslední
době bohužel pouze formální. Současné nové

Kultura

Z našich škol

Sport

Roškotovo divadlo v novém

Den otevřených dveří ZŠ Na Štěpnici

Nabídka cvičení

Po tříměsíční přestávce, při které byl vymalován sál divadla, položeny nové koberce a instalovány nové sedačky, zve Klubcentrum malé
i velké diváky na první „promítání v novém“
ve čtvrtek 1. října od 17.00 hodin
Ve středu 14. října se od 19.00 hodin v Roškotově divadle uskuteční Slavnostní večer s udílením Cen města Ústí nad Orlicí a Cen starosty
města. V programu vystoupí ženský vokální
oktet GENERACE a Jan SMIGMATOR se Swinging Q, moderuje J. ZAJÍČEK.

Slavnostní otevření zrekonstruované budov y
školy Na Štěpnici se uskuteční 9. 10. ve
14 hodin. Tímto aktem začínají Dny otevřených dveří na ZŠ Komenského, které se konají
u příležitosti 140. výročí budovy v ulici Komenského, 65. výročí školy Na Štěpnici a 50. výročí
vybudování družiny. Prohlídky školy 9. 10.
odpoledne, 10. 10. dopoledne.

Nabídka cvičebních hodin TJ Sokol Ústí nad
Orlicí. V nabídce jsou např. hodiny pro žákyně
a žáky, cvičení pro rodiče s dětmi od 2 do
4 let, kdy je využíváno různé sportovní náčiní,
pro předškolní děti oddíl Malý sokolík a pro
začátečníky bude otevřen kurz Historického
šermu. Všechny cvičební hodiny jsou v tělocvičně gymnázia.
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Kompostéry:
hlaste se zájemci – k 10. 9. 2015 je stále
cca 300 nezamluvených kompostérů!
Vážení spoluobčané, na začátku letošního roku
probíhala dotazníková akce, která měla za cíl
zjistit, jak zacházíte s bioodpadem a také Váš
zájem o jedno ze dvou navržených opatření třídění biomasy v našem městě. Porovnáván byl
zájem o třídění pomocí zahradních kompostérů, nebo tříděním bioodpadu do svozových
nádob (popelnic). Na základě výsledků této
ankety bylo zjištěno, že více jak 80% zúčastněných občanů si zvolilo formu třídění bioodpadů
do kompostérů.
		Z iniciativy města Města Ústí nad Orlicí
proto připravil svazek měst a obcí Region
Orlicko – Třebovsko projekt „Kompostéry“
pro obce Regionu Orlicko – Třebovsko.
Projekt má za cíl podpořit zpracování biomasy
a využití kompostu přímo v místě jeho vzniku
a tím snižovat množství bioodpadu, který je
odkládán do nádob na komunální odpad.
Protože jsme s projektem u SFŽP uspěli, získalo tak město Ústí nad Orlicí 90% dotaci
na pořízení 800 ks kompostérů.
		Každá domácnost má tedy možnost se
závazně přihlásit k bezplatnému poskytnutí
domácího kompostéru a to formou vyplnění
jednoduchého registračního formuláře, který
je umístěn v elektronické podobě na stránkách
města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz,
nebo písemně na odboru ŽP. Data budou využita do smluv o výpůjčce, na základě kterých
budou předávány kompostéry. Základní podmínkou bude umístění a provozování kompostéru na území města Ústí nad Orlicí po dobu
udržitelnosti projektu.
		Žádosti o bezplatné poskytnutí nádoby
kompostéru velikosti cca 1000l, budou přijímány a průběžně zpracovávány odborem
životního prostředí Městského úřadu Ústí
nad Orlicí, do výše disponibilního počtu nádob.
Pořadník bude vytvořen dle data doručení

závazných přihlášek na městský úřad. U těch
z Vás (cca 380 domácností), kteří jste projevili
zájem o kompostér v anketě začátkem roku
a tento potvrdíte závaznou přihláškou, bude
počítán jako datum do pořadníku den vyplnění
ankety ze začátku roku.
		Předpokládaný termín pro vyzvednutí
nádoby – IV. Q. 2015 – I. Q. 2016 (termín
bude záviset na termínu dodávky kompostérů
od vysoutěženého dodavatele). O termínu
budou zájemci včas a vhodným způsobem
informováni.

Zeleň: květinové lupičce se výprava
do Ústí prodraží
Při červencové kontrole Kociánky jsme se
nestačili divit rychlosti postarší „květinové
lupičky“ z České Třebové. Jak se posléze
po jejím dramatickém útěku až na ulici TGM
a zadržení Městskou policií ukázalo, neváhala
lupička nenápadně vydloubanými trvalkami
a letničkami naplnit igelitový pytel a brašnu
na kolečkách. Z kamerového záznamu jsme
vysledovali, že poničila výsadby na náměstí,
u Hernychovy vily a na Kociánce. V přestupkovém řízení jí hrozí, kromě ostudy, „odměna“
za výpravu ve formě několikatisícové pokuty.
Protože nastává příznivější počasí, než bylo
o letních prázdninách, provádí město řadu
nových výsadeb. Upozorňujeme nenechavce,
že záhony jsou monitorovány a rozhodně se
nevyplatí podlehnout pokušení.

10 / 2015

Městský úřad Ústí nad Orlicí sděluje všem
vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů
na území města, že ve dnech 30. září do
14. října bude probíhat celoplošná deratizace.
Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí
č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců
na území města Ústí n.O., která byla schválena 22. 9. 1994, je povinností všech vlastníků,
nájemců a uživatelů objektů provést deratizaci
v tomto termínu. (Doklad o provedení deratizace doložte na Městský úřad Ústí nad Orlicí,
odbor životního prostředí nejpozději do 31. 10.
2015). Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí
provádí firma DERATEX, spol. s r. o. ,Staromlýnská 47, Zlín 760 01. V případě, že byste chtěli
využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné
či telefonické sdělení jména Vašeho kontaktního
pracovníka (na tel.: p. Moláček 465 514 227,
molacek@muuo.cz, nebo tel.: p. Velínská
465 514 263, velinska@muuo.cz), který bude
se zástupcem výše uvedené firmy procházet
Vaším provozem a klást nástrahy. O sdělení
Vašeho zájmu nás laskavě informujte nejpozději do 9. 10. 2015.
Mgr. Tomáš Kopecký
vedoucí odboru životního prostředí
V minulém vydání Ústeckých listů vyjádřil
Ing. Bc. Jaroslav Řeháček ml. nadšení, že ulička
v Hylvátech nebyla prodána. Vzhledem k dotazům občanů, o kterou uličku se přesně jedná, nyní
přikládáme její aktuální fotografii. Ulička, ústící
naproti vchodu do ŠD ZŠ Třebovská spojuje ul.
Třebovskou s cyklostezkou vedoucí podél řeky.

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí Městského úřadu
Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík
místostarosta města Ústí nad Orlicí
a gestor životního prostředí

28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
Píše se rok 1918. Pro Rakousko je válka prohraná a Češi cítí, že nastávají důležité změny. To
velké a důležité přichází 28. října 1918. V Ženevě
probíhají horečná politická jednání, nakonec
ale 28. říjen 1918 vstoupí do dějin pro události v Praze. Lid si toho dne zprávy o rakouské
ochotě přijmout podmínky příměří vyloží jako
kapitulaci a někdo vykřikne: „Jsme svobodni!
Jsme svobodni!“ a dav to bere za hotovou
věc. Strhávají se rakouské znaky, německy

Celoplošná deratizace města

psané vývěsní štíty a klíčové je obsazení Obilního ústavu, který rozděluje potraviny. Císařská posádka se nezmůže na odpor. To už nelze
zastavit. 21. prosince 1918 se do mladé republiky vrací její prezident Tomáš Garrigue Masaryk,
doprovázený „svými“ italskými legionáři. Všude
ho vítají nadšené zástupy lidu. Je mu 68 let a splnil svůj životní úkol. Až mu budou přát k osmdesátinám, Československý parlament přijme
zákon obsahující jedinou větu: „Tomáš Garrigue

Masaryk, zasloužil se o stát.“ Vznik republiky
a události, které tomu předcházely i následovaly, si členové Československé obce legionářské
Jednoty Ústí nad Orlicí spolu se zástupci města
Ústí nad Orlicí a Svazem bojovníků za svobodu
připomenou aktem položení věnců u Památníku
odboje – „Bubnujícího legionáře“ a u pomníku
v Parku československých legií dne 27. 10. 2015
v 11.00 hodin. Ke vzpomínce na tento významný
den naší novodobé historie zve ústecká ČsOL
širokou veřejnost.
Vladimír Pohorský
Za výbor ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí
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V letošním roce probíhá revize hrobových
míst na hřbitově v Ústí nad Orlicí. Byť existuje oficiální plán hrobových míst umístěný
přímo u vstupu na hřbitov a oficiální evidence v SW evidence obyvatelstva „VERA“
,
ne vždy skutečnost odpovídá těmto oficiálním záznamům. Výsledkem této činnosti by
mělo být zmapování opuštěných hrobových
míst a naopak kontrola, zda někdo neužívá
hrobové místo neoprávněně. Zároveň provádíme označování hrobových míst zelenými plastovými štítky. Značit každý hrob
by bylo z hlediska časového i finančního
značně náročné, označili jsme tudíž vždy
první a poslední hrob v dané řadě a většinou další dva hroby uprostřed řady (v závislosti na počtu hrobových míst v dané řadě).
Štítky mají zelenou barvu a na každém z nich
je uveden oddíl a číslo daného hrobu. Jednotlivé štítky jsou umístěny v bezprostřední
blízkosti daného hrobového místa a mají
sloužit k lepší orientaci při hledání volných
hrobových míst.
		Jelikož dochází k mírnému rozporu
v označení hrobových míst na oficiálním
plánu hřbitova a následně i tištěných plánech a v SW VERA, kdy na plánech jsou jednotlivé sekce označeny abecedně „A B, C,
D, E, F“ s jednotlivými čísly řad. V SW VERA
jsou vždy sekce spojeny v jednu a označeny
dvojpísmenem (např. sekce AB), k nimž jsou
přiřazeny čísla řad, které naštěstí korespondují s čísly řad na plánech. K tomu je nutno
ještě připočíst velké množství urnových
hrobů, které se nacházejí v sekcích označených U1, U2, U3.
		Abychom vyhověli oběma způsobům
značení, použili jsme dvojpísmové označení
dle VERY, ale s tím, že označení sekce dle
plánů, je v této dvojici písmen vytištěno velkým písmenem – např. níže uvedené označení „cD/9 31“ znamená hrobové místo
číslo 31 v deváté řadě, sekce D (tištěného
plánu).
Doufáme, že instalované štítky umožní lepší
orientaci při vyhledávání hrobových míst
a především, že budou sloužit co nejdelší
dobu a nebudou zničeny rukou nezodpovědného vandala.
Ing. Petr Hovádek
ředitel divize Služby TEPVOS, spol. s r. o.
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Nová služba pro občany
V rámci naplňování aktivit projektu Efektivní
úřad jsou ve všech budovách Městského úřadu
Ústí nad Orlicí umístěny nové prostředky pro
komunikaci s veřejností. Schránky jsou nainstalovány ve vestibulech budovy radnice,
čp. 7 a v ul. Dělnická, kam mohou občané vkládat písemné náměty, poznatky, podněty nebo
zkušenosti spojené s chodem městského
úřadu a města.

		Označené schránky jsou doplněny zásobníkem s papírem a tužkou. Shromážděná
písemná sdělení budou úřadem pravidelně
vyhodnocována a informace budou oznámeny veřejnosti ve výroční zprávě městského
úřadu. Občané, kteří uvedou svoji adresu,
budeme informovat o způsobu vyřízení ještě
písemným sdělením.
		
Věříme, že naše nová služba bude
občany akceptována a přispěje tak k naplnění našeho cíle, kterým je otevřený, vstřícný
městský úřad.

Projednání návrhu regulačního plánu „Revitalizace území
Perla 01 v Ústí nad Orlicí“
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
Ústí nad Orlicí byly v roce 2014 zahájeny práce
na pořízení regulačního plánu „Revitalizace
území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“. Regulační
plán řeší transformaci, nové využití a uspořádání území areálu bývalé továrny Perla 01
v centru města. Veškeré postupy při pořizování regulačního plánu probíhají podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zpracovatelem
dokumentace byl vybrán Atelier MS Plan s.r.o.,
který v září roku 2015 dokončil návrh regulačního plánu. Zpracovaný návrh regulačního
plánu je v souladu se stavebním zákonem

zveřejněn k nahlédnutí na stavebním úřadu
MěÚ Ústí nad Orlicí a na internetových stránkách města (www.ustinadorlici.cz – v záložce
Perla). Oznámení o zveřejnění návrhu regulačního plánu je prostřednictvím veřejné vyhláš
k y vyvěšeno na úřední desce od 7. 9. 2015
do 9. 10. 2015. Do 9. 10. 2015 může každý
uplatnit u stavebního úřadu MěÚ Ústí nad
Orlicí své písemné připomínky k návrhu regulačního plánu „Revitalizace území Perla 01
v Ústí nad Orlicí.
stavební úřad MěÚ Ústí nad Orlicí

Jaroslav Řeháček: Šok na úřadě I.
V souladu s tiskovým zákonem č.46/2000 Sb.,
zveřejňujeme příspěvek člena Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí pana Ing. Bc. Jaroslava
Řeháčka ml.
Arogantní úředník? Nevěřím. Nezažil jsem.
Skutečně jsem za svůj život nepotkal nikoho,
koho bych s klidným svědomím mohl nazvat
„arogantní ouřada“. Na rozdíl od mých známých, kteří mě do krve přesvědčovali o opaku.
Pravda, vedle úředníků se kterými jednat byla
vyložená radost, se našli i tací, kteří s gustem
dávali najevo, že jsem jen titěra prosebníček, ale i s těmi jsme to vždy nakonec uhráli
v mezích slušnosti. Až nedávno. A to přímo
na „domácím hřišti“.
		Přišel jsem na ústecký městský úřad
vyřídit triviální záležitost. Už ode dveří bylo
na paní úřednici znát, že se buď dost špatně
vyspala, nebo že ji klienti obecně přijdou jako
otravný hmyz. Sdělila, že k vyřízení potřebuje

vyplněnou žádost. Zhruba půl metru od místa,
kde jsem seděl, byl na desce stolu položen
štos prázdných žádostí. Na nich byla postavena jakási figurka, kterou jsem považoval
za těžítko bránící průvanu v odvátí zmíněných
formulářů. Nadzvedl jsem tedy figurku s úmyslem vzít si jednu prázdnou žádost k vyplnění.
A pak už následovala smršť. Úřednice na mě
zaječela, co prý sahám na její věci a jak si
vůbec dovoluji se takto chovat. A že to snad
není ani možné co jsem si to dovolil. A že jestli
chci žádost…
Pokračování příště. To abych nepřekročil limit.
Díky návrhu současného vedení města máme
totiž my, obyčejní zastupitelé, od července už
jen velmi omezený prostor v Ústeckých listech. Textů pana starosty se to ale naštěstí
netýká .
Jaroslav Řeháček
zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz

www.ustinadorlici.cz
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Označení hrobových míst

Informace z radnice

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit se statistikou, kterou jsme zpracovávali při rozboru potřeb
městské autobusové dopravy v katastru Ústí
nad Orlicí. Myslím si, že jsou to údaje, které by
Vás, jako občany Ústí nad Orlicí, mohly zajímat. Některá čísla Vás jistě překvapí, a to
například, že nejstarší částí obce, z pohledu
osob starších 60 let, již není sídliště Dukla,

ale sídliště Štěpnice apod. Touto cestou
chci poděkovat, za zpracování těchto údajů,
Ing. M. Pirklové a E. Smetanové.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství a správních agend
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Počet obyvatel a jejich věkové složení v jednotlivých částech obce Ústí nad Orlicí
Část obce ÚO

obyvatelé nar. do
01. 01. 1955

obyvatelé nar. po
01. 01. 1955

celkem obyvatel

% obyvatel nad 60 let

Černovír

79

225

304

26

Dolní Houžovec

14

39

53

26

Horní Houžovec

13

42

55

24

Dukla

194

516

710

27

Hylváty

405

1770

2175

19

Kerhartice

200

742

942

21

Knapovec

59

272

331

18

Oldřichovice

89

270

359

25

Štěpnice

1684

2710

4394

38

Ústí nad Orlicí (bez Štěpnice)

1129

2994

4123

27

Celkem Ústí nad Orlicí

3866

9580

13446

29

Sídliště Štěpnice má 22 ulic s níže uvedeným složením:
Ulice

obyvatelé nar. do
01. 01. 1955

obyvatelé nar. po
01. 01. 1955

celkem obyvatel

% obyvatel nad 60 let

Čapků

10

43

53

19

Družstevní

34

54

88

39

Heranova

188

251

439

43

Chodská

127

210

337

38

Kovářů

14

34

48

29

Kladská

71

105

176

40

Na Štěpnici

130

253

383

34

Polní

66

183

249

27

Nová

69

136

205

34

Na Pláni

277

293

570

49

Mazánkova

41

66

107

38

Blažkova

25

51

76

33

Korábova

16

38

54

30

Jižní

5

28

33

15

Popradská

246

353

599

41

Polská

134

221

355

38

Rettigové

5

25

30

17

U Hřiště

138

171

309

45

Stavebníků

26

82

108

24

Příčná

41

86

127

32

U Letiště

11

17

28

39

Zeinerova

10

10

20

50

Celkem

1684

2710

4394

38

10 / 2015

Shrnutí
Ústí nad Orlicí má celkem:

101 ulic

Hylváty mají

23 ulic

Kerhartice mají

11 ulic

Poznámka:
Nejsou zde zahrnuti obyvatelé s jiným státním občanstvím než ČR.
Uvedené údaje jsou k 11. 06. 2015.

22. ročník Přehlídky
středních škol

V letošním roce připravili pracovníci Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP ČR
Kontaktního pracoviště v Ústí nad Orlicí již
22. ročník Přehlídky středních škol. Na přehlídce mohou žáci a jejich rodiče získat aktuální informace o oborech studia nabízených
středními školami a učilišti v regionu Ústí nad
Orlicí. Společně se školami se přehlídky účastní
významní zaměstnavatelé našeho regionu.
		
Přehlídka proběhne v termínu 7.–8. 10. 2015
v prostorách Vyšší odborné školy a Střední
školy technické v České Třebové, Skalka
1692 a přístupná bude pro veřejnost 7. 10.,
12–17.00 hod.; 8. 10., 8–17.00 hod.

Výběrové řízení
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Výběrové řízení č. 3/ 2015
na pracovní pozici vedoucí odboru rozvoje
města Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, místem
výkonu práce je Městský úřad Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí, platové zařazení v 11. tř. dle nař.
vlády č. 564/2006 Sb. a termín nástupu je prosinec 2015 (dohoda možná). Termín pro doručení přihlášek s přílohami je do 13. 11. 2015
do 14 hodin, buď osobně na podatelnu MěÚ
Ústí n. O., Sychrova 16 nebo poštou (rozhoduje
podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ).
Podrobnosti k charakteristice vykonávané činnosti a dalších podmínkách výběrového řízení
jsou zveřejněny na úřední desce Městského
úřadu Ústí nad Orlicí, www.ustinadorlici.cz
v sekci Aktuálně.

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
zrekonstruované budovy školy Na Štěpnici,
které proběhne v pátek 9. 10. ve 14 hodin,
kde slavnostní přestřižení pásky doprovodí
kulturní pásmo žáků naší školy. Tímto aktem
začínají Dny otevřených dveří na ZŠ Komenského, které se konají u příležitosti 140. výročí
budovy v ulici Komenského, 65. výročí školy
Na Štěpnici a 50. výročí vybudování družiny. Zájemci z řad rodičů a široká veřejnost
si mohou prohlédnout prostory školy I. a II.
stupně v pátek 9. října odpoledne a v sobotu
10. října dopoledne.
Mgr. Bc. Radek Škarka

Nabídka zájmových kroužků
Také v tomto školním roce jsou pro děti naší
školy připraveny zájmové kroužky. Vybrat

nepolem se seznámí s prací na statku - vyřezávání, tkaní, vyrobí si vlastnoručně chléb, máslo
i jogurt. Naučí se také hrát staré vesnické hry.
Součástí pobytu bude i výlet a hry zaměřené
na formování kolektivu. Na pobyt dětí finančně
přispívá Město Ústí nad Orlicí.
Mgr. Jitka Eliášová

Soustředění pěveckých sborů

Žáci 6. ročníků, jak je už dnes na ZŠ Komenského tradicí, se v září účastnili adaptačního
kurzu. V Pastvinách, Deštném a v Říčkách
v Orlických horách se blíže seznámili se svými
třídními učiteli a při společných aktivitách
poznávali i sami sebe.
Děkujeme MěÚ Ústí nad Orlicí za finanční podporu této akce.
Mgr. Alena Dostálová

Písnička a Zlatý klíček, pěvecké sbory naší
školy, se ve dnech 14. až 16. října rozjedou
na společné soustředění do Rzí v Orlických
horách. Oba sbory uvítají do svých řad nové
zpěváky a „ostřílení“ zpěváci opráší repertoár
z minulých let a určitě se naučí i něco nového,
aby mohli pozvat své blízké na Zimní koncert,
který bude začátkem prosince. Děkujeme
Městu za finanční podporu.
Mgr. Dana Špindlerová

Jsme na jedné lodi

Výukový pobyt EVVO
V týdnu od 5. do 9. 10. se žáci 5.A a 3.B
zúčastní výukového programu v ekocentru
Paleta v Oucmanicích. V programu Polem

[5]

Den otevřených dveří

si mohou pěvecký sbor Písnička, pro žáky
2. stupně je připravený pěvecký sbor Zlatý klíček. Ve výtvarném kroužku Pastelka se děti
seznámí s různými výtvarnými technikami
a pro sportovně zaměřené děti jsou Sportovní
hry a Atletika. Děti 2. ročníků si mohou zvolit
jazykový kroužek English for Kids.
Mgr. Michaela Kuklová

Organizace školního roku 2015/2016

Poděkování

Vyučování bude v prvním pololetí v základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ukončeno
ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
ve čtvrtek 30. června 2016. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 10. a pátek
30. 10. 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí
v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne

Velmi děkujeme vedení města a jeho odboru
rozvoje města, především panu Ing P. Marešovi a paní Ing. M. Dokoupilové a dále firmě
Schreyer za rychlé, vstřícné, kvalitní a efektivní řešení problému zvýšené hladiny radonu
v budově naší mateřské školy.

v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní
prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
pro okres Ústí nad Orlicí stanoveny v termínu
od 22. do 28. února 2016. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. 3. a pátek 25. 3.
2016. Hlavní prázdniny budou trvat od pátku
1. 7. 2016 do středy 31. 8. 2016. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017
začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Zaměstnanci a děti Mateřské školy
Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Zahájili jsme 124. školní rok. Poprvé v novém „kabátě“!
Další školní rok si do své bohaté historie zapíše
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad
Orlicí, po desetiletí známá coby ústecká „textilka“. Tradiční zahajovací setkání ve sportovní
hale „umprumky“ bylo ovšem letos v jednom
ohledu výjimečné. Studenti, kteří si v doprovodu pedagogického sboru vyslechli projev
ředitele školy Zdeňka Rösslera, se poprvé
procházeli v renovovaném areálu SŠUP
v Zahradní ulici. Letos jich do lavic usedlo 377.

Poslední práce finišují
Bezmála rok trvající akce, která kladla na žáky
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i zaměstnance školy značné nároky a po níž je
hlavní budova umprumky k nepoznání, spolkla
přes 27 milionů korun. Kromě zateplení fasády
a výměny oken zdobí budovu zbrusu nová střecha, stejných změn se dočkaly také sousední
dílny a objekt školní jídelny. Tuto okolnost také
prezentoval Zdeněk Rössler žákům. „Ti z vás,
kteří navštěvují uměleckoprůmyslovou školu
již delší dobu, si jistě všimli, že se její areál proměnil. Končí poslední stavební práce a škola
dostala nový kabát, který si po letech zcela
jistě zasloužila.

S cílem udržet solidní výsledky
Školu ovšem nedělá pouze nový „kabát“
,
důležité je především dění uvnitř. Ústecká
umprumka by i v letošním školním roce chtěla
zachovat aktivity, které nejen ve svém působišti nabízí: výstavy, veřejné prezentace, volnočasové aktivity, účast v projektech. V neposlední řadě je pro školu důležité udržet solidní
úspěšnost u maturitních zkoušek, v jarním termínu 2015 se totiž SŠUP umístila nad celostátním průměrem.
Mgr. Jan Pokorný

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Základní umělecká
škola Jar. Kociana

Základní škola Bratří Čapků
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Smetanova 1500, Ústí n.O.,
tel.:465 569 551,
e-mail:info@zusuo.cz,
www.ZUSUO.cz

Adaptační kurz

Dny zdravého životního stylu

Se začátkem školního roku přecházejí žáci
6. tříd na druhý stupeň a tím se pro ně mnohé
změní. Během dne se při výuce setkají s různými vyučujícími a do tříd nastoupí noví spolužáci. Aby přechod z prvního stupně proběhl
co nejplynuleji, zúčastnili se šesťáci hned
na začátku září adaptačního kurzu. Vyzkoušeli si nepřeberné množství zajímavých her
a sportovních aktivit, díky kterým se vzájemně lépe poznali a možná i uzavřeli přátelství na celý život.
Petra Mihulková

Ve dnech 5.–7. 10. 2015 se na naší škole opět
bude konat žáky velmi oblíbená akce Dny zdravého životního stylu. O tom, že zájem dětí
o získání zajímavých poznatků, dovedností
a zkušeností neklesá, svědčí i fakt, že letos
pořádáme jubilejní 20. ročník. Věříme, že různorodost činností účastníky zaujme a otevře
jim nové obzory.
Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí a rodičům
zúčastněných žáků za finanční podporu této
jedinečné akce.
Jitka Kučerová

Do lavic ústeckých škol zasedlo
149 prvňáčků

Volná místa v kroužcích DDM Duha
pro děti i dospělé

Sociální odbor pořádal tábor pro
děti

Celkem 149 prvňáků v 6 třídách zasedlo
v úterý 1. září do lavic základních škol v Ústí
nad Orlicí. V tento významný den malé školáky doprovázeli rodiče. Do ZŠ Bratří Čapků,
kde byly otevřeny dvě první třídy s 55 dětmi,
přišel prvňáčky pozdravit a popřát mnoho
úspěchů místostarosta města Matouš
Pořický. V novém hávu čekal žáky první stupeň ZŠ Komenského Na Štěpnici, kde byly
otevřeny také dvě třídy s 53 prvňáky. Škola se
dočkala zateplení, nové fasády a nových oken
pro snížení energetické náročnosti budovy.
Po jedné první třídě otevřely ZŠ Třebovská
v Hylvátech a ZŠ Školní v Kerharticích. Dohromady zde do lavic zasedlo 41 žáků. Malým
prvňáčkům, ale také všem žákům a jejich rodičům, přejeme mnoho úspěchů, píle a vytrvalosti po celý školní rok.

Děti:
Geocaching: pro děti od 8–15 let, po 16.00,
1× za dva týdny 120 min, cena: 700 Kč
Kynologický – pejskař: děti se psi od 6 let,
čt 15.30, 1× za dva týdny 120 min, cena: 500 Kč
Orientální břišní tance: pro děti od 8–15 let,
út 15.30, 1× týdně 60 min, cena: 700 Kč
Paličkování: pro děti od 7–99 let, út 13.00,
1× týdně 120 min, cena: 1000 Kč
Pěvecký sbor: pro děti od 3–8 let, út 16.30,
1× týdně 60 min, cena: 900 Kč
Pythagoráček: pro děti od 5–12 let, st 16.00,
1× týdně 90 min, cena: 900 Kč
Skateboarding: pro děti od 6–15 let,
út 17.30, 1× týdně 90 min, cena: 1000 Kč
Skupinová Canisterapie: pro děti od 5–10 let,
po 16.00, 1× týdně 60 min, cena: 1000 Kč
Street dance: pro děti od 12 let, čt 17.30,
1× týdně 90 min, cena: 1000 Kč
Španělština: pro děti od 10–18 let, po nebo
st, 1× týdně 90 min, cena: 1200 Kč
Tvořivý kroužek: pro děti od 8–11 let,
čt 15.00, 1× týdně 90 min, cena: 1000 Kč

Výchovně-rekreační tábor pro vybrané dětské klienty pořádal ve dnech 9.–12. září v Mladočově odbor sociálních služeb Městského
úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií. Každoročně pořádaného tábora
se v letošním roce zúčastnilo 12 dětí ve věku
od 11 do 15 let.
Náplní táborové činnosti byly aktivity zaměřené na spolupráci, sebepoznání a rozvoj
společenských dovedností. Smyslem těchto
vícedenních pobytů je rozvoj osobnosti dítěte
po stránce psychologické, pedagogické a sociální. Část pobytu byla věnována také základům
první pomoci. Konkrétně ukázkám záchrany
tonoucího nebo resuscitaci.
Pobyt pro děti byl financován z prostředků
města Ústí nad Orlicí, které také poskytlo
ceny, o které děti na táboře soutěží.

Dospělí:
Břišní tanec: od 15 let, st 17.00, 1× týdně
60 min, cena: 1100 Kč
Španělština: od 18 let, po nebo st, 1× týdně
90 min, cena: 1500 Kč
Taneční pro ženy: věk neomezen, dopoledne,
1× týdně 90 min, cena: 1200 Kč

Hudební besídka žáků
hudebního oboru
po 19. 10 | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků
hudebního oboru
p. uč. Eva Felgrová – klavír
čt 22. 10. | 17.00 hod | koncertní sál ZUŠ

Logopedie v MŠ Pod Lesem
V letošním školním roce, v rámci zkvalitnění služeb, navázala mateřská škola spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem
v Ústí nad Orlicí. Logopedický odborník paní
Mgr. Motlová převezme záštitu nad prací
školní logopedické asistentky Ivy Andrlové
a pomůže tak školce a rodičům „rozvázat“
dětem jazýčky.

Více informací na: www.ddm-usti.cz nebo na
tel.: 604 209 661
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Sociální / zdravotní

Senior klub

Kontakty na SK:
p. Šamšulová, tel.: 722 475 129
JUDr. Králík, tel.: 731 031 186,
p. Šlegrová, tel.: 722 475 131,
p. Tomanová, tel.: 731 601 548,
p. Hošek, tel.: 605 355 863,
JUDr. Ešpandr, tel.: 731 398 390
Těšíme se na Vaši účast !
Za výbor „Senior klubu“ JUDr. Zdeněk Ešpandr

Hudební vystoupení skupiny
„Veselá trojka“

čt 8. 10. | celodenní akce
Celodenní autobusový výlet. Přihlášky se
přijímají ve „Sladkovně“ v úterý dne 29. 9.
a 6. 10. od 10.00 do 12.00 hodin.
Člen SK hradí 140,- Kč, nečlen 170,- Kč neobyvatel Ústí n. Orl. 200,- Kč. Členové SK mají
přednost. V ceně zájezdu doprava a vstupné.
Platba při přihlášení. Akci zajišťuje p. Tomanová, p. Šlegrová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.35
hodin, Dukla prodejna 7.40 hodin, Babyka
7.45 hodin, Autobusové nádraží 7.50 hodin,
Tvardkova 7.55 hodin, Penzion 8.00 hodin

po 5. 10. | 13.00 hod.
Senior klub zve své členy na hudební
vystoupení skupiny „Veselá Trojka“
v Kulturním domě ÚO (Poprad). Členové
Senior klubu obdrží příspěvek na vstupné
20,- Kč. Přihlášky dne 29. 9. ve Sladkovně
od 10.00 do 12.00 hodin. Akci zajišťuje
JUDr. Mojmír Králík
tel.: 731 031 186, p. Ešpandrová Jana

Plavání pro členy „Senior klubu“

Přednáška v knihovně

čt 15. 10. | 12.30 hod.
Odpolední pěší vycházka vede náročnějším
lesním terénem a její délka je cca 8 km. Sraz
účastníků ve 12.30 hodin u PVT (Podnik
výpočetní techniky). Vycházka se koná pouze
za příznivého počasí. Organizaci zajišťuje
p. Hošek, JUDr. Králík

st 7. 10. | 18.00 hod.
V rámci cyklu Akademie volného času
zveme naše členy do knihovny na přednášku
doc. PhDr. Marie Mackové na téma „Voršilky v Čechách“. Vstup volný. Akci zajišťuje
JUDr. Mojmír Králík

Český červený kříž

Senior doprava ČČK
Je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře,
úřadu, na nákup, kadeřnici,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel.: 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Nově prodloužená pracovní doba v pondělí a ve středu
do 18.00 hodin (v době letního času).
Permanentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840 nebo na informačním centru města
Senior doprava ČČK je provozována za podpory
města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.
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pá 9. 10. / 23. 10. | 14–15.30 hod.
V krytém plaveckém bazénu se uskuteční
plavání pro členy „Senior klubu“ spojené se
cvičením ve vodě. Vstup 50,- Kč na průkazku
„Senior klubu“ (pokud možno přesně). Akci
zajišťuje p. Šlegrová

Podzimní turistická vycházka
„Andrlův Chlum“

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.

Kavárnička v Domově důchodců:
otevřeno každý den kromě pondělí 13–16 hod.

Koně – výstava pohlednic koní
1.–30. 10. | 8–15.30 hod.
Od 8.00 do 15.30 hodin (v době přítomnosti
zaměstnanců OS ČČK), budova OS ČČK ÚO,
Kopeckého 840, vstupné: zdarma

Výlet Svatohubertské
slavnosti – zámek Kuks
3. 10.. | celodenní výlet
Přihlásit se můžete na tel.: 724 985 511
nebo každý pátek od 8.00 do 15.30 hodin
na ČČK, kde se provádí úhrada za výlet. Čas

Hokovce

15.–21. 11. | připravujeme
SK již počtvrté zprostředkovává léčebný pobyt
ve Slovenských lázních v hotelu Park Hotel
Hokovce v termínu 15. 11. až. 21. 11. 2015.
Cena 4 750,- Kč. Pobyt je možný pro všechny
obyvatele a neobyvatele města.
		Pobyt začíná společnou dopravou, kdy
autobus odjíždí v sobotu dne 14. 11. 2015
v 17.30, hodin od CSP – bývalý Penzion,
Na Pláni 1343. Příjezd v pozdních odpoledních hodinách v sobotu dne 21. 11. 2015.
		Příplatek za jednolůžkový pokoj. Pobytová
taxa se hradí na místě. V době pobytu jsou
nabízeny výlety.
		Přihlášky se přijímají ve Sladkovně dne
29. 9. od 10.00 hodin do 12.00 hodin, kdy se
vyplní přihláška a zaplatí záloha 1 000,- Kč
na osobu. V případě volných míst se přijímají
přihlášky i 6. 10. od 10.00 hodin do 12.00
hodin ve Sladkovně. Při přihlášení obdrží každý
podrobné propozice.
		Doplatek bude vybírán na společné
schůzce ve Sladkovně dne 20. 10. od 14.45
hodin. Pořadí přihlášených zároveň tvoří zasedací pořádek v autobusu. Záloha i doplatek
jsou nevratné – každý si musí sehnat odpovídající náhradu. Členové SK dostanou příspěvek.
		Akci zajišťuje JUDr. Zdeněk Ešpandr,
tel.: 734398 390, Ešpandrová Jana

odjezdu: 9.00 hodin předpokládaný návrat
do ÚO okolo 20.00 hodiny, místo odjezdu:
autobusové nádraží Ústí n. O. Cena: 110,- Kč
člen ČK/děti, 150,- Kč ostatní, cena obsahuje
dopravu

Vycházka s pí. Zdenou Urbanovou
8. 10. | 14.00 hod. (sraz)
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí
společně s paní Zdenou Urbanovou, sraz
ve 14.00 hodin u budovy OS ČČK ÚO, Kopeckého 840

Skřítek Říjňáček
9. 10. | 9.30–17.00 hod.
zábavný den pro děti, soutěže, zábava pro
děti, tvořivá dílna, opékání, zahrada – bu
dova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840 (v případě
špatného počasí se akce uskuteční v budově
OS ČČK)

pokračování na str. 8…
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Výlet „Košumberk a poutní místo
Na Chlumku“

Sociální / zdravotní

…pokračování ze str. 7

Šikovné ručičky
15. 10. | 15.00 hod.
Drátkování, výroba výrobků drátkováním,
budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840,
vstupné 30 Kč

Zabijačkové hody
16. 10. | 18.–23.00 hod.
hudba paní Frimlová, příjemná zábava,
občerstvení, budova zahrádkářského
svazu – Moštárna, Ústí n.O.

Cyklovýlet

[8]

23. 10. | 9.00 hod.
Cyklovýlet po okolí Ústí n. O. s panem Ivo
Preclíkem, sraz v 9.00 hodin u budovy OS
ČČK ÚO, Kopeckého 840

Kurz intuitivního vidění a vnímaní
podle metody M. Komissarova

Pravidelné akce:
Kavárnička – centrum setkávání

4.–8. 11. | 15.00 hod.
Probíhá proces aktivace centra vnímání, cvičení rozvíjí sebejistotu, harmonizuje se práce
obou mozkových hemisfér, pasivní děti se
rozvíjejí v aktivitě, lépe se soustředí, zlepšují
se studijní výsledky, navyšuje se IQ. Metoda
může pomoci slabozrakým i nevidomým
lidem k lepší orientaci v prostoru.
15-ti letá zkušenost M.K., spolupráce s vědeckými ústavy
Informace a přihlášení:
Lenka Francová tel. 604 650 708,
franzovalenka@seznam.cz,
Čas:
Děti 16–18.00 hodin
Dospělí 18.30–20.30 hodin.
Místo konání:
budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840

každý pátek | 8–15.30 hod.
Přijďte si popovídat se svými přáteli do Společenského centra ČČK (společenské hry,
výtvarné činnosti). Každý pátek 9–13.00 hod.
společné čtení z časopisů Zdraví a Paní domu

Snoezelen
informace na tel.: 464 649 590 / 607 131 592
Relaxační, multismyslová místnost, vstupné
30,- Kč za 1 hodinu/osoba

Zdravé cvičení
informace na tel.: 464 649 590 / 607 131 592
Cvičení na gymnastických míčích

Masáže
informace na tel.: 464 649 590 / 607 131 592
Klasické, havajské a lymfatické.

„Hledá se 16 000“ – Hledají se (nejen) pacienti
s roztroušenou sklerózou

Hledáme pěstouny
v Pardubickém kraji

Místní pacientské sdružení Roska Ústí nad
Orlicí zve na setkání s putovní expedicí neziskové organizace Nadační fond IMPULS.
Expedice dorazí ve čtvrtek 8. října ve
14 hodin do Ústí nad Orlicí na Mírové náměstí.
V rámci celorepublikové akce „Hledá se
16 000“ povzbuzuje lidi s roztroušenou sklerózou k pravidelnému pohybu a zve k účasti na
5. ročníku cvičebního maratonu MaRS 2016,
který podporuje právě nemocné s touto chorobou.
Všem, kteří přijdou v 16 hodin do oranžového
salonku hotelu UNO představí svoji práci
i samotná organizace Roska Ústí n. O. Lidé
se na besedě dozvědí více o Maratonu s roz-

troušenou sklerózou i o nemoci jako takové,
komplexním přístupu k její léčbě a nových
léčebných programech. Uskuteční se i cestovatelská přednáška Aleše Zajíčka, pacienta
s roztroušenou sklerózou, který projel křížem
krážem kus Evropy, navštívil Nepál, Kamčatku
i Barmu, procestoval Filipíny. V Pardubickém
kraji je Roska UO jedinou organizací, která se
projektu účastní, zastávka v Ústí n. O. tedy
bude reprezentovat celý pardubický region.
Svoji záštitu nad akcí přislíbili představitelé
měst Ústí n.O. a Č. Třebová. Děkujeme za podporu akce.
IMPULS,
nadační fond, Roska UO

Každé dítě potřebuje rodinu a v Pardubickém
kraji i nadále žije mnoho dětí v ústavních zařízené, které i přes veškerou snahu nemohou
dětem nahradit péči v přirozeném prostředí
rodiny. Občanské sdružení Amalthea, které
pomáhá dětem, rodičům a pěstounům, opět
hledá zájemce o pěstounskou péči.
Přijďte se dozvědět o pěstounské péči něco
více. V úterý 3. 11. se od 17 hod. do 19 hod.
v budově ČČK v Ústí n. O. uskuteční Setkání
se zájemci o náhradní rodinnou péči spojené
s besedou pro pěstouny, kteří už děti v pěstounské péči vychovávají. Více informací
na http://amalthea.cz, tel.: 773 952 814 nebo
na e-mail pestouni@amalthea.cz

Pozvánka na Den otevřených dveří
v Orlickoústecké nemocnici

Stomatologická pohotovost

Svaz postižených civilizačními
chorobami

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu
7. 10. od 10.00 hodin v Orlickoústecké nemocnici. Program se bude skládat z prezentace
vybraných oddělení Orlickoústecké nemocnice, ukázky poskytování první pomoci, ukázky
tejpování, možnosti vybraných vyšetření,
prezentace nemocniční lékárny, poradenství
o zdravém životním stylu, akcí a her pro děti
a mnoho dalšího. Součástí bude i bohatý
doprovodný program a občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Orlickoústecká nemocnice

3.–4. 10. | MDDr. Stanislav Knob
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261
10.–11. 10. | MUDr. Pavla Kopecká
F. V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 554
17.–18. 10. | MUDr. Michal Krejčík
Lázeňská 225, Brandýs n. O., tel.: 465 544 192
24.–25. 10. | MDDr. Martina Kunčická
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
28. 10. | MUDr. Pavel Lohrer
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 585
31. 10 – 1. 11. | MUDr. Jiří Pirkl
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
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Pozvánka na čtvrtek 15. října na členskou
schůzi, která se koná v Hostinci v Klopotech
od 14.00 hod. Doprava tam i zpět je zajištěna.
(Odjezd autobusu: Hylváty ve 12.50 hod., Dukla
ve 12.55 hod., Babyka ve 13 hod., nádraží
ČSAD ve 13.05 hod., Tvardkova ve 13.10 hod.,
Penzion ve 13.15 hod.)
Pozvánka na zájezd do Polska – tržnice
Kudowa Zdroj. Kdy: čtvrtek 22. 10. Odjezd:
Tvardkova v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla
v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova v 7.00
hod., nádraží ČSAD v 7.05hod.). Cena: 130 Kč.
Přihlášky a platba v Klubu důchodců – Sladkovně 1. a 2. čtvrtek v říjnu nebo telefonicky
na tel.: 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Powerjóga pro jógamamky

S kašpárkem za písničkou

čtvrtek 1., 8., 15., 22., 29. 10. | 9.00 hod.
Přijďte se protáhnout s M. Skalickou.
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce
40, /dítě). Počet míst omezen, hlaste se prosím předem přímo Markétě na 602 245 393.

středa 7. a 21. 10. | 9–10.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s B. Sychrovou při doprovodu kláves

Nosíme se s Editou
Pondělí :
8–12.00 hod – Cvičení rodičů s dětmi s Veronikou
Úterý:
9–12.00 hod – Přednášky, besedy, volná herna
Středa:
9–10.00 hod – Radčiny zpívánky s kytarou,
S kašpárkem za písničkou
10–12.00 hod. - Volná herna
16–18.00 hod. - Vaření, cvičení (podle programu)
Čtvrtek:
9–10.00 hod – Powerjóga pro jógamamky
Pátek:
9–12.00 hod. – Nosíme se s Editou, nemluvňátka,
těhulky
Pondělí - Pátek:
14– 16.00 hod. – Volná herna bez programu
Každý pracovní den Vám po předchozí dohodě
rádi pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.
Kontakt:
Míla Crhonková
tel.: (+420) 605 774 569
Katka Fišarová
tel.: (+420) 605 965 463
e-mail: medvidekuo@seznam.cz
web: www.medvidekuo.cz
Facebook: Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad
Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, Iveco - Irisbus

pátek 2., 9., 16., 23., 30. 10. | 9–12.00 hod.
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.

Cvičení pro rodiče s dětmi
od 4 měsíců do cca 2 let
pondělí 5., 12., 19., 26. 10. | různé
4–5měs. 8.30 hod., 5–8.měs. nelezoucí
9.15hod., 8–12měs. lezoucí 10.00 hod.,
13–18měs. chodící 10.45 hod., 18–24
měsíců 11.30 hod. Přijďte si s dětmi zacvičit
pod vedení fyzioterapeutky V. Duškové
(tel.: 775 290 683), cena 50,- / 30min

Kavárnička
úterý 6. 10. | 9.00 hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky
k chodu centra? Můžete něco naučit ostatní
maminky? Přijďte se s námi podělit.

Přechodná pěstounská péče
úterý 6. 10. | 9.30 hod.
Zajímá Vás, co tato práce obnáší? Přijďte
si poslechnout, co vše je nutné splnit a čím
projít, abyste se mohli stát pěstounem. Povídání s Věrou Moravanskou.

středa 7. a 21. 10. | 16–17.00 hod.
Další ukázka cvičení v rámci projektu „...kdo
se navíc pohybuje, zdravím krásou překypuje“. Přijďte si vyzkoušet funkční trénink
pod vedením Vendy Juklové. Neboj se, přidej se. Děti vítány :)

Tradiční podzimní a zimní bazar
Po–Čt (12.–15. 10.) v budově římsko-katolického farního úřadu v Kostelní ulici
Po (12. 10.) 9.30–17.00hod. Příjem věcí
do prodeje
Út (13. 10.) 8.30–17.00hod. Prodej věcí
St (14. 10.) 8.30–14.00hod. Prodej věcí
Čt (15. 10.) 14–17.00hod. Výdej neprodaných
věcí. !!! POZOR !!! V době konání bazaru
12.–15. 10. je MC OTEVŘENO beze změny.
(Další důležité informace viz. www.medvidekuo.cz nebo samostatný leták)

Radčiny zpívánky s kytarou
středa 14. 10. | 9–10.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s R. Manovou při doprovodu kytary

Virózy
úterý 20. 10. | 9.30 hod.
Dětská zdravotní sestřička B. Henzlová Vám
poradí jak naložit s virózou a jak jí předcházet.
Podzimní a zimní bazar v MC Medvídek (2014)

Provozní doba:

Funkční trénink s Vendy

Informace Jednoty bratrské
Jednota bratrská tento podzim v Ústí nad
Orlicí vede kampaň proti předsudkům, které
máme jako většinová společnost vůči menšinám. Probíhají besedy na školách, plakátová
kampaň během Integračního dne na náměstí,
autogramiáda v Městské knihovně a romská
ekumenická bohoslužba. Ale hlavním bodem
projektu s názvem Důkaz místo řečí jsou
svépomocné brigády ve vyloučené lokalitě
na J.K.Tyla, jejichž cílem je vybudovat příjemný
a bezpečný Sousedský plácek u cyklostezky.
Nápady na jednotlivé aktivity projektu vznikly
přímo v romské komunitě a podpora přišla
z Nadace Open Society Fund Praha. Vzkaz
kampaně je jednoduchý: Předsudky máme
všichni, přiznejme si to. Ale nenechme se jimi
ovládat, neházejme všechny, kdo jsou odlišní,
do jednoho pytle.
Bc. D. Dostrašil
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Mateřské centrum Medvídek

Zahájení mysliveckého kroužku
na OMS Ústí n. O.
Chlapci a děvčata, máte-li zájem se dozvědět
více o přírodě, pozorování lesní zvěře a celé
problematice chovu zvěře, dostavte se s jedním z rodičů dne 2. října v 15.30 hodin na OMS
Ústí n. O., Malé Hamry 335.
Případné dotazy na tel.: 725 080 199

Červený kříž – nabídky
Úklidové služby, drobné opravy – služby
„hodnového manžela“. Bližší informace a objednání úklidové služby na tel.: 773 001 088
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků v nákupním centru
Nová Louže otevřena nová provozovna:
Provozní doba:
Pondělí–pátek : 8–11.00 a 14–18.00 hod.
Sobota: 8–11.00 hod.

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
Pondělní výtvarné dílny:
(cena dle spotřebovaného materiálu)
Provozní doba:
během této doby začátky programů cca
10.00 hod., pobytné 30 Kč/1 dítě,
40 Kč/více dětí, možnost měsíční
permanentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí
Mgr. Marcela Dostrašilová
tel.: 604 313 249, 603 976 036
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

Herna, výtvarná dílna
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pondělí | 8.30–12.30 hod.
(především pro dospělé)

Šicí dílna I.
po 5. 10. | 10.00 hod.
– základy šití na šicím stroji

Šicí dílna II.
po 12. 10. | 10.00 hod.

Šicí dílna III.
po 19. 10. | 10.00 hod.

Odpolední programy:
(multifunkční sál, 1. patro)

Klub Exit

Herna, prográmek pro děti

pátek | 16–18.00 hod.
– pro mládež;
kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287

středa | 8.30–12.30 hod.
– zpívání, vyrábění, pohyb…

Klub deskových her s kavárnou

Herna, angličtina pro malé děti

pátek | 18–24.00 hod.
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

Jednorázové akce:
Drakiáda
sobota 3. 10. | 16.00 hod.
– letiště Ústí nad Orlicí

V čem se liší výchova chlapců
a děvčat
středa 14. 10. | 10.00 hod.
– beseda s Bc. D. Dostrašilem v herně RC

Manželské večery
čtvrtek 22. a 29. 10. (až 10. 12.) | 17.00 hod.
– Kurz komunikace v manželství. Hlídání dětí
po domluvě zajišťujeme, Tel.: 603 913 885.
Dotovaná cena kurzu je 800 Kč na dvojici, více
na www.manzelskevecery.cz

Očkování (beseda)
pondělí 26. 10. | 10.00 hod.
– se zdravotníkem M. Kaláškem v herně RC

Dámská jízda v herně RC
pondělí 26. 10. | 20.00 hod.

středa | 8.30–12.30 hod.
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Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Předprodej: Informační centrum Městského
úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271 a kancelář Klubcentra, Lochmanova 1400, Ústí n. O.
Rezervační a prodejní systém on-line na:
www.klubcentrum.cz.
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí,
tel.: 606 684 449, 736 503 564,
e-mail: info@klubcentrum.cz

Otevíráme divadlo
pá 1. 10. | 17.00 hod. | Roškotovo divadlo
Po tříměsíční přestávce, při které byl vymalován sál divadla, položeny nové koberce
a instalovány nové sedačky, zve Klubcentrum malé i velké diváky na první „promítání
v novém“. Uveden bude americký animovaný
rodinný film V hlavě | vstupné zdarma

Michal Prokop Trio
čt 8. 10 | 20.00 hod. | Bar Husová
Koncert formace tvořené legendami české
rockové a bluesové scény: M. Prokop (zpěv,
kytara), L. Andršt (kytara), J. Hrubý (housle)
vstupné 160 Kč

Vinnetou
so 10. 10. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Divadlo Scéna Zlín. Divadelní představení
pro děti i jejich rodiče o ušlechtilém náčelníkovi kmene Apačů | vstupné 60 Kč

Maiestas Dei
so 10. 10. | 19.30 hod. | Kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Schola Gregoriana Pragensis. Koncert se
koná v rámci Festivalu duchovní hudby sv.
Cecilie, koncertní předplatné | vstupné
na místě 120 Kč, v předprodeji 100 Kč

Slavnostní večer s udílením Cen města
Ústí nad Orlicí a Cen starosty města
st 14. 10. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
V programu vystoupí ženský vokální oktet
Generace a Jan Smigmator se Swinging Q,
moderuje Jiří Zajíček | vstup zdarma

Druhá smrt Johanky z Arcu
čt 15. 10. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Golden Archer Productions. Hrají V. Cibulková, L. Mrkvička a St. Lehký | divadelní
předplatné, vstupné 330 Kč
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Hotel Transylvánie 2 | 3D

Pá 30. 10. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Divadelní spolek PIKI Volyně, Orlická
Thálie – 3. soutěžní představení | divadelní
předplatné, vstupné 120 Kč

ne 18. 10. | 17.00 hod.
Animovaná rodinná komedie USA
české znění, vstupné 140 Kč

3D digitální kino Máj
Rezervace a prodej vstupenek on-line na:
www.klubcentrum.cz
Předprodej: Informační centrum MěÚ,
tel.: 465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před začátkem představení – tel.: 736 503 566
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí,
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047,
e-mail: info@klubcentrum.cz
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje
cenu brýlí (dospělí 30,- Kč, děti 25,-Kč, ke koupi
v pokladně kina). 3D brýle lze používat opakovaně.

Ant –Man | 3D
pá 2.10. | 19.30 hod.
Akční sci-fi komedie USA
české znění, vstupné 130 Kč

Iracionální muž
ne 4.10. | 19.30 hod.
Mysteriózní drama USA
titulky, 100 Kč

Méďa 2
út 6.10. | 19.30 hod.
Komedie USA
titulky, vstupné 100 Kč
do 15 let nepřístupné

Gangster – ka
pá 9. 10. | 19.30 hod.
Krimi thriller ČR
vstupné 110 Kč

Dárek
po 12. 10. | 19.30 hod.
Mysteriózní thriller USA
titulky, vstupné 100 Kč

Pixely | 3D
út 20. 10. | 19.30 hod.
Akční sci-fi komedie USA
české znění, vstupné 130 Kč

Terminator Genisys
st 21. 10 . | 19.30 hod.
Akční thriller USA
titulky, vstupné 110 Kč

Fantastická čtyřka
čt 22. 10. | 19.30 hod.
Akční fantasy USA
titulky, vstupné 100 Kč

Mission impossible – Národ grázlů
pá 23. 10. | 19.30 hod.
Dobrodružný thriller USA
titulky, vstupné 100 Kč

Hitman – agent 47
po 26. 10. | 19.30 hod.
Akční krimi thriller USA
titulky, vstupné 100 Kč
do 15 let nepřístupné

Vynález zkázy
út 27. 10. | 19.30 hod.
Dobrodružný, Československo
vstupné 80 Kč

Slow west
st 28. 10. | 19.30 hod.
Akční western VB/N. Zéland
titulky, vstupné 80 Kč
do 15 let nepřístupné

Rytmus – sídliskový sen
čt 29. 10. | 19.30 hod.
Hudební dokument, Slovensko/ČR
vstupné 80 Kč

Everest | 3D
út 13. 10. | 19.30 hod.
Dobrodružné drama USA
titulky, vstupné 140 Kč

Krycí jméno U.N.C.L.E.
pá 16. 10. | 19.30 hod.
Akční dobrodružná komedie USA
titulky, vstupné 100 Kč
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Nabídka pořadů – říjen 2015

Podzim života je krásný

Kultura

Malá scéna – program říjen 2015
Z tajného deníku Smolíčka Pé

Výstava členek fotoklubu OKO
2.–30. 10. | Vernisáž 2. 10. v 18.00 hod.
Eva Kovářová a Bohuše Hácová – výstava
k životnímu jubileu

40 dní pěšky do Jeruzaléma

Setkání u Zdi nářků. Archiv L. Zibury

[ 12 ]

1. 10. | 19.00 hod. | stand-up show
Ladislav Zibura se vloni v létě vypravil na pěší
pouť přes Turecko a Izrael do Jeruzaléma,
1400 kilometrů absolvoval pouze s batohem.
Poznal strach, když musel před palestinskými
raketami utíkat do krytu, ale i nekonečnou
pohostinost místních. Uvidíte cestovatelskou
stand-up show, kde zážitky s muslimy vtipnou
a osobitou formou reflektují aktuální napětí
z islámu. Vstupné 80 Kč/ studenti 50 Kč

4. 10. | 15.30 hod.
Pohádka s loutkami a živou hudbou pro
malé diváky. Svět je jako gramofonová
deska a otázkou je, do jaké dráhy se jehla
zarazí... Vhodné pro děti od 6 let a jejich
rodiče. Vstupné 55 Kč/ děti do 10 let 45 Kč

Samba -Francie
8. 10. | 19.00 hod. | film
Francie / 2014 / 120 min.
Samba se do Francie přistěhoval před deseti
lety ze Senegalu. Pracuje načerno v různých
zaměstnáních a doufá, že brzy dostane
povolení k trvalému pobytu. Vstupné 80 Kč /
pro členy FK 60 Kč

LiStOVáNí - Manolito Brejloun
11. 10. | 16.00 hod. | divadlo
Divadelní představení s knihou v ruce,
zvláštní druh scénického čtení, který velice
poutavou formou předkládá divákům zcela
nový zážitek z četby. Beseda s autorkou
knihy Elvirou Lindo a autogramiáda. Rodiče
přijďte s dětmi na společný zážitek s knihou.
Vstupné 100 Kč / studenti 80 Kč / děti do 15
let 50 Kč

To nejlepší z umění 19. století – slavní
realističtí malíři

s Marií Uhlířovou. V 18 hod. / vstupné 50 Kč
/ studenti 30 Kč / permanentka 300 Kč

Večer s…Pavlem Sedláčkem
a Mgr. Karlem Škarkou
18. 10. | 18.00 hod. | pořad
Nad otázkami společných vzpomínek
a pohledů na život se setkáme s dvojicí
významných mužů. Oba zastupovali naše
město. Jaké mají zážitky a vzpomínky?
To vše se můžete dozvědět v našem pořadu.
Vstupné 45 Kč

Severní Indie
20. 10. | 19.00 hod. | přednáška
Indie je bezesporu jedna z nejzajímavějších a nejkrásnějších zemí světa. Pojďte ji
navštívit s Ladislavem Kalousem a Alenou
Podsedníkovou. Vstupné 60 Kč

Fénix
22. 10. | 19.00 hod. | film
Německo, Polsko / 2014 / 98 min.
Vizuálně podmanivý thriller z poválečného
Berlína. Sugestivní snímek německého
režiséra Ch. Petzolda odkazuje ke klasickým
filmům noir a jeho napětí postupně graduje
prostřednictvím strhujícího výkonu Niny
Hossové. Vstupné 80 Kč / pro členy FK 60 Kč

13. 10. | 18.00 hod. | přednáška
Procházka uměním 19. století tentokrát

Z městské knihovny
Petr na pohádkové planetě

Výstavy:

7. 10. | 16.00 hod.
- čtení a tvoření pro děti

Veselá mysl prodlužuje život

Městská knihovna Ústí nad Orlicí se připojuje
k 19. ročníku Týdnu knihoven (5.–11. října).
V rámci tohoto týdne zveme zájemce na následující akce:

Voršilky v Čechách

Veselá mysl prodlužuje život

Tipy pro váš počítač

1. 10. – 27. 11.
- život seniorů - výstava Foto klubu OKO Ústí
nad Orlicí, která mapuje běh života a zaměřuje se na život seniorů v současné společnosti

9. 10. | 14.30 –16.00 hod.
- programy, www stránky a jednoduchá
nastavení Windows, určeno pro seniory

Obuškem a kamerou František
„Čuňas“ Stárek

7. 10. | 18.00 hod.
- přednáška doc. PhDr. Marie Mackové
v rámci Akademie volného času

Kruté iluze o křesťanském Rusku
21. 10. | 18.00 hod.
- Prof. M. C. Putna, beseda a autorské čtení

1. 10. – 27. 11. | výstava
Výstava členů Fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí,
která mapuje běh života a zaměřuje se
na život seniorů v současné společnosti
Do 24. října v altánku u knihovny probíhá výstava fotografií Eduarda Kaplana:
P.A.J.Z.L. Praví a jediní zástupci lidu- výstava
party lidí z let 1966 - 1985, kteří se scházeli
právě v tomto prostoru u knihovny.

Stálá výstava ve věži - František Egerle
Ve věži knihovny je stálá expozice výstavy
o původním majiteli budovy knihovny „Pindulky“. Po předchozí domluvě Vás výstavou
rádi provedeme!

5. 10. | 18.00 hod.
- beseda a promítání filmu o využívání filmu
pro účely StB
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Kultura

Z městského muzea

Pozvánka na Říčkohraní
Srdečně vás zveme do Orlického Podhůří – Říč
ky do kulturního domu, kde se dne 24. 10.
od 14.00 hod. uskuteční 2. ročník multižánrového festivalu „Říčkohraní“.
		Od 14.00 hod. začíná na hřišti za kulturním
domem program pro děti a od 14–20.00 hod.
vystoupí 8 kapel (folk, country) včetně vysokomýtské skupiny GRI-GRI-africké rytmy.
Ve 20.00 hod. bude Country bál se skupinou
Kamarádi. Autobusová doprava zdarma tam
i zpět– od Skoby (do Říček) ve 13.45 hod., zpět
ve 20.00 po skončení country bálu.
Vstupné 70 Kč, děti do 15 let zdarma, občerstvení zajištěno. Info: 732 259 855.

školním roce se bude každou středu scházet muzejní kroužek určený dětem ve věku
8–15 let. První setkání se uskuteční
7. 10. v 15.30. Bližší informace i přihlášky
do kroužku jsou ke stažení na webových
stránkách či u produkční Petry Zeidlerové (viz
kontakty výše). Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za ústecké muzejníky zve Petra Zeidlerová

Žerotín zazpívá v Knapovci
na posvícení

Výuka hry na zobcové flétny

V neděli 18. 10. 2015 Vás zveme na Knapovecké posvícení. V 15 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci mše sv.
a v 16 hodin se představí Smíšený pěvecký
sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí s koncertem duchovní i světské hudby. Po koncertě zveme všechny domácí i návštěvníky
na posvícenské koláče a občerstvení před
kostelem. Knapovecké posvícení je součástí
projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

Pro školní rok 2015–2016 nabízím výuku
hry na zobcové flétny sopranino, soprán,
alt, tenor, bas. Výuka probíhá individuelně,
věková hranice není omezena, možnost přípravy na střední školu, vítáni jsou začátečníci
i pokročilí. Do budoucna možnost zařazení
do flétnového souboru Acri Tibia, kam rádi
uvítáme hráče nejen na flétnu, ale i kytaru,
housle, violoncello, bicí. Bližší informace
d.filipova@tiscali.cz, nebo na tel.: 604 580 011,
Dagmar Filipová. Soubor pracuje za finanční
pomoci města Ústí nad Orlicí.

Za ústecké muzejníky zve
Petra Zeidlerová

PhDr. Jana Staňková
a P. Vladislav Brokeš

Dagmar Filipová

D. Absolon

Klub přátel umění Ústí n. O.
Schola Gregoriana Pragensis
v Ústí nad Orlicí

20. ročník Festivalu duchovní
hudby svaté Cecílie

Římskokatolická farnost ve spolupráci
s Klubcentrem Ústí nad Orlicí vás srdečně
zve v sobotu 10. října v 19.30 do kostela
Nanebevzetí Panny Marie na koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis, který
vystoupí s programem „MAIESTAS DEI –
středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de
Grudencz“. Uměleckým vedoucím souboru je
David Eben. Předprodej vstupenek od 10. září
v Informačním centru města. Cena v předprodeji 100,- Kč, na místě 120,- Kč. Koncert se
koná v rámci 20. ročníku Festivalu duchovní
hudby svaté Cecílie.

V sobotu 10. října se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie uskuteční 20. ročník Festivalu
duchovní hudby svaté Cecílie. V odpoledním
programu, který začíná ve 13.00 hodin, uslyšíme vystoupení těchto chrámových sborů:
Cecilská hudební jednota z Ústí nad Orlicí,
Komorní chrámový sbor Šternberk, Schola OP
(Ordo Praedicatorum) z Olomouce, Emauzský sbor a orchestr z Prahy. Program bude
obohacen vystoupením varhaníků Alžběty
Kubátové, Marcely Dvořanové a Petra Vacka.
V 17.00 bude program završen společnou zpívanou bohoslužbou, kterou povede P. Marcel
Javora – hlavní vyučující liturgického zpěvu
při Arcibiskupském semináři v Olomouci.
Od 19.30 se můžeme těšit na koncert Scholy
Gregoriany Pragensis s uměleckým vedoucím
Davidem Ebenem. Srdečně zveme
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Do soboty 10. října je v Galerii pod radnicí otevřena výstava s názvem Umprumka vystavuje.
V pátek 16. října zde bude zahájena nová
výstava XIV. Trienále českého ex libris, která
se uskutečňuje ve spolupráci s Památníkem
národního písemnictví a Kabinetem ex libris
v Chrudimi. Výstavu si v Galerii pod radnicí
budete moci prohlédnout do 8. listopadu.
Otevřeno denně mimo pondělí, út–pá 10–12.00
hod., so, ne a svátek 14–17.00 hod.
Ve středu 28. 10. se v Galerii pod radnicí uskuteční Sváteční večer u příležitosti 97. výročí
vzniku samostatného československého státu.

Pozvánka na slavnostní večer
„Rok na čtyři doby“
3. doba – podzimní

50. PODZIM folklorního souboru JARO
Slavnostní večer k 50. výročí folklorního
souboru Jaro.
so 17. 10. | 18.00 hod. | Roškotovo divadlo

www.ustinadorlici.cz
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1. října budou otevřeny pro veřejnost výstavy
s názvem „Pocta Jiříku Štyrsovi“ a „Magdalena Dobromila Rettigová“. Jiřík Štyrsa byl
ústecký rodák, který působil v Mladé Boleslavi jako českobratrský tiskař. Výstava je

malou oslavou knihtisku, k vidění budou
i originály prvotisků (knihy tištěné do roku
1500). Výstava k jubileím M. G. Rettigové
vyzdvihne pobyt rodiny v Ústí nad Orlicí
i přiblíží další osudy jejich tří dětí. Pokračovat budou výstavy „O trampech“ a „Zábavná
geologie Železných hor“. I nadále bude možné
si ve čtvrtek přijít vyzkoušet rýžování zlata,
skupiny si mohou termíny domlouvat dle
potřeby na tel.: 731 577 724, či na adrese:
zeidlerova@muzeum-uo.cz. Také v tomto

Kultura

Pozvánka na kulturu v Ústí n. Orlicí
Vstupenky jsou v předprodeji v Informačním
centru v Ústí n.O., budova radnice

Popráč – výstavy, koncerty,
klubová představení 2015
Robin Malátek

Lenka Dusilová

2. 10. | vernisáž v 19.30 hod. | výstava
- Fotografie, afterparty DJ e-Li+Makovec

pá 9. 10. | 20.00 hod. | kulturní dům
koncert
cena 250,-Kč

Bratrstvo Kočičí Pracky

4. 11. | koncert
- klubové představení naší přední zpěvačky,
předprodej – Popráč-restaurace, klub,
info na tel.: 736 481 170

10. 10. | 20.00 hod. | koncert
- Lafuoc, DJ Lala

„Stepáči křtí EP Cocktales“

Komunál + Traktor

DJ Larry/rockotéka

pá 23. 10. | 20.00 hod. | kulturní dům
koncert
cena 220,-Kč

23. 10. | 21.00 hod.

Katapult

Cocotte minute, Imodium, Nil
pá 6. 11. | 18.00 hod. | kulturní dům
Koncert „Rock is not dead“
cena 210,-Kč

Halloween 2015
31. 10. | 21.00 hod.

20. 11. | 20.00 hod. | koncert
- křest EP kapely Stepping Selfeater z podhůří
Orlických hor. Hosté: The Complication, Stone
Village, Existence Nové Doby, Cockroach/PL/.

Mowember party
28. 11.| party

Inzerce

Horkýže slíže, Promile
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pá 4. 12. | 18.30 hod. | kulturní dům
Koncert „Rock is not dead“
cena 260,-Kč

Zakázaný ovoce, Volant, Dědovy blechy, Existence nové doby
so 19. 12. | 18.30 hod. | kulturní dům
Koncert „Rock is not dead“
cena 200,-Kč

Alice & Dan Bárta
pá 5. 2. 2016 | 19.00 hod.| kulturní dům
Koncert „Rock is not dead“
cena 350,-Kč

Řádková inzerce
WWW.KRMIVA-UNO.CZ – Nově otevřená
prodejna v Hylvátech na adrese Třebovská 187
(naproti Moldexu). Prodej krmiv značky Fitmin
a Dibaq pro psy a kočky s bezplatným dovozem
zakoupeného zboží.
Prodám chalupu – obec Hrádek u Ústí nad
Orlicí – cca 5 km, klidné místo, vodovod, elektřina
220/380V. Tel.: 607 218 175, cena dohodou.
Infrasauny – prodej, Kozinova 861, ÚO,
tel.: 603 994 414. www.bazenyulrich.cz
Sebepoznávací seminář „Systemické konstelace“. Vhled do osobních, partnerských, zdravotních, pracovních a dalších problémů. Uvolnění
emočně-mentálních bloků, kterými si problémy
vytváříme. 17. 10. 2015 od 9. do 17 hod. v Ústí n/
Orlicí (místo upřesníme). RNDr.Ivana Jakubíková, www.rodinneterapie.cz, tel.: 602 262 880,
e-mail: ivana@rodinneterapie.cz.
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Kalendář akcí a událostí

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.
Čtvrtek 1. 10.
8–15.30 hod
9.00 hod

17.00 hod
19.00 hod

|
|
|
|
|
|
|
|

Koně/výstava pohlednic (do 30. 10.)
Veselá mysl prodlužuje život (výstava) , (do 27. 11.)
Powerjóga pro jógamamky
Pocta Jiříku Štyrsovi (zpřístupnění výstavy)
M. D. Rettigová (zpřístupnění výstavy)
Slavnostní otevření divadla, Kina Máj
V hlavě (film)
40 dní pěšky do Jeruzaléma (přednáška)

|
|
|
|
|
|
|
|

ČČK ÚO
Městská knihovna
MC Medvídek
Městské muzeum ÚO
Městské muzeum ÚO
Roškotovo divadlo
Kino Máj
Malá scéna

|
|
|
|
|
|
|
|

tel.: 464 649 590
tel.: 737 205 226
tel.: 605 774 569
tel.: 731 577 724
tel.: 731 577 724
tel.: 736 503 564
tel.: 736 503 564
tel.: 608 752 608

|
|
|
|

Nosíme se s Editou
Výstava členek Fotoklubu OKO (do 30.10.)
Ant – man (film)
R. Malátek-Fotografie (výstava)

|
|
|
|

MC Medvídek
Malá scéna
Kino Máj
Popráč ÚO

|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564
tel.: 736 481 170

|
|
|
|

Svatohubertské slavnosti/Kuks/výlet Výstava členek Fotoklubu TJ
Jiskra ÚO-TJ Lanškroun/fotbal/kr. přebor, dorost.
TJ Jiskra ÚO-MFK Trutnov/fotbal/divize C, muži A
Drakiáda

|
|
|
|

ČČK ÚO

|
|
|
|

tel.: 464 649 590

|
|
|

TJ Jiskra ÚO-M. Třebová/D.Loučka/fotbal/kr. přebor, st. a ml. žáci
Z tajného deníčku Smolíčka Pé (pohádka)
Iracionální muž (film)

|
|
|

Malá scéna
Kino Máj

|
|
|

tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564

|
|
|

Šicí dílna I.
Veselá trojka (hudební vystoupení)
Obuškem a kamerou (beseda+promítání)

|
|
|

RC Srdíčko
Kulturní dům ÚO
Městská knihovna ÚO

|
|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 731 031 186
tel.: 737 205 226

|
|
|
|

Kavárnička
Přechodná pěstounská péče
Práce s lidmi s duševním onemocněním (seminář)
Méďa 2 (film)

|
|
|
|

MC Medvídek
MC Medvídek
Malé Hamry 355, ÚO
Kino Máj

|
|
|
|

tel.: 605 965 463
tel.: 605 965 463
tel.: 774 915 759
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|

S Kašpárkem za písničkou
Den otevřených dveří v Orlickoústecké nemocnici
Hledá se 16 000
Petr na pohádkové planetě (čtení,tvoření pro děti)
Funkční trénink s Vendy
Voršilky v Čechách (přednáška)

|
|
|
|
|
|

MC Medvídek

tel.: 605 965 463

Mírové náměstí ÚO
Městská knihovna ÚO
MC Medvídek
Městská knihovna ÚO

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

Košumberk, Na Chlumku (výlet)
Powerjóga pro jógamamky
Odpolední vycházka / okolí ÚO
Samba (film), Francie
Michal Prokop Trio (koncert)

|
|
|
|
|

Senior klub ÚO
MC Medvídek
ČČK ÚO
Malá scéna
Bar Husová

|
|
|
|
|

tel.: 731 601 548
tel.: 605 774 569
tel.: 464 649 590
tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|
|

Nosíme se s Editou
Slavnostní otevření zrekonstruované školy
Den otevřených dveří
Plavání pro seniory
Tipy pro váš počítač (pro seniory)
Gangster-ka (film)
Katapult (koncert)

|
|
|
|
|
|
|

MC Medvídek
ZŠ Komenského
ZŠ Komenského
KPB ÚO
Městská knihovna ÚO
Kino Máj
Kulturní dům

|
|
|
|
|
|
|

tel.: 605 774 569

|
|
|
|
|
|
|
|
|

Za Malínským křenem (turist. pochod)
Den otevřených dveří
Skřítek Říjňáček (pro děti)
Festival duchovní hudby sv. Cecilie
Vinnetou (divadlo)
TJ Jiskra ÚO „B“- SK Pardubičky/fotbal/1.A tř., muži B
Zpívaná bohoslužba
Maiestas Dei (koncert)
Bratrstvo Kočičí Pracky (koncert)

|
|
|
|
|
|
|
|
|

ST-AR klub ÚO
ZŠ Komenského
ČČK ÚO/zahrada
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Roškotovo divadlo

|
|
|
|
|
|
|
|
|

tel.: 731 601 548

Pátek 2. 10.
9–12.00 hod
18.00 hod
19.30 hod
19.30 hod

Sobota 3. 10.
(odjezd) 9.00 hod
13.00 hod
16.00 hod
16.00 hod

letiště ÚO

tel.: 604 313 249

Neděle 4. 10.
12.30/14.15 hod
15.30 hod
19.30 hod

10.00 hod
13.00 hod
18.00 hod

Úterý 6. 10.
9.00 hod
9.30 hod
10–13.00 hod
19.30 hod

Středa 7. 10.
9–10.00 hod
10.00 hod
14.00 hod
16.00 hod
16–17.00 hod
18.00 hod

tel.: 737 205 226
tel.: 605 965 463
tel.: 737 205 226

Čtvrtek 8. 10.
(odjezd BUS) 7.35 hod
9.00 hod
14.00 hod
19.00 hod
20.00 hod

Pátek 9. 10.
9–12.00 hod
14.00 hod
14–15.00 hod
14.30–16.00 hod
19.30 hod
20.00 hod

tel.: 722 475 131
tel.: 737 205 226
tel.: 736 503 564

Sobota 10. 10.
(sraz nádr. ČD) 7.15 hod
9.30–17.00 hod
13.00 hod
15.00 hod
16.00 hod
17.00 hod
19.30 hod
20.00 hod
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kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Popráč ÚO

tel.: 464 649 590
tel.: 736 503 569

tel.: 736 503 569
tel.: 736 481 170

www.ustinadorlici.cz
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Pondělí 5. 10.

Kalendář akcí a událostí

Neděle 11. 10.
9.00 hod
16.00 hod

|
|

Liga starších žáků FBK
LiStOVáNí (divadlo)

|
|

SH ZŠ Rokytnice v O. h
Malá scéna

|
|

tel.: 608 752 608

|
|

Šicí dílna II.
Dárek (film)

|
|

RC Srdíčko
Kino Máj

|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 736 503 564

|
|

Slavní realističtí malíři 19. stol. (přednáška)
Everest (film)

|
|

Malá scéna
Kino Máj

|
|

tel.. 608 752 608
tel.: 736 503 564

|
|
|
|

Odborná konference/R. Uzel
Radčiny zpívánky s kytarou
Výchova chlapců a dívek (přednáška)
Udílení cen města a starosty města

|
|
|
|

ZUŠ ÚO
MC Medvídek
RC Srdíčko
Roškotovo divadlo

|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 603 913 885
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|

Farmářské trhy
Powerjóga pro jógamamky
Andrlův chlum (vycházka)
Členská schůze SPCCH
Drátkování (dílna)
Druhá smrt Johanky z Arcu (divadlo)

|
|
|
|
|
|

Mírové náměstí ÚO
MC Medvídek
Senior klub
Hostinec Klopoty
ČČK ÚO
Roškotovo divadlo

|
|
|
|
|
|

tel.: 603 397 859
tel.: 605 774 569
tel.: 605 355 863
tel.: 737 378 815
tel.: 464 649 590
tel.: 736 503 564

|
|
|
|

XIV. Trienále ex libris (vernisáž)
Nosíme se s Editou
Zabijačkové hody		
Krycí jméno U.N.C.L.E. (film)

|
|
|
|

Galerie pod radnicí
MC Medvídek
Moštárna ÚO
Kino Máj

|
|
|
|

tel.: 725 078 375
tel.: 605 774 569
tel.: 464 649 590
tel.: 736 503 564

|
|
|

TJ Jiskra ÚO-Živanice/Bohdaneč/ fotbal/kr. přebor, dorost
TJ Jiskra ÚO-FK Pěnčín-Turnov/fotbal/divize C, muži A
Slavnostní večer souboru JARO

|
|
|

Roškotovo divadlo

|
|
|

|
|
|
|
|
|

TJ Jiskra ÚO-TJ Sokol Libchavy/fotbal/kr. přebor, st. a ml. žáci
TJ Jiskra ÚO „B“-SK Zámrsk/fotbal/1.A tř., muži B
Knapovecké posvícení (mše svatá)
Knapovecké posvícení/PS Žerotín
Hotel Transylvánie 2 (film)
Večer s…P. Sedláčkem a Mgr. K. Škarkou

|
|
|
|
|
|

Kostel sv. Petra a Pavla Knapovec
Kostel sv. Petra a Pavla Knapovec
Kino Máj
Malá scéna

|
|
|
|
|
|

tel.: 736 503 564
tel.: 608 752 608

|
|

Šicí dílna III.
Hudební besídka

|
|

RC Srdíčko ZUŠ J. Kociana
ZUŠ J. Kociana

|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 465 569 551

|
|
|

Virózy (přednáška)
Severní Indie (přednáška)
Pixely (film)

|
|
|

MC Medvídek
Malá scéna
Kino Máj

|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564

|
|
|
|

S Kašpárkem za písničkou
Funkční trénink s Vendy
Kruté iluze o křesť. Rusku (beseda, autor. čtení )
Terminátor Genisys (film)

|
|
|
|

MC Medvídek
MC Medvídek
Městská knihovna ÚO
Kino Máj

|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 605 774 569
tel.: 737 205 226
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|

Zájezd do Polska/K. Zdroj
Powerjóga pro jógamamky
Manželské večery (kurz)
Třídní hudební besídka
Fénix (film) , Německo, PL
Fantastická čtyřka (film)

|
|
|
|
|
|

SPCCH
MC Medvídek
RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
Malá scéna
Kino Máj

|
|
|
|
|
|

tel.: 737 378 815
tel.: 605 774 569
tel.: 603 913 885
tel.: 465 569 551
tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|

Cyklovýlet (okolí ÚO)
Nosíme se s Editou
Plavání pro seniory
Mission Impossible/Národ grázlů (film)
Komunál+Traktor (koncert)
DJ Larry (rockotéka)

|
|
|
|
|
|

ČČK ÚO
MC Medvídek
KPB ÚO
Kino Máj
Kulturní dům
Popráč ÚO

|
|
|
|
|
|

tel.: 464 649 590
tel.: 605 774 569
tel.: 722 475 131
tel.: 736 503 564

Pondělí 12. 10.
10.00 hod
19.30 hod

Úterý 13. 10.
18.00 hod
19.30 hod

Středa 14. 10.
9–10.00 hod
10.00 hod
19.00 hod

Čtvrtek 15. 10.
9.00 hod
(sraz) 12.30 hod
14.00 hod
15.00 hod
19.30 hod

Pátek 16. 10.
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9–12.00 hod
18–23.00 hod
19.30 hod

Sobota 17. 10.
12.30 hod
15.30 hod
18.00 hod

Neděle 18. 10.
12.30/13.45 hod
15.30 hod
15.00 hod
16.00 hod
17.00 hod
18.00 hod

Pondělí 19. 10.
10.00 hod
17.00 hod

Úterý 20. 10.
9.30 hod
19.00 hod
19.30 hod

Středa 21. 10.
9–10.00 hod
16–17.00 hod
18.00 hod
19.30 hod

Čtvrtek 22. 10.
9.00 hod
17.00 hod
17.00 hod
19.00 hod
19.30 hod

Pátek 23. 10.
9.00 hod
9–12.00 hod
14–15.00 hod
19.30 hod
20.00 hod
21.00 hod
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Kalendář akcí a událostí

Sobota 24. 10.
9.00 hod
10.10 hod
13.30 hod

|
|
|

FbK Orlicko-Třebovsko - TJ Sokol Dvůr Kr. n.L,Regionální liga mužů
Z Brandýsa n.O. do ÚO (výlet)
FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Rtyně v Podkrkonoší, Regionální liga mužů

|
|
|

SH ZŠ Rokytnice v O. h.
ST-AR klub ÚO
SH ZŠ Rokytnice v O. h.

|
|
|

|
|
|

Liga elévů FbK
FbK Orlicko-Třebovsko - PSKC Okříšky, 2. liga juniorů, sk. C
FbK Orlicko-Třebovsko - FBŠ Jihlava, 2. liga juniorů, sk. C

|
|
|

SH Dolní Dobrouč
SH ZŠ Rokytnice v O. h.
SH ZŠ Rokytnice v O. h.

|
|
|

|
|
|

Očkování (přednáška)
Hitman – Agent 47 (film)
Dámská jízda

|
|
|

RC Srdíčko
Kino Máj
RC Srdíčko

|
|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 736 503 564
tel.: 604 313 249

|

Vynález zkázy (film)

|

Kino Máj

|

tel.: 736 503 564

|
|
|

TJ Jiskra ÚO-ŽSK Třemošnice/fotbal/kr. přebor, dorost
TJ Jiskra ÚO „B“-SK V. Mýto „B“/fotbal/1.A tř, muži B
Slow West (film)

|
|
|

Kino Máj

|
|
|

tel.: 736 503 564

|
|
|
|

Powerjóga pro jógamamky
Halloweenské odpoledne v DDM
Spaní v DDM Duha (do 9.00 hod. / 30. 10.)
Manželské večery (kurz)

|
|
|
|

MC Medvídek
DDM Duha
DDM Duha
RC Srdíčko

|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 604 209 661
tel.: 604 209 661
tel.: 603 913 885

|
|
|

Výlet do Haly Tongo
Nosíme se s Editou
Podzim života je krásný (divadlo)

|
|
|

DDM Duha
MC Medvídek
Roškotovo divadlo

|
|
|

tel.: 604 209 661
tel.: 605 774 569
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|

FbK Orlicko-Třebovsko - FBŠ Všestary, 2. liga žen
TJ Jiskra ÚO-FK Č. Třebová/fotbal/kr. přebor, dorost
FbK Orlicko-Třebovsko - FbK Hořice, 2. liga žen
TJ Jiskra ÚO-Sparta K.Hora/fotbal/divize C, muži A
Halloween 2015

|
|
|
|
|

SH ZŠ Rokytnice v O. h.

|
|
|
|
|

tel.: 736 481 170

tel.: 731 601 548

Neděle 25. 10.
9.00 hod
10.00 hod
14.30 hod

Pondělí 26. 10.
10.00 hod
19.30 hod
20.00 hod

Úterý 27. 10.
19.30 hod

Středa 28. 10.
11.30 hod
14.30 hod
19.30 hod

Čtvrtek 29. 10.
9.00 hod
16.00 hod
16.00 hod
17.00 hod

(sraz) 9.00 hod
9–12.00 hod
19.30 hod
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Pátek 30. 10.

Sobota 31. 10.
9.00 hod
11.00 hod
13.30 hod
14.00 hod
21.00 hod

SH ZŠ Rokytnice v O. h.
Popráč ÚO

Nabídka
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Sport

Orlickoústečtí modeláři bratři Daniel a Vítek Rösslerovi vicemistry Evropy

[ 18 ]

Od 10. 8. do 16. 8. se uskutečnilo Mistrovství Evropy juniorů v leteckém modelářství
v Rumunské Salontě, kterého se zúčastnili
orlickoústečtí modeláři bratři Rösslerovi.
Osmnáctiletý Daniel student SZŠ v Ústí nad
Orlicí a čtrnáctiletý Vítek žák ZŠ Komenského
Ústí nad Orlicí.
		Oba spolu reprezentovali ČR a podařilo se
jim navázat, za podpory města Ústí nad Orlicí
a Pardubického kraje, na předchozí úspěšná
dvě druhá místa na ME a první a druhé místo
na MS. S dalším členem reprezentačního druž-

stva ČR Františkem Zajícem soutěžili společně
v kategorii volných modelů F1A, v hodnocení
15 zemí zaostali za vítězným týmem Ruska
o pouhých 13s a před třetím Izraelem měli
náskok 45s.
		V hodnocení jednotlivců z celkového
počtu 39 účastníků obsadil Daniel pěkné
10. místo a rozloučil se s juniorskou věkovou
kategorií. Vítek naopak svou první nominaci
proměnil v krásné čtvrté místo a potvrdil
svou vysokou vylétanost ve dvou rozletech
na pět a sedm minut.

		Kategorie F1A je královskou kategorií
volných modelů, které dosahují rozpětí 2,5m
a startují pomocí 50m šňůry. V sedmi kolech
pak musí každý z účastníků naletět maximální
limit 3 min. bez jakéhokoli zásahu do řízení. Při
větrném počasí pak závodník naběhá ve volném terénu až 15 km.
D. Rössler, CZE 67-7
rossler@vubas.cz
www.volnylet.kerhartice.com

Letní soustředění florbalistů

Florbalový kemp po sedmé

V termínu 1.–8. 8.2015 proběhlo již deváté
florbalové soustředění v Rokytnici v Orlických horách. Letos se zúčastnilo 70 hráčů
OT z kategorií: starší žáci, dorostenci, junioři,
žákyně, juniorky a ženy.
		Bylo vytvořeno 5 tréninkových skupin,
které sportovaly, jak v hale, tak venku. Pro
gólmany jsme připravili speciální trénink, kde
se našim brankářům aktivně věnoval Roman
Vítek, gólman extraligových Pardubic. Zpestřením soustředění byla úterní týmová hra, kdy
jednotlivé skupiny byly autobusem rozvezeny
do okolí Rokytnice. Kromě návratu zpět za

použití pouze papírové mapy byl dalším úkolem výměna propisek u kolemjdoucích. Tímto
se podařilo do cíle přinést řadu zajímavých
věcí včetně živé kachny. Smyslem hry bylo jednak stmelení týmů, pobavení se, ale hlavně
týmová spolupráce a potvrzení našeho hesla:
We are one team.
		Hráčům se věnovalo celkem 7 trenérů
(Typl Jiří, Typlová Renáta, Duspiva Tomáš,
John Petr, Petraš Pavel, Fiala Vojtěch, Fárníková Lucie), kteří odvedli výbornou práci.

ST-AR Klub – akce na říjen

Minigolf

Ve dnech 24.–28. 8. 2015 se uskutečnil příměstský florbalový kemp pořádaný klubem
FBK Orlicko-Třebovsko. Téměř padesátka
začínajících i pokročilých hráčů se naplno
věnovala nejen florbalové průpravě, ale také
všestrannému pohybovému rozvoji. Pestrý
program byl letos obohacen o hasičský trénink ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Hylváty. Jedno odpoledne bylo zasvěceno outdoorovým aktivitám jako je lezení
na stěně nebo jízda na raftech. Plynulý chod
celého kempu byl zajištěn díky 10 trenérům,
kteří dětem předávali nejen florbalové zkušenosti. Pátek patřil florbalovému biatlonu
a závěrečný turnaj dětí a rodičů byl příjemným a veselým zakončením celého týdne.

Turistický pochod „Za Malínským křenem“

Využijte poslední měsíc letošní herní sezóny!

10. 10. | délka trasy 16 km
- trasa vede krásným historickým centrem
Kutné Hory a jejím blízkým okolím. Sraz
účastníků v 7.15 hod. na novém nádraží, vlak
odjíždí v 7. 22 hod. Předpokládaný návrat nejpozději v 18.37 hod.

Turistický výlet „Z Brandýsa n. Orlicí
do Ústí nad Orlicí“
24. 10. | délka trasy cca 13 km
- trasa vede z Brandýsa n. Orl. přes Orlík, Sudislav (posezení s občerstvením v místní hospůdce), Hrádek, Kerhartice do ÚO. Sraz účastníků v 10.10 hod. na novém nádraží, odjezd
vlaku v 10.17 hod. Návrat podle zájmu.
Informace na tel.: 731 601 548,
e-mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.
V případě nepříznivého počasí se akce nekonají.

Tomanovi

Za tým trenérů Renáta Typlová

Tým FBK OT

Vstup: od „pilinovky“ (u regule)
Provozní doba:
So a Ne: 14–17.00 hod.
(poslední vstup v 16 hod.).
		18 minigolfových drah v příjemném parkovém prostředí. Jednoduchá hra - relaxace
vhodná pro každého bez ohledu na věk či kondici, celou rodinu i seniory!
		Instruktáž hry a seznámení s pravidly
zajistí vyškolený personál. Možnost skupinových rezervací (školní, firemní, pracovní nebo
sportovní kolektivy) nad 20 osob v jakýkoliv
pracovní den.
		Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné
vstupenky a permanentky opět v nabídce!
Svou návštěvou přispějete na charitativní projekt podpory nedoslýchavých dětí.
Informace na tel.: 739 359 189
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviště zavřeno.

Na viděnou na minigolfu.
www.minigolf-uo.estranky.cz
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Powerjóga pro začátečníky
i pokročilé
Přijďte vyzkoušet dynamickou formu jógy, kde
si krásně protáhnete a posílíte celé tělo.
út 17.30–18.30 hod. v tělocvičně u ZŠ Štěpnice
čt 18–19.00 hod. (místo bude upřesněnoinfo na facebooku). Dále Vás zvu na čtvrteční
dopolední cvičení 10–11.00 hodin v Medvídku,
kde je možnost pohlídání dítěte v klubu Fialka.
Další novinkou je netradiční a zabávná forma
jogy: Acroyoga - párová akrobacie pro začátečníky i pokročilé.
Bližší informace na tel.: 602 245 393,
e-mail: market@inlineusti.cz a na facebooku
(skupiny: Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí).

Těšíme se na Vás!
Markéta Skalická, Bára Strnadová
a Marcel Skalický

www.ustinadorlici.cz

Sport

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

Provozní doba říjen 2015
Den:

Datum:

Čt:

1. 10.

14–21.00 hod.

Pá:

2. 10.

14–21.00 hod.

So:

3. 10.

10–21.00 hod.

4. 10.

Po:

5. 10.

Plavání pro veřejnost:

9–20.00 hod.
Sanitární den
14–19.00 hod.

Út:

6. 10.

St:

7. 10.

5.30 – 7.55 hod

Čt:

8. 10.

5.30 – 7.55 hod

13–18.00 hod.

Pá:

9. 10.

5.30 – 7.55 hod

15.30–18.00 hod.

So:

10. 10.

10–21.00 hod.

Ne:

11. 10.

9–20.00 hod.

Po:

12. 10.

Út:

13. 10.

St:

14. 10.

Čt:

15. 10.

5.30 – 7.55 hod

14–21.00 hod

Pá:

16. 10.

5.30 – 7.55 hod

14–21.00 hod

So:

17. 10.

11–21.00 hod

Ne:

18. 10.

9–20.00 hod

Po:

19. 10.

Út:

20. 10.

St:

21. 10.

Čt:

22. 10.

5.30 – 7.55 hod

Pá:

23. 10.

5.30 – 7.55 hod

So:

24. 10.

10–21.00 hod

Ne:

25. 10.

9–20.00 hod

Po:

26. 10.

Út:

27. 10.

St:

28. 10.

Čt:

29. 10.

Pá:

30. 10.

8–21.00 hod

So:

31. 10.

8–21.00 hod

17–21.00 hod.

16–21.00 hod.
14–19.00 hod.

5.30 – 7.55 hod

17–21.00 hod

Kurzy jógové terapie
Kurzy se konají v Orlickoústecké nemocnici,
pavilon F, horní vchod, prostory rehabilitačního
odd., cvičebna č. 18 a jsou vhodné pro nemoci
způsobené stresem a psychosomatická onemocnění i jako hormonální jóga pro ženy.
Po | 15.30-17.30 hod.
Jógová terapie – zákl. kurz (2 měsíční kurz)
Po | 18–20.00 hod.
Jógová terapie – pokročilí
Út | 15–17.00 hod.
Jógová terapie – zákl. kurz (2 měsíční kurz)
Út | 17.30–20.00 hod.
Hormonální jóga pro ženy
Po přihlášení obdržíte bližší instrukce ke cvičení, e-mail: blanka.kristlova@seznam.cz,
tel.: 608 603 641

14–21.00 hod
5.30 – 7.55 hod

14–19.00 hod
17–21.00 hod

Pilates

14–21.00 hod
15.30–21.00 hod

16–21.00 hod
5.30 – 7.55 hod

14–19.00 hod
8–21.00 hod

5.30 – 7.55 hod

8–21.00 hod

Posilovací cvičení s účinky na tvarování
postavy, posílení hlubokých stabilizačních
svalů, prevenci a nápravu bolestí zad.
Pondělí 18.15–19.15 v gymnastickém sálku
Gymnázia (boční vchod). S sebou: podložka,
ručník. Vstup: 50 Kč. Info: Jana Šparlinková,
tel.: 777 087 220.

Inzerce

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas inforamujte na tel.: 734 353 475
Na pokladně plaveckého bazénu lze platit platební kartou.
Přijďte si užít Halloween
na bazéně v sobotu 31. 10. 2015

14–19.00 hod. | halloweenské odpoledne pro děti
21–24.00 hod. | halloweenská vodní noc

Ve středu 7. října 2015 pořádáme 24. ročník plavecké soutěže měst.
Přijďte nás podpořit. Více informací na www.bazenusti.cz
relaxační centrum (otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út a Čt od 16.00 hod.
každé Út a Čt 16–19.00 hod bude vyhrazena 1 plavecká dráha, pro plavecký oddíl. Děkujeme za pochopení.
každé Út, 19–20.00 hod. kondiční plavání s trenérkou
každé Út, 20–21.00 hod. Aquaaerobic
Plavání pro těhotné st 13.30–15.00 hod. (od 9. 9. 15). Nutno objednat na tel. čísle: 465 710 243
K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Centrum RIO
Sauna (provozní doba)

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

Po:

15–21.00 hod

Út:

13–21.00 hod

ženy

St:

13–21.00 hod

muži

Čt:
Pá:
So:

společná

13–17.00 hod

ženy

17–21.00 hod

muži

13–21.00 hod

muži

14–18.30 hod

ženy

18.30–21.00 hod

společná

Zimní stadion
(letní provoz)

Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O.
tel.: (+420) 608 553 305 | w.: www.bazenusti.cz
možnost pronájmu bloků na umělém povrchu určeného pro IN-line brusle,
florbal, bandy hokej, IN-LINE. Více informací na tel: 734 353 473.

Skate park (provozní doba)
Pondělí–Pátek

14–19.00 hod

Sobota–Neděle

13–19.00 hod

Středa

14–17.00 hod
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Ne:

Ranní plavání:

Ohlédnutí za událostmi 15.8. – 15. 9. 2015

[ 20 ]

V Černovíru slavili 70 let SDH
a rolovali slámu
Předposlední prázdninová sobota byla
významným dnem pro městskou část Ústí
nad Orlicí – Černovír. V první řadě letos slaví
místní Sbor dobrovolných hasičů 70. výročí
svého založení. Dopoledne se uskutečnila
mše svatá v kapli sv. Gottharda a slavnostní
valná hromada v hostinci U Bobše. Významné
ocenění a to Cenu města předal starosta Petr
Hájek Františku Rousovi za celoživotní práci
pro spoluobčany na úseku požární ochrany.
Odpoledne se veřejnosti otevřela černovírská
hasičárna.
		Druhou významnou sobotní událostí byl
7. ročník Černovírského rolování slámy, soutěž v koulení balíků slámy na čas čtyřčlenným
družstvem na dráze dlouhé 222 metrů.
Hlavního závodu v rolování velkých balíků
slámy se účastnilo 12 družstev včetně družstva z německého partnerského Berlína Neuköllnu, polského Starého Waliszowa a spřátelených dobrovolných hasičů z Hluboké nad
Vltavou a Závišic.
		Z vítězství se nakonec radovalo družstvo
nazvané Školáci, druhý skončil tým Hovňousci a broz si odneslo družstvo Hutvalďáci .

Voleský, závodící v kategorii dospělých M5,
obsadil v sobotu 8. místo a v neděli 6. místo.

ného záchranného systému - Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje, Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje, Sborů dobrovolných hasičů Ústí nad
Orlicí, Policie ČR, Městské policie Ústí nad
Orlicí, Vodní záchranné služby Pastviny a dalších subjektů.

Nový přechod v Cihlářské ulici
přispěje k bezpečnosti

Slavnostní přijetí
devadesátníků na radnici
Starosta města Petr Hájek se společně
s místostarostou Jiřím Preclíkem, v úterý
25. srpna, setkal s občany našeho města,
kteří v tomto čtvrtletí dovršili 90 let věku.
Pozváno bylo celkem 8 jubilantů z nichž se
2 omluvili. Mezi jubilanty, kteří se setkání
účastnili byl pan Stanislav Motl, Marta Ambrožová, Marie Weissová, Miroslav Barták,
Vladimír Dušek a Věra Procházková. Každý
z oslavenců dostal na památku drobný dárek.
Všechny jubilanty setkání velmi potěšilo.

Akce naznaná „Bezbariérové město - Modernizace přechodů pro chodce“ byla začátkem
září zakončena dobudováním posledního
přechodu v ulici Cihlářská naproti Domovu
důchodců. Na této frekventované komunikaci
přechod pomůže zvýšit bezpečnost mnoha
chodců. Celkové náklady na vybudování
nového přechodu jsou ve výši 266 tisíc korun.
Stavba byla spolufinancována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury a to
ve výši 220 tisíc korun. Zbývající částka byla
poskytnuta z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí.

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

O víkendu závodily
na Andrláku minikáry
V sobotu 5. 9. se jelo 4. kolo Mistrovství
ČR za účasti více jak 9 desítek závodníků.
V neděli se pak jelo 6. kolo Poháru ČR jehož
se účastnilo 81 závodníků.
		Na Andrlově chlumu čekala závodníky
500 metrů dlouhá slalomová trať. Mezi
účastníky nechyběli ani závodníci ze dvou
domácích týmů. V kategoriích M2 a M3
to byla Tereza Brožková a Lucie Brožková
a v kategorii M5 Tomáš Voleský.
		V sobotních závodech byl napříč kategoriemi nejrychleší Lukáš Hynek z Kobra Racing
Klubu a v neděli byl nejrychlejším jezdcem
Petr Uhlíř z Minikár klubu Náchod.
		Ve svých kategoriích obsadili domácí
Tereza Brožková 20. místo v sobotním
a 19. místo v nedělním závodu, Lucie Brožková 5. místo v sobotu a 4. v neděli. Tomáš
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Světový den první pomoci
na Kociánce
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí připravil
v našem městě ve čtvrtek 10. září tradiční
akci Světový den první pomoci. Veřejné prostranství Kociánka již po šestnácté přivítalo
nejen složky IZS, ale také dobrovolné záchranářské a zdravotnické organizace.
		Akce také umožnila zájemcům „nanečisto“ si vyzkoušet řešit modelové situace,
například masáž srdce, ošetření poranění,
popáleniny, odřeniny a další zranění, jejichž
zvládnutí v praxi může znamenat často
záchranu života. Akce byla doprovázena
dětskými soutěžemi Domu dětí a mládeže
Duha Ústí nad Orlicí, možností prohlédnout
si vybavení jednotlivých složek Integrova-
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