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NedokoNčeNé stavebNí práce  
– iNformace k vysoké rozpracovaNosti 

Vážení spoluobčané, jsem si vědom, 
že vysoká rozpracovanost staveb-
ních prací na místních komunika-

cích Vás stále víc obtěžuje, znepříjemňuje 
Vám pohyb po městě a  způsobuje Vám 
dopravní komplikace. Jsem si vědom sku-
tečnosti, že Vám „dochází trpělivost“ a stá-
le častěji se dovoláváte nápravy a rychlého 
řešení dané situace. Vnímám také, že přes 
snahu zajištění nezbytných informací ze 
strany investorů jednotlivých akcí, Vám ně-
kdy konkrétní a  aktuální informace chybí 
a  právem po nich voláte. Dovolte mi tedy 
v  listopadovém úvodníku tuto chybu ale-
spoň částečně napravit a objasnit Vám ně-
které souvislosti, které mají vliv na průběh 
a koordinaci jednotlivých staveb.

Ulice t. G. masaryka – přestože rekon-
strukce kanalizace byla dokončena podle 
časového harmonogramu, nebyly ve stano-
veném termínu zahájeny stavební práce na 
obnově plynovodní sítě. Tato skutečnost je 
zapříčiněna investorem, tedy společností 
VČP a.s. Hradec Králové, které se nepoda-
řilo ukončit výběrové řízení na dodavatele 
stavby podle původního předpokladu. Sou-
časný zákon o veřejných zakázkách je nato-
lik administrativně komplikovaný, časově 
zdlouhavý a navíc dává neúspěšným ucha-
zečům řadu opravných možností ve formě 
podávání námitek, odvolávání se proti vý-
sledku apod., že vinit investora stavby z ne-
činnosti nebo liknavosti by bylo nespraved-
livé. Samo město Ústí nad Orlicí v letošním 
roce čelilo ve čtyřech soutěžích podaným 
námitkám a odvoláním a soutěž na digita-
lizaci kina musela být na základě podnětu 
jedné neúspěšné firmy opakována. Osob-
ně velice často a veřejně kritizuji současné 
znění zákona o veřejných zakázkách, a prá-

vě zpoždění stavebních prací v  ulici T. G. 
Masaryka je způsobeno zejména „využitím“ 
tohoto zákona neúspěšným uchazečem. 
Rekonstrukce plynovodu byla zahájena na 
konci října a dokončena bude na jaře příští-
ho roku. Rekonstrukce vlastní komunikace 
bude stěžejní investiční akcí města v  roce 
2014. Přes zimní období bude komunikace 
provizorně upravena vyfrézovaným živič-
ným materiálem.

Ulice dělnická – v  září byla provedena 
oprava stávajícího chodníku podél MŠ Klu-
bíčko a Policie ČR. Výstavba nového chod-
níku ve směru ke kulturnímu domu nebyla 
zahájena podle předpokladu z důvodu ne-
souhlasného stanoviska k  žádosti o  povo-
lení skácení tří stromů přilehlých k budově 
SZŠ. Z tohoto důvodu nemohlo být vydáno 
stavební povolení a dodavatel, který situaci 
nezavinil, přerušil stavební práce a  přesu-
nul svou kapacitu na stavbu v  jiném měs-
tě. Zdlouhavá projektová příprava a změny 
v trase chodníku se promítly do koordinace 
činností dotčených odborů MěÚ a ve zby-
tečně komplikované stavební řízení. Stavba, 
která se měla uskutečnit v průběhu letních 
prázdnin, se tak díky uvedeným důvodům 
realizuje v nejméně vhodném čase a výraz-
ně omezuje dopravně přetíženou lokalitu. 
Slabou útěchou pak může být informace, že 
dokončení výstavby je smluvně podchyce-
no do konce listopadu. 

chodník podél komunikace i/14 – nedo-
končená část u  světelné křižovatky podél 
prodejny firmy GASTRO komplet souvisí 
s projektem „Kanalizace a ČOV“. V tomto 
místě, souběžně s  chodníkem, bude vybu-
dována odlehčovací komora kanalizační 
stoky. Podle harmonogramu stavby kana-

lizace se měla odlehčovací stoka protínající 
komunikaci I/14 realizovat řízeným pro-
tlakem již v září. Tyto předpoklady se však 
z  technických důvodů nepodařilo naplnit. 
Dodavatel byl nucen změnit původně na-
vržený technologický postup a  projednat 
změnu se správcem státní komunikace. 
Z  tohoto důvodu se realizace odlehčovací 
komory přesunula do jara roku 2014, kdy 
dojde k překopu komunikace I/14 a napoje-
ní kanalizačních stok z lokality „Podměstí“ 
a „Mendrik“. Rekonstrukce chodníku bude 
dokončena až po provedení těchto prací, 
tedy na jaře 2014.

Úpravy na komunikaci i/14 – v  současné 
době byla zahájena modernizace povrchu 
této komunikace v úseku od světelné křižo-
vatky u Hotelu Avion po Domov důchodců. 
Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, správa Pardubice a  navazuje na nově 
vybudované bezpečnostní přechody, které 
realizovalo město Ústí nad Orlicí. Po polo-
žení asfaltového povrchu bude provedeno 
nové vodorovné dopravní značení, které 
řidičům nadefinuje jízdní pruhy a  odstra-
ní stávající nejednoznačné řazení vozidel. 
V roce 2014 by měla modernizace povrchu 
komunikace I/14 pokračovat v  opačném 
směru, tedy k firmě Rieter CZ s.r.o. Součas-
ně s touto opravou budou vyrovnány stáva-
jící silniční obrubníky. 

chodník ul. dukelská – rekonstrukce 
kanalizace v  lokalitě Dukla je dokončena 
včetně opravy povrchu hlavní komunikace. 
Před dokončením jsou stavební práce na 
obnově plynovodu, vodovodu a  veřejného 
osvětlení, které budou zakončeny celkovou 
rekonstrukcí chodníku od prodejny potra-
vin až k ulici Větrná.  pokračování na str.2
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Levostranný chodník v ulici Dukelská bude 
opraven z  důvodu koordinace dopravy 
a souběhu stavebních prací v příštím roce. 
Realizace bude obsahovat také doplnění 
a sjednocení silničních obrubníků a dokon-
čení výměny svítidel veřejného osvětlení.

Ulice pickova – jak již ÚL v září informova-
ly, stávající oprava povrchu komunikace je 
provizorní. V této ulici se uskuteční na jaře 
rekonstrukce stávajícího vodovodu a teprve 
následně, v první polovině roku 2014, bude 
celá komunikace opatřena novým živičným 
povrchem. V  závěru letošního roku bude 
opraven chodník podél prodejny potravin 
u světelné křižovatky. 

Ulice 17. listopadu, Letohradská, 
Lochmanova, m. r. Štefanika – na těchto 
komunikacích bude ještě v  letošním roce 
provedena provizorní živičná úprava po-
vrchu tak, aby byla zajištěna možnost řádné 
zimní údržby. Konečná úprava bude násle-
dovat v roce 2014. 

parkoviště u  nemocnice – probíhající 
stavební práce by měly být dokončeny do 
konce listopadu letošního roku. Přesto-
že rekonstrukce parkoviště přináší řadu 
dopravních omezení, jedná se o  investici, 
která je nezbytná a dlouhodobě očekávaná. 
V  této souvislosti opětovně upozorňuji na 
možnost využívat nové parkovací plochy 

v areálu bývalé Perly 01, kde díky demoli-
ci nevyužívaných objektů a  úpravy plochy 
vzniklo cca 70 nových parkovacích míst. 

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za trpě-
livost a  tolerantnost, kterou projevujete 
v průběhu celého roku. Další informace ke 
stavební činnosti v našem městě jsem Vám 
připraven poskytnout také na pravidelném 
podzimním setkání v Malé scéně, kam Vás 
zároveň srdečně zvu.

Petr Hájek
starosta města 

ÚsteckÝ adveNt 2013
Srdečně Vás zveme na slavnostní program 
spojený s  rozsvícením vánočního stromu 
a  vánoční výzdoby, které se uskuteční 
v  NedĚLi 1. prosiNce na mírovém 
náměstí.
Program bude zahájen ve 14:00 hodin vy-
stoupením souboru Větrníček a  MŠ Na 
Výsluní, ve 14:45 hodin vystoupí dámské 
okteto Generace. V 17:00 hodin zahájí Ús-
tecký advent starosta města, poté se usku-
teční žehnání adventních věnců a  rozsví-
cení vánočního stromu a vánoční výzdoby 
ve městě. Na závěr slavnostního programu 
vystoupí s vánočním koncertem brněnská 
skupina Gajdoši.
V  průběhu adventního odpoledne se na 
ústeckém náměstí bude konat prodejní 
Vánoční jarmark škol a neziskových orga-
nizací.
Každou další adventní neděli budou na ús-
teckém náměstí od 14:00 hodin připrave-
na kulturní vystoupení, podrobnosti pro-
gramu zveřejníme v  prosincovém vydání 
Ústeckých listů. 

staNovisko vedeNí mĚsta k obNovĚ 
zeLeNĚ Na sídLiŠti ŠtĚpNice

Výstavba sídliště Štěpnice byla realizována 
v našem městě před několika desítkami let. 
Vzniklá bytová zástavba si vyžádala novou 
úpravu okolí jak občanskou vybaveností, tak 
terénními úpravami a výsadbou zeleně. Jeli-
kož se vzrostlá několikaletá zeleň v současné 
době již nedala běžnými postupy a způsoby 
udržovat, přistoupilo město na výzvu před-
stavitelů Ústeckoorlického bytového druž-
stva k radikální obnově zeleně v této lokalitě. 
Realizace projektu obnovy zeleně na sídlišti 
Štěpnice bude probíhat celý podzim letošní-
ho roku a jeho účelem je zlepšení estetického 
okolí bytových domů, obměna starých dře-
vin a celková výsadba nové zeleně. Projekt je 
připraven a realizován na žádost Ústeckoor-

lického bytového družstva. Město Ústí nad 
Orlicí se na nové výsadbě podílí finančně 
ve výši 385 753,- Kč a nadační fond „Zelené 
Oustí“ příspěvkem ve stejné výši. 
Není chybou vedení města Ústí nad Orlicí, 
že obyvatelé dotčených lokalit nebyli včas 
s  projektem výsadby seznámeni. Tato po-
vinnost náležela představitelům Ústeckoor-
lického bytového družstva, kteří přípravu 
a projednání záměru podcenili. 
Vážení spoluobčané, věříme, že počáteční 
rozpaky spojené s  obnovou zeleně budou 
překonány dobrým výsledkem realizace 
projektu, jenž se logicky projeví s odstupem 
času.  Petr Hájek

starosta města

podzimNí setkáNí 
s veŘeJNostí

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na podzimní setkání s veřejností, které se 
uskuteční v úterý 5. listopadu od 17:00 hodin 
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
PROGRAM SETKÁNÍ:
1. Centralizovaný nákup energií prostřed-

nictvím města (prezentace společnosti E-
-Centre)

2. Informace k úpravám komunikací a chod-
níků v rámci projektu Kanalizace a ČOV

3. Průběh stavebních prací na železničním 
koridoru v r. 2014

4. Regulace dopravy v klidu – městský par-
kovací systém

5. Ostatní problematika města
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou 
připraveni odpovídat: starosta města Petr 
HÁJEK, první místostarosta JUDr. Zdeněk 
EŠPANDR a  neuvolnění místostarostové 
Mgr. Jiří HOLUBÁŘ a Ing. Vladislav FAJT. proJekt Ústecké radNice

Město Ústí nad Orlicí obdrželo dotaci 
EU v rámci operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt 
Ústí Nad orLicí – efektivNí ÚŘad 
(Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00153)
Cílem projektu je zvýšit kvalitu činnosti 
městského úřadu v samostatné i v přene-
sené působnosti. Výsledkem by měla být 
m.j. vyšší spokojenost občanů – klientů 
z celého správního obvodu městského úřa-
du. Do projektu budou zapojeni i občané 
ze správního obvodu formou sociologic-
kého průzkumu a dotazníkové ankety. 
Ve výběrovém řízení byla na realizaci pro-
jektu vybrána společnost AQE advisors, 
a.s. z Brna. V pátek 4. října 2013 podepsal 
starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek 
smlouvu s  tímto vítězem výběrového ří-
zení. Realizace projektu bude probíhat do 
31. 7. 2014. První seznámení s předmětem 
projektu proběhlo 11. 10. 2013, kde Mgr. 
Loskot představil jednotlivé aktivity pro-
jektu.

reGistr vozideL s NovÝm 
NávŠtĚvNím systémem

V  polovině září letošního roku byl na pra-
covišti odboru dopravy, silničního hospo-
dářství a  správních agend městského úřadu 
v  budově Dělnická 1405, které zajišťuje vý-
kon agendy registru vozidel, spuštěn nový 
návštěvní systém. Na přilehlou chodbu s če-
kárnou byly instalovány dvě signalizační 
LCD obrazovky, které usnadňují klientům 
úřadu orientaci a informují je o stavu obsa-
zenosti jednotlivých přepážek agendy regis-
tru vozidel. Nový návštěvní systém by měl 
přispět ke zlepšení informačního komfortu 
klientů a ke zlepšení plynulosti jejich odba-
vení na tomto pracovišti.
Ing. Jiří Čajka, vedoucí oddělení informatiky
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pozváNka Na veŘeJNoU 
diskUzi o vizi mĚsta

sdružení spousti vás zve na veřejnou deba-
tu občanů na téma vize města Ústí nad or-
licí po roce 2025 aneb bude z Ústí perla?, 
která se bude konat v pátek 22.11. od 18:00 
hod. v malé scéně.
Diskuse se začne odvíjet nad materiály vznik-
lými během workshopu Future city game, 
konaném v rámci iniciativy Perla Ústí, který 
se uskuteční v první polovině listopadu.
Cílem workshopu je spustit diskuzi a vymys-
let projekty, které ve městě mohou vytvořit 
podmínky, aktivity a  příležitosti, kvůli kte-
rým tu lidé budou chtít žít a  vracet se sem 
i  po studiu vysoké školy. Snahou bude for-
mulovat projekty nejen pro revitalizaci Per-
ly, ale celého života města, např. najít novou 
identitu a určit směr snažení ve vývoji naše-
ho města. Faktem je, že revitalizace areálu 
Perly je jedinečná příležitost, která může pro 
takové vize poskytnout prostor.
Součástí večera bude také projekce doku-
mentárního filmu Žít změnu a debata s po-
zvaným hostem. Film hovoří o lidech žijících 
v  České republice, kteří svým komplexním 
pohledem a  občanskou tvořivostí přináše-
jí inovace a  nové kvality v  oblasti vzdělá-
vání, kultury, životního prostředí, zdraví, 
soběstačnosti, komunitní i sociální práce.

deN váLečNÝcH veteráNŮ
„Vzpomínejte svých mrtvých! Jsou cenou 
placenou za svobodu a  demokracii“. Slova 
prvního prezidenta Republiky českosloven-
ské T. G. Masaryka z listopadu 1918 dodnes 
připomínají všem ochotným a schopným jim 
naslouchat krvavou oběť příslušníků česko-
slovenských legií, kteří své mladé životy obě-
tovali v  do té doby největší a  nejstrašlivější 
válce, jakou kdy lidstvo poznalo. 
Tato válka byla ukončena 11. listopadu 1918 
v 11:00 hodin, kdy vstoupilo v platnost pří-
měří podepsané maršálem Fochem ve fran-
couzském Le Francport u  Compiégne. Na 
paměť všech jejích obětí se toto datum v de-
mokratických státech Evropy, v USA, v Ka-
nadě a Austrálii slaví jako „Den veteránů“.
Symbolem a upomínkou na zmařené životy 
vojáků a  příslibem nového života se díky 
básni „Na flanderských polích“ stal květ vl-
čího máku nošený 11. listopadu na klopách 
kabátů a sak. Tento nostalgický symbol nebyl 
zvolen náhodně, vlčí máky totiž jako první 
pokryly bitevní pole a hroby bezejmenných 
vojáků. 
Navrátivší se českoslovenští legionáři z  ital-
ské, francouzské a  ruské fronty se stali mo-
rální elitou národa a  vojáky svobody. Dál 
poté krváceli za Protektorátu v  domácím 
odbojovém hnutí a se svými následovníky na 
bojištích druhé světové války v rámci spoje-
neckých armád. 
K uctění jejich památky a odkazu zve Česko-
slovenská obec legionářská Jednota Ústí nad 
Orlicí touto cestou veřejnost na vzpomínko-
vý pietní akt, který se bude konat dne 11. 11. 
2013 v 11:00 hodin v Ústí nad Orlicí u po-
mníku Bubnujícího legionáře a  v  Parku čsl. 
legií za účasti zástupců města Ústí nad Orlicí 
a  Žamberka, členů Čs. svazu bojovníků za 
svobodu, příslušníků armády ČR a  dalších 
pozvaných hostů.

Vladimír Pohorský, 
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

kaLeNdáŘ akcí 2014 – vÝzva
Město Ústí nad Orlicí opět 
připravuje tištěný Kalendář 
akcí na rok 2014. Současně 
nabízíme pořadatelům kul-
turních, sportovních, spole-
čenských a  jiných akcí ve městě a  blízkém 
okolí zveřejnit svoji akci v Kalendáři akcí na 
webových stránkách města Ústí nad Orlicí 
a na webovém portále cestovního ruchu Par-
dubického kraje. Zasílat můžete 1 – 2 foto-
grafie k dané akci a přílohy (např. propozice 
závodu, plakát v menším rozlišení...).
Tištěný kalendář akcí 2014 bude zpracován 
koncem listopadu 2013. Rádi bychom při-
pravili co nejkomplexnější tištěný Kalendář 
akcí 2014, proto vás žádáme o  spolupráci 
a  sdělení informace o  konání všech vašich 
akcí v  roce 2014 nejpozději do 20. listopa-
du 2013 na e-mailovou adresu: ic@muuo.cz, 
kroulikova@muuo.cz
U všech akcí uvádějte:
Název akce
Popis akce (krátce)
Typ akce (sport, kultura, tanec, divadlo...)
Datum konání akce (např. u výstav od – do), 
hodina zahájení
Místo konání akce
Pořadatel: název
Kontakty: (alespoň jeden kontakt) – telefon, 
e-mail, www, adresa
Děkujeme za spolupráci.

Bc. Zdenka Kroulíková, 
vedoucí cestovního ruchu a propagace

pŘedáváNí NovéHo 
HasičskéHo vozidLa

V sobotu 9. listopadu se v Černovíru usku-
teční předání nového hasičského doprav-
ního automobilu pro Sbor dobrovolných 
hasičů Černovír. Předání proběhne od 
15:00 hodin na černovírské návsi před 
hostincem U  Bobše. Zájemci si budou 
moci prohlédnout vystavené dopravní au-
tomobily z okolí.

provoz sbĚrNéHo dvora
Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad 
(sběrný dvůr) je v areálu firmy TEPVOS, 
spol. s  r.o., Královéhradecká 1526, tel.: 
465 525 579
Pondělí:  14:00 – 17:00 hodin
Úterý:  10:00 – 17:00 hodin
Středa:  14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek:   14:00 – 17:00 hodin
Pátek:  10:00 – 17:00 hodin
Sobota:  8:00 – 12:00 hodin

ticHá orLice vydaLa NestvŮrU 
Dne 7. září roku černého hada vyplula flotila 17 lodí na onu výpravu. Bylo vysly-
šeno volání o pomoc z letohradského panství. Dvacetipěti pneumatiková příšera 
s pancířem z petlahví sužuje chřadnoucí Orlici. Laním z toho nechutná voda pít. 
Ledňáček marně klove do plášťů ojetin. 
Parta statečných je tvořena dle výstroje převážně nevinnými dívkami. Motyč-
ky a  krumpáče se zahryzly do nánosů potopených pneu. Jen jiskry neodlétaly. 
Nerovný zápas hrdinové nevzdali. Probili se do Cakle. Bilance: 25 pneu, 2 vleky 
hampejzu. 
S výraznou psychickou podporou 3 přihlížejících dozorců v dvoře Tepvos byla 
saň nadobro zneškodněna. Dík městům Letohrad za materiální podporu a Ústí 
za likvidaci. 
Co dál? Cvičit, jíst hodně zeleniny a trénovat na vodě. Chystat se na další bitvy. 
Příště nás čeká pověstné koryto v obávaném úseku Libchavy-Kerhartice-Klopoty. 
Ale to až po zhojení ran, v roce koně, v roce 2014. 
Díky všem hrdinům 
Skalda 
P.S.Pokud chcete zažít podobná dobrodružství na vodácko-turisticko-sportovně-
-nejistých podnicích, pak pište na vodaci.orlice@seznam.cz
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vÝzva pro vÝrobce místNícH prodUktŮ
Město Ústí nad Orlicí by rádo zmapovalo 
výrobce místních produktů, které by mohly 
být prezentovány na jarmarcích, výstavách, 
veletrzích nebo jako propagační předmě-
ty města. Aby vznikla databáze takovýchto 
výrobců, dovolujeme si vás oslovit prostřed-
nictvím městského zpravodaje. Vyzýváme 
touto cestou ústecké firmy, drobné řemeslní-

ky a umělce, jejichž výrobky jsou například 
produkty z  medu, z  přírodních materiálů 
(proutí, kůže, kameny, sklo, kov, papír…), 
drobné umělecké předměty, neobvyklé 
designové upomínkové výrobky a podobně, 
aby nám zaslali do 20.11.2013 svůj kontakt 
a  prosíme zároveň o  krátké představení 
a popis produkce na e-mailovou adresu: 

ic@muuo.cz, kroulikova@muuo.cz (před-
mět e-mailu můžete označit Místní produkty).
V  budoucnu bychom rádi vašimi výrob-
ky obohatili jarmarky ve městě například 
v  době pouti a  adventu nebo v  německém 
partnerském městě Berlínu – Neuköllnu. 
Těšíme se na spolupráci s vámi a společnou 
propagaci města Ústí nad Orlicí.

iNformace ze zŠ bratŘí čapkŮ
HLedá se vítĚz
Dne 22.9. se ve Vysokém Mýtě konalo kraj-
ské finále cyklistických závodů „Hledá se 
vítěz“ pro žáky ZŠ a nižších gymnázií v Par-
dubickém kraji. V  kategorii mladších žáků 
obsadil žák 7.A ZŠ Bratří Čapků Lukáš Elčk-
ner ve velké konkurenci výborné 2. místo 
a navázal tím na vítězství v soutěži „Ústecké 
schody“, která se konala v rámci akce Město 
v pohybu.
Lukášovi patří poděkování za reprezentaci 
města Ústí nad Orlicí a naší ZŠ.

Jana Langerová, ředitelka školy

ÚspĚcH HLídek mLadÝcH zdra-
votNíkŮ
V republikovém kole soutěže hlídek mladých 
zdravotníků, které se uskutečnilo 13. – 15.9. 
v Praze získalo družstvo dětí ze ZŠ Bří Čap-
ků v  konkurenci devíti vítězných družstev 
z krajských kol velmi pěkné páté místo. Pro 
tým ve složení Kateřina Cifrainová, Martin 
Procházka, Gabriela Kočová, Margarita Ho-
tra a Simona Havlová (5.A) je toto umístění 
velice dobrým výsledkem.
Na jednotlivých stanovištích trasy vedoucí 
pražskou Kampou děti ošetřovaly zlome-
niny, odřeniny, tepenné krvácení, člověka 
v bezvědomí či s klackem v oku a to v reál-
ných situacích, kdy se musely postarat třeba 
i o psa zraněných nebo ošetřovaly tři dospělé 

opilé osoby. To bylo pro děti nejnáročnější, 
neboť s  takovou situací se nikdy nesetkaly. 
Vzhledem k věku dětí mohli pořadatelé vy-
myslet vhodnější úkoly.
Celá akce byla ukončena vyhlášením výsled-
ků na parníku a projížďkou centrem, kolem 
Karlova mostu, což byl pro děti velký zážitek 
umocněný i závěrečným vystoupením bube-
nické kapely. Rádi bychom poděkovali Ob-
lastnímu spolku ČČK, který celou třídenní 
akci finančně a organizačně zajišťoval, paní 
vychovatelce Preclíkové, která s  dětmi pra-
cuje a vedení školy za podporu a záštitu nad 
kroužkem První pomoci na škole.

cirkUs dobrodrUŽství 
– to tu ještě nebylo
Začátek školního roku 2013/2014 v  našem 
městě bude již navždy spojen s výjimečným 
projektem, kterého se zúčastnily stovky dětí 
ze základních škol Ústí nad Orlicí a blízké-
ho okolí. Z  německého partnerského měs-
ta Berlín Neukölln k  nám zavítal CIRKUS 
MONDEO a  děti si mohly vyzkoušet na 
vlastní kůži, co obnáší příprava cirkusového 
vystoupení. 
V týdnu od 16.9. do 20.9.2013 vybraní žáci 
ZŠ Bratří Čapků s  velkým nasazením pra-
videlně trénovali jednotlivá cirkusová čís-
la. Cílem snažení všech zúčastněných bylo 
páteční a  sobotní vystoupení. Díky profe-

sionálnímu přístupu členů cirkusu a  úsilí, 
zručnosti i odhodlání dětí jsme byli svědky 
neopakovatelných a  úctyhodných výkonů 
účinkujících. 
Sami žáci hodnotí své zkušenosti s cirkusem 
takto: 
„Moc se mi to líbilo a mám zážitek na celej 
život.“ Hanka Kulhánková
„Tréninky i  vystoupení byly super.“ Natka 
Horáková
„Bylo to velmi dobré. Je to veliký zážitek. 
Moc děkujeme.“ Klára Hoffmanová
„Moc se mi to tam líbilo. Bylo to lepší než 
škola. Bude se mi po nich stejskat.“ Aneta 
Neugebauerová 
„Bylo to moc hezké. Užila jsem si to a děkuji 
za zážitek.“ Tereza Ilgnerová
„Super zážitek. Klidně bych to zopakovala, 
užili jsme si to a hlavně byla sranda.“ Marta 
Pirklová
„Bylo to super, nejlepší zážitek v životě. Tre-
nér byl super a srandovní. Rád bych si to zo-
pakoval.“ Lukáš Rosa
„Děkuji za trénink „trapézce“ Julii. Za skvělý 
zážitek chci ale poděkovat všem. Rád jsem 
vás všechny poznal a  přeji šťastnou cestu 
zpátky do Německa.“

 Jára Rybka
ZŠ Bratří Čapků Ústí n. Orlicí 

Mgr. Petra Mihulková

iNformace ze zŠ komeNskéHo 

vánoce na i. stupni
V úterý 3. prosince od 16:00 do 19:00 hodin 
jste vítáni na tradičním jarmarku Na Štěpni-
ci. Srdečně zvou všichni, kteří pro Vás tuto 
předvánoční akci připravují.

*
Již po několikáté proběhne na II. stupni 
„Den jinak“, letos 28.11. Žáci tento den ne-
mají běžné vyučování, ale projdou si různý-
mi aktivitami, které jsou zaměřené na pre-
venci proti šikaně, internetové kriminalitě 

apod. Více informací se dozvíte na našich 
webových stránkách www.uokome.cz, nebo 
v dalších čísle Ústeckých listů.

*
DPS Písnička a Zlatý klíček absolvovaly tra-
diční podzimní soustředění ve Rzích v Or-
lických horách. V počtu bezmála 90 zpěváků 
se pilně připravovaly na prosincový Zimní 
koncert.

*
Sbor 2. stupně letos posílili kluci z  8. a  9. 
ročníků, kteří se představí ve velkém jarním 
projektu Zlatého klíčku. Děkujeme městu 
ÚO za finanční podporu.

prohlídka kostela
V rámci výuky dějepisu a občanské výcho-
vy třídy 7.B a  6.C ve dnech 16. a  17. října 

navštívily ústecký kostel s paní učitelkou V. 
Vinzensovou. Žáky provedl kostelem pan 
Vladislav Brokeš, zároveň měl přednášku 
na téma církevní svátky během roku pro 
šesťáky a  křesťanství a  další náboženství 
pro sedmáky. Obě témata se právě probírají 
v daných předmětech. Žáci tak měli možnost 
strávit část výuky v krásných a netradičních 
prostorách, kam se běžně nepodívají. Panu 
Brokešovi moc děkujeme.

*
Žáci 8. tříd podnikli 24.9. výpravu za mamu-
tem a  našimi předky do Moravského zem-
ského muzea v  Brně, v  herně Technického 
muzea si v praxi vyzkoušeli fyzikální zákony 
a  seznámili se s  plejádou českých a  světo-
vých vynálezců. Exkurzi pro žáky připravili 
Hana Entová, Jiří Pavlík a Lucie Vavřínová.
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revitalizace okolí školy ii.
Začátkem září proběhla u  ZŠ Komenského 
výsadba nových keřů a úprava prostoru před 
školou. Na realizaci projektu se podíleli žáci 
všech ročníků druhého stupně. Projekt byl 
financován městem Ústí n.O., výsadbu pro-
vedli žáci za odborného vedení Mgr. Hany 
Entové.

*
Žáci z prvního i druhého stupně se aktivně 
zapojili do akce pořádané Českým červeným 
křížem 11.9. v  rámci Světového dne první 
pomoci. Vyzkoušeli si umělé dýchání, první 
pomoc, svoje řidičské dovednosti na kole, 
seznámili se s činností záchranného integro-
vaného systému.

*
Ve čtvrtek 26.9. se žáci 2. tříd zúčastnili 
slavnostního pasování na čtenáře v Městské 

knihovně Ústí n.O. Bylo pro ně připraveno 
několik úkolů, díky kterým se postupně stá-
vali rytíři. Museli pokládat písmena za sebou 
tak, jak jsou v abecedě, skládat za sebe ob-
rázky zvířat podle počátečních a koncových 
písmen, rozluštit hádanky a  přečíst úryvky 
z  pohádkových knížek, ke kterým hledali 
obrázky. Následně společně složili slib správ-
ného chování ke knížkám. Pak už přišlo sa-
motné pasování. Do místnosti vešel rytíř, 
který děti postupně pasoval na čtenáře. Akce 
to byla velice zdařilá. Děkujeme všem, kteří 
se podíleli na přípravě a samotném průběhu.

*
Sportovní akce „Sportujeme, soutěžíme“ na 
Štěpnici se dne 1.10. zúčastnilo 280 žáků 1. 
– 5. ročníků naší školy. Cestou na Andrlův 
Chlum šli žáci dvě různé trasy podle roční-
ku. Cestou si zopakovali své znalosti z pří-

rodovědy, vlastivědy a  topografické značky. 
Žáci nižších ročníků určovali pohádkové 
postavy a  soutěžili v  jejich poznávání. Na 
dvou stanovištích studentky střední zdravot-
nické školy prověřily znalosti žáků 4.-5. r. ze 
základů první pomoci i s jejich praktickými 
ukázkami. Na Andrlově Chlumu pí Vacko-
vá z městské policie připravila pro všechny 
žáky povídání o jejich bezpečnosti a chování 
ve městě i  v  přírodě. Akce se vydařila, po-
časí nám přálo a někteří žáci s pí učitelkami 
vystoupili na rozhlednu a užívali si krásného 
výhledu. Poděkování patří žákům 7.C za po-
moc při organizaci, studentkám SZŠ v Ústí 
n.O. za praktické ukázky a prověřování žáků 
a  pí Vackové za zajištění bezpečnosti žáků 
a  přednášku pro ně. Projekt byl finančně 
podpořen městem Ústí nad Orlicí.

NovÝ Název mŠ 
Od 2. září 2013 máme nový název mateř-
ské školy „Mateřská škola u skřítka Jasánka“ 
a také nové internetové stránky www.skolka-
jasanek.cz. Neváhejte a nakoukněte!

M. Vítová, DiS., ředitelka MŠ

deN otevŘeNÝcH dveŘí Na sŠUp
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, pořádá v úterý 19. listopa-
du od 8:00 do 17:00 hodin deN otevŘeNÝcH dveŘí ve všech prostorách hlavní budovy 
v Zahradní ulici a ateliérové části ve Špindlerově ulici.
Bližší informace na www.ssup.cz, nebo na tel.: 465 518 111. Informace o studiu možno získat 
kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail).
od školního roku 2013/2014 je vyučován nový čtyřletý studijní obor „operátor obalových 
strojů“.

aUstráLie 2013 
  Studenti Gymnázia Ústí navštívili v  závěru prázdnin a  začátkem září Ringwood secodary 
college v Melbourne. 28 studentů a dvě pedagožky strávili 16 dní v australských rodinách, 
poznali okolí a centrum Melbourne, seznámili se se systémem výuky na střední škole a ode-
hráli osm úspěšných představení Večerníčka pro Austrálii. V rámci divadelního představení 
bylo představeno krátkým filmem i naše město Ústí nad Orlicí. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat zastupitelům města za finanční podporu našeho představení. 

 L. Janyšová a K. Kollertová

zákLadNí UmĚLecká ŠkoLa Jar. kociaNa
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 18.11. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
komorní koncert – Ústecké trio - Petra Kleislová, Vít Žižka, Jan Lána
Neděle 24.11. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
třídní hudební besídka žáků hudebního oboru pí uč. kamily Šejnohové – klavír
Čtvrtek 28.11. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
třídní hudební besídka žáků hudebního oboru pí uč. věry Němcové – klavír
Pátek 29. 11. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, tel.: 465 569 551, 
e-mail:info@zusuo.cz, www. zusuo.cz

abiLympiáda szŠ 
Studenti oboru sociální činnost Střední 
zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí uspo-
řádali 3. října 2013 jako doprovodnou akci 
Veletrhu sociálních služeb Abilympiádu 
SZŠ, na kterou pozvali nejen veřejnost, 
ale především klienty sociálních zařízení, 
v nichž probíhá jejich odborná praxe. Abi-
lympiáda je soutěž pracovních schopností 
a dovedností, která je primárně určena pro 
osoby se zdravotním postižením. Sedmi 
soutěžních disciplín, mezi které patřily 
např. stavba věže z dřevěných kostek, sklá-
dání puzzle o 100 dílcích, obvazování lok-
tu, i mnoha doprovodných her se zúčastni-
lo 51 soutěžících ze stacionářů v Ústí nad 
Orlicí, České Třebové a ve Vysokém Mýtě, 
ze Speciální základní školy v Ústí nad Or-
licí a jednoho zástupce měl i CEDR z Ústí 
nad Orlicí. Studenti SZŠ byli rádi, že se 
mohou účastníkům představit i  jinak než 
je znají z praxe a v rámci dne otevřených 
dveří jim ukázat školu, ve které studují. 
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15. ÚsteckÝ aUtosaLoN
V  areálu dílen Střední školy automobilní 
Ústí nad Orlicí v Hylvátech se v sobotu 21.9. 
sešli příznivci motorových vozidel na 15. 
ročníku Ústeckého autosalonu spojeného se 
setkáním majitelů elektromobilů Ekomobi-
lita 2013. 
Na návštěvníky čekalo 87 nových vozidel 27 
značek od prodejců nejen z  Pardubického 
kraje. Výstava veteránů zahrnovala špičkové 
československé stroje třicátých let minulého 
století (např. Jawa 500 OHV se sidecarem, 
Čechie - Bohmerland Sport, BD 500), ale 
hlavně československou a  východoevrop-
skou výrobu v letech 1945-89 ( téměř kom-
pletní řada vozidel Škoda, Moskvič 403-407, 
Volga 24, Dacia 1300, z  motocyklů výběr 
ze značky Jawa, Panonia 250 se sidecarem 
vyrobená v Maďarsku a další), celkem bylo 
v této sekci vystaveno 124 vozidel. 
Dále se prezentovaly firmy nabízející za-
hradní a  zemědělskou techniku (zahradní 
sekačky, traktory i kombajn se záběrem 11 

m), zařízení pro lakování vozidel, autopota-
hy, ochranné a pracovní pomůcky.
Zúčastnily se  také čtyři modelářské kluby 
s  více než šedesáti modely silničních vozi-
del, vojenské techniky i letadel.
Ekomobility 2013 se zúčastnilo 52 elektro-
vozidel včetně Škody Octavia E-line.V  od-
poledních hodinách moderátor Standa 
Berkovec přivítal i  americký luxusní elek-
tromobil Tesla S, který měl v  Ústí českou 
výstavní premiéru. 
V  celodenním programu moderovaném 
pány Kučerou a Bobákem z Rádia Hey ne-
chyběla vystoupení kaskadérů na kolech 
i motocyklech. 
V  části věnované bezpečnosti silničního 
provozu nemohly chybět BESIP, Policie ČR, 
Český červený kříž a  Hasičský záchranný 
sbor.
Armáda ČR předvedla stroje BVP, nosič 
raket a tank T 54 a tradičně sklidila úspěch 
u nejmladších účastníků.

Novinkou letošního ročníku byla módní 
přehlídka organizovaná ve spolupráci se 
SŠUP Ústí nad Orlicí, na které bylo divákům 
předvedeno nejen pracovní, ale i ochranné 
oblečení.
Automobilní škola prezentovala svoji nej-
modernější diagnostiku a učební pomůcky, 
včetně kompletně rozloženého nového vozu 
Seat Toledo. Publicita byla poskytnuta i pro-
jektům zvyšujícím kvalitu výuky. Současně 
probíhal i  Den otevřených dveří v  dalších 
částech školy.
Protože se Ústecký autosalon stal vyhledá-
vanou tradiční akcí, našlo si na něj cestu 
i  tentokrát několik tisícovek spokojených 
návštěvníků, kteří určitě nelitovali času strá-
veného v areálu automobilní školy.
Na závěr patří poděkování všem sponzorům 
za příspěvek ke konání autosalonu i  všem 
ostatním, kteří jakýmkoli způsobem přispě-
li ke zdárnému průběhu největší regionální 
akce tohoto typu. Karel Beran

ze Života stŘedNí ŠkoLy aUtomobiLNí Ústí Nad orLicí
Začátek školního roku začal v naší škole kro-
mě běžné školní výuky také mnohými akti-
vitami.
1) vítání nováčků - hned 2. září jsme při-
vítali nováčky – tedy nové studenty do 1. 
ročníků. Celkem jich na naši školu nově na-
stoupilo 130.
2) maturity a  závěrečné zkoušky - týž 
den začaly podzimní maturity a  závěreč-
né zkoušky. Naše škola byla vybrána mezi 
spádové školy v rámci tzv. Jednotného zku-
šebního schématu, takže u nás na škole sklá-
dali písemnou zkoušku společné části matu-
rity nejen naši studenti, ale i žáci z okolních 
středních škol.
3) adaptační kurzy - kromě běžné školní 
výuky proběhly na škole i tzv. adaptační kur-

zy 1. ročníků, kdy studenti v nově vzniklých 
školních kolektivech vyjeli na 3 dny ven do 
přírody a  pomocí zajímavého programu se 
postupně seznámili s ostatními svými spolu-
žáky, pedagogy, vytvořily se vazby, odhalily 
se povahy spolužáků, stmelil se kolektiv….
4) Ústecký autosalon - v sobotu 21.9.2013 se 
v našem areálu dílen v Hylvátech sešli příz-
nivci motorových vozidel na 15. ročníku Ús-
teckého autosalonu spojeného se setkáním 
majitelů elektromobilů Ekomobilita 2013. 
O  této úspěšné akci píšeme v ÚL na jiném 
místě. 
5) ms v  cyklistice – zajímavou událostí je 
pro naši školu určitě účast našeho součas-
ného žáka Daniela Turka na Mistrovství 
světa v silniční cyklistice 2013 v Itálii. Daniel 

Turek , žák třídy N2.A, dne 23.9.2013 stanul 
jako český reprezentant (kategorie muži do 
23 let) na startovní čáře tohoto prestižního 
závodu, ke kterému hleděl celý cyklistický 
svět. Závod se konal v italské Florencii , trať 
měřila 43,5 km a náš „borec“ dojel na 45. po-
zici. Gratulujeme.
6) m čr v  orientačním běhu - i  pedago-
gický sbor je u nás na škole v oblasti sportu 
aktivní. Učitel Roman Moskva se v září zú-
častnil Mistrovství České republiky v orien-
tačním běhu, které se konalo na Revízu v Je-
seníkách a postoupil do finále.

Začátek školního roku se povedl a všem na-
šim studentům přejeme úspěšný školní rok.

Pavel Jantač

deN otevŘeNÝcH 
dveŘí Na szŠ

Střední zdravotnická škola, 
Smetanova 838, Ústí n.O. otevře 

ve školním roce 2014/2015
2 třídy denního studia 4letého oboru 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
(53-41-M/01)

1 třídu denního studia 4letého oboru 
SOCIÁLNÍ ČINNOST 

(75-41-M/01).
srdečně vás zveme do naší školy na 

dNy otevŘeNÝcH dveŘí:
  2. listopadu 8:00 – 12:00 hodin
20. listopadu 14:00 – 17:00 hodin
12. prosince  14:00 – 17:00 hodin
18. ledna 2014 8:00 – 12:00 hodin

Mimo Dny otevřených dveří je 
návštěva školy možná po telefonické 

domluvě kdykoliv. 
Více na www.szsuo.cz

seNior kLUb pŘi csp mĚsta Ústí Nad orLicí
středa 6. listopadu – diasHoW „aLJaŠka – pobŘeŽí pacifikU“, od 15:00 hod. v Kultur-
ním domě v ÚO. Nově sestavená diashow, která dokumentuje třetí závěrečnou etapu plavby na 
člunech panenskou přírodou Severní Ameriky. Vstupné pro člena SK 120 Kč. Hlásit se můžete 
v kanceláři SK v úterý 29.10 a 5.11. od 10:00 do 12:00 hod.
pátek 8. a 22. listopadu – pLaváNí pro čLeNy sk, od 14:00 – 15:30 hod. v krytém plaveckém 
bazénu v ÚO spojené se cvičením ve vodě. Vstup 50 Kč na průkazku SK
středa 13. listopadu – pŘedNáŠka v kNiHovNĚ. V rámci třetího ročníku cyklu Akademie 
volného času zveme naše členy do knihovny na přednášku pana Josefa Havla na téma „Německý 
válečný průmysl v Ústí nad Orlicí. Začátek přednášky v 18:00 hod., vstup volný.
čtvrtek 28. listopadu – vÝročNí čLeNská scHŮze seNior kLUbU v jídelně Penzionu 
Na Pláni 1343 od 14:30 hod. Přihlášky k účasti členů na chůzi se přijímají každé úterý ve Sladkovně 
od 10:00 do 12:00 hod. nebo telefonicky. Na členské schůzi bude možné zaplatit udržovací příspě-
vek na rok 2014 ve výši 200 Kč. Připravte si, prosím, návrhy, jaké kurzy a akce máme pořádat příští 
rok. Drobné občerstvení a kulturní program zajištěn.
pŘipravUeme a prodáváme:
• pečení vánočního cukroví – 3.12. 2013, koná se od 13:00 hod. ve Sladkovně pod vedením zku-
šené lektorky. Zájemci do počtu 10 se mohou hlásit každé úterý ve Sladkovně do 19.11. , vstupní 
poplatek 20 Kč, suroviny si hradí účastník. Akci má na starosti pí Šamšulová.

pokračování na str. 9
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• zájezd „adventní salzburg“ – 13. – 16. prosince 2013. Senior klub po-
řádá spolu s CK Čile zájezd „Adventní Salzburg a Solná komora“. Pro člena 
SK cena 2 099 Kč, pro nečlena 2 599 Kč. Závazné přihlášky se zálohou 1 000 
Kč se přijímají ve Sladkovně. Cestovní pojištění je podmínkou a hradí si ho 
každý sám. Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích se snídaní. Program 
zájezdu a bližší informace v kanceláři SK a v letáku ve skříňce SK. Za Senior 
klub zájezd zajišťuje JUDr. Zd. Ešpandr, tel.: 777 736 562. Počet účastníků 
je omezen.
• týdenní pobyt v park hotelu ve slovenských lázních Hokovice – 2. – 8. 
3. 2014. První přihlášky a podrobné informace na členské schůzi SK, na 
Sladkovně a ve vývěsní skříňce. Cena zájezdu je 4 550 Kč, rezervační popla-
tek 1 000 Kč při přihlášení. Odjezd 1.3. 2014 v 17:30 hod. Zájezd zajišťuje 
JUDr. Zd. Ešpandr, tel.: 777 736 562.
koNtakty Na sk: pí Šamšulová 722 475129, pí Bílková 722 475132, pí 
Kopsová 722 475131, pí Tomanová 731 601548, p. Hošek 605 355863.
Těšíme se na Vaši účast! Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

ze Života csp mĚsta 
Ústí Nad orLicí

CSP města Ústí nad Orlicí se v rámci Týdne so-
ciálních služeb rozhodlo uspořádat Den otevře-
ných dveří, který byl spojen s výstavou „Šikovné 
ruce našich uživatelů“. Příchozí hosté měli mož-
nost prohlédnout si prostory Chráněného byd-
lení a Pečovatelské služby. Během prohlídky byl 
prostor také na případné dotazy a  na sociální 
poradenství. Návštěvníkům akce se věnoval tým 
pracovníků CSP města Ústí nad Orlicí.
Den otevřených dveří, spojený s  výstavou, se 
uskutečnil 8. října od 8:00 do 16:00 hodin. Ná-
vštěvníci si prohlédli nejen společné prostory 
Chráněného bydlení a  Pečovatelské služby, ale 
mohli také nahlédnout do bezbariérové koupel-
ny a ordinace lékaře.
Velmi nás potěšil zájem o  naši akci. Přivítali 
jsme celkem osm desítek návštěvníků, jak z řad 
uživatelů, tak ze strany veřejnosti. Jsme za tento 
počet velmi vděčni a je to pro nás velké zadostiu-
činění a náboj pro přípravu dalších akcí.
Největší dík však patří právě našim uživatelům, 
kteří zapůjčili na výstavu své výrobky, či zděděné 
dary od rodičů. Bez těchto dobrých duší by naše 
výstava nevznikla. Skutečně Vám patří ten nej-
větší dík! Za kolektiv CSP města Ústí n.O. 

Jana Vojáčková, DiS.

pozváNka Na akce v csp 
mĚsta Ústí Nad orLicí

Centrum sociální péče města Ústí n. Orl. – 
Chráněné bydlení – Vás srdečně zve na vÝ-
robU ozdobNÝcH dekorací z rULi-
ček od toaLetNíHo papírU. Vyrábět 
se bude dne 12.11. od 12:30 hod. v  jídelně 
Chráněného bydlení, Na Pláni 1343. Přineste 
si s sebou ruličky od toaletního papíru, ostatní 
materiál bude k dispozici, vstup volný.
Centrum sociální péče města Ústí n. Orl. – 
Chráněné bydlení – Vás srdečně zve na zHo-
toveNí adveNtNíHo vĚNce. Akce 
se koná dne 26.11. od 12:30 hod. v  jídelně 
Chráněného bydlení, Na Pláni 1343. Přineste 
si s  sebou korpus na věnec, ostatní materiál 
bude k dispozici, vstup volný. 
Těšíme se na Vás!

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

medziNárodNÝ deŇ seNiorov v Ústí Nad orLicí
Na Medzinárodný deň seniorov (MDS) dostala Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Poprade pozvanie od Senior klubu města pri CSP, čo nás nesmierne po-
tešilo. Veľmi srdečne nás privítali členovia výboru, na čele s jeho predsedom Zdenkom 
Ešpandrom. Naša delegácia pozostávajúca z 5 členov, vedená Mgr. Fabiánom Gordia-
kom – predsedom MsO JDS v Poprade, absolvovala bohatý program, ktorý bol pre nás 
veľkým prínosom.
Prekvapila nás krásna spolupráca Komisie RM pre seniorov, Senior Klubu a ČČK. Na-
priek nepriaznivému počasiu vládla výborná nálada a súťaž 6 družstiev vo varení gu-
lášov od Vás z Poľska a zo Slovenska sa podarila. Dážď neuhasil oheň pod kotlíkmi, ale 
v našich srdciach. Súťaž bola regulárna a s 3. miestom sme boli spokojní, pretože naša 
čerstvá paprika dovezená od nás bola tak kvalitná, že jej štípľavosť urobila svoje. Každý 
guláš chutil svojsky, pretože každý ho varil podľa vlastného tradičného receptu.
Myslím, že dobre chutili aj naše špeciality, ku ktorým patrili výrobky z ovčieho syra, 
škvarkové pagáčiky, či špeciálne pripravený bôčik. Družstva na znak priateľstva sme 
obdarovali Popradským čajom s nalepenou adresou, aby v prípade potreby vedeli na 
koho sa obrátiť.
Získali sme u Vás veľa poučného. Bola to priam úžasná myšlienka pozvať druháčikov, 
aby nás seniorov pri 8 súťažných stanovištiach hodnotili.
Keď ste nám sľubovali prekvapenie v cirkuse, naozaj bolo. A veľmi veľké. Viac ako 100 
žiakov jednej, ktorí za 5 dní dokázali nacvičiť také úžasné výkony. Neuveriteľné. Vháňa-
lo nám to do očí slzy dojatia a ruky nás boleli od nadšeného tlieskania.
Aj tento, v poradí druhý pobyt u Vás nás utvrdil v presvedčení, že vôbec nezáleží na tom, 
akým jazykom kto hovorí, ale akú srdečnosť dokáže prejaviť a o tu naozaj nebolo núdze. 
Naše vrúcne poďakovanie patrí celému výboru, jeho členom, ale i skvelému predsedovi 
Z. Ešpandrovi., ktorý aj so svojou manželkou prejavujú veľkú obetavosť. Myslím, že 
primátor mesta Ústí nad Orlicí a celé vedenie, môžu byť hrdí, akú aktivitu prejavuje ich 
Senior klub. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie v budúcom roku u nás v Poprade 
pod Vysokými Tatrami. Anna Gordiaková, Poprad

českÝ červeNÝ kŘíŽ
seNior doprava ččk – službu lze objednat na tel.: 774412117, per-
manentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840, nebo v Informačním 
centru v budově radnice.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.

seNior ceNtrUm – ceNtrUm pro Život – vzdělávací, relaxační a volnočasové 
centrum nejen pro seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají se v budově ČČK, 
Kopeckého 840
6. listopadu – „JabLoNĚ“ – přednáška zahradnice paní Hodrové o odrůdách jabloní, 
jejich pěstování, skladování plodů, přednáška bude doplněna o  jejich ukázku. Začátek 
v 16:00 hod. ve Společenském centru ČČK, vstupné dobrovolné
14. listopadu – drátkováNí – šikovné ručičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve Spo-
lečenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
15. listopadu – JabkaNcové Hody, posezení spojené s ochutnávkou jabkanců, od 
14:00 hod. ve Společenském centru ČČK

pozváNka pro seNiory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. 
Kryštof Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na zábavné a ru-
kodělné dopoledne:
ve čtvrtek 14. 11. od 9:00 hod. si přijďte poslechnout koncert 
PS barbušáci z domova pod hradem Žampach.
v úterý 26. 11. od 9:00 hod. si přijďte vyrobit adventní vě-
neček.
Těšíme se na Vás.

KONTAKTY: dps.ustino@seznam.cz, tel.: 731 402 341. Služ-
bu denního stacionáře podporuje Pardubický kraj a  město 
Ústí nad Orlicí.

seNior kLUb pŘi csp mĚsta Ústí Nad orLicí
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19. listopadu – váNočNí cUkroví, 
ukázky pečení a  zdobení vánočního cuk-
roví pod vedením cukrářky M. Dočkalové 
od 8:00 hod. ve Společenském centru ČČK, 
vstup zdarma
21. listopadu – vÝLet do poLska – kU-
doWa zdroJ, přihlásit se můžete na tel.: 
775 112998, 724 985511, nebo každý pátek 
od 8:00 – 17:00 hod. na ČČK, kde se provádí 
i úhrada za výlety (prosíme o úhradu výletu 
před odjezdem – děkujeme). Odjezd v 7:00 
hod. z  autobusového nádraží, cena 110 Kč 
člen ČČK, 140 Kč ostatní
28. listopadu – vÝroba adveNtNí de-
korace, výroba adventních věnců, svícnů, 
od 14:00 hod. ve Společenském centru ČČK. 
S sebou si přineste svíčky, věncový podklad 
a  případně něco na ozdobení. Připravíme 
pro vás chvoj, drátek, tavnou pistoli, něco 
drobného na zdobení, vstupné 30 Kč
29. listopadu – vÝLet Na váNočNí 
trHy do cHroUstovic, přihlásit se 
můžete na tel.: 775 112998, 724 985511, nebo 
každý pátek od 8:00 – 17:00 hod. na ČČK, 
kde se provádí i  úhrada za výlety (prosíme 
o úhradu výletu před odjezdem-děkujeme). 
Odjezd v 8:00 hod. z autobusového nádraží, 
cena 60 Kč člen ČČK, 80 Kč ostatní

pravideLNé akce
kavárnička – centrum setkávání, každý 
pátek od 8:00 – 15:30 hod., společenské hry, 
výtvarné činnosti
zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
bližší info na tel.: 775 112998
masáže klasické, havajské, reflexní terapie 
a  sHiatsU, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112998
sNoezeLeN – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 
112998, vstupné 30 Kč za 1 hod./osoba

pŘipravUJeme
1.-15. prosince – strom spLNĚNÝcH 
pŘáNí, splňte přání dětem z dětských do-
movů a  sociálních ústavů zakoupením vá-
nočního dárku, přáníčka naleznete: v Hrač-
kárně a  na Informačním centru města Ústí 
nad Orlicí v budově radnice
3.-6. prosince – váNočNí vÝstavka, 
zasedací místnost MěÚ – Galerie pod radni-
cí, 9:00 – 17:00 hod. Akce se koná ve spolu-
práci se školskými a neziskovými organiza-
cemi z Ústí n.O., vstupné dobrovolné 
Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz. Změna programu Centra pro 
život vyhrazena.

iNteGračNí setkáNí osob se zdravotNím 
postiŽeNím a veŘeJNosti

Pracovní skupina komunitního plánování 
pro osoby se zdravotním postižením uspo-
řádala v úterý 24. září na Mírovém náměs-
tí v  Ústí nad Orlicí 2. ročník Integračního 
setkání poskytovatelů různých sociálních 
služeb, jejich klientů a  široké veřejnosti 
s podtitulem … JAK SE ŽIJE LIDEM S PO-
STIŽENÍM... 
Integrační den zahájil 1. místostarosta JUDr. 
Zdeněk Ešpandr, který nad celou akcí pře-
vzal rovněž záštitu. Veřejnost měla možnost 
se seznámit s  dvanácti poskytovateli růz-
ných sociálních služeb a jejich nabídkou pro 
lidi s postižením. Vedle řady letáků o svých 
službách představily organizace i konkrétně, 
s čím se jejich uživatelé v životě potýkají. Ať 
už formou názorných ukázek, her, předsta-
vení kompenzačních pomůcek. Každý ná-
vštěvník si mohl sám vyzkoušet, jak tyto po-
můcky usnadňují pohyb. Získaná zkušenost 
po vyzkoušení chodítek, invalidních vozíků, 
tandemového kola, elektrického skútru, 
osvojení základních znaků ze znakové řeči 
atd. přiblížila potíže handicapovaných lidí, 
a tím přispěla i k pochopení jejich života.
V průběhu dne se na Integračním dni vystří-
dalo mnoho žáků místních základních škol 
se svými učiteli. Pro žáky i ostatní děti byly 
připravené různé soutěže. Vedle dětských 
soutěží jako bylo např. skákání v pytli, byly 
připraveny i  soutěže u  jednotlivých posky-
tovatelů, např. jízda na invalidním vozíku, 
ovládání znakové řeči, skládání puzzle. Za 
splněné úkoly obdržely děti razítka, která 
pak u  studentů místní zdravotnické školy 
mohly vyměnit za sladkou odměnu. Soutěží 
se účastnilo kolem 250 dětí.

Program byl zpestřen i  o  kulturní vystou-
pení. V  rámci odpoledne se vystřídal sou-
bor Žabky ze Studánky z Domova Anenská 
Studánka, vedený muzikoterapeutem Janem 
Rybkou, ve kterém vystupují lidé s postiže-
ním. Dále scéna patřila tanečnímu vystou-
pení uživatelů místního Stacionáře, kteří se 
nenechali rozházet ve svém představení ani 
deštěm. V závěru akce mezi diváky zavítala 
paní Vlášková s labradorkou Bárou, které se 
věnují canisterapii a již tři roky pomáhají li-
dem s mentálním postižením.
Průběh dění byl po celou dobu komentován 
charismatickým moderátorem Robertem 
Oláhem.
Pořadatelé velmi děkují městu Ústí nad Or-
licí za finanční podporu, 1. místostarostovi 
p. Ešpandrovi a  vedoucí odboru sociálních 
služeb pí Nečekalové a  jejímu kolektivu za-
městnanců za podporu, moderátorovi za 
provázením celým dnem, Střední zdravot-
nické škole a jejím studentům za spolupráci 
při organizaci, základním školám za účast, 
všem vystupujícím za příjemný kulturní 
zážitek, zvukařům za ozvučení a poskytova-
telům za představení své služby a zapůjčení 
kompenzačních pomůcek. Poděkování patří 
všem, kteří se jakkoliv přičinili ke zdárnému 
průběhu akce. Velký dík chceme směřovat 
i  Vám, milý občané, i  všem návštěvníkům 
akce za to, že jste mezi nás zavítali. Věříme, 
že akce se Vám líbila a že nám zachováte pří-
zeň i v příštím roce. 

Za skupinu KPSS pro osoby se zdravotním 
postižením Iva Sedláčková, Jana Kašparová, 
Radka Vašková 

oHLédNUtí za tÝdNy 
dUŠevNíHo zdraví

Týdny pro duševní zdraví jsou osvětovou 
akcí, kterou chceme působit na veřejnost, 
aby neodsuzovala duševně nemocné. Pod-
porujeme lidi v tom, aby se nebáli své po-
tíže přiznat sami sobě, aby se nebáli vyhle-
dat pomoc a aby věděli, kde pomoc mohou 
najít.  Pořadatelem je o.s. Péče o  duševní 
zdraví, které pracuje s  lidmi s  duševním 
onemocněním. I v letošním ročníku jsme 
pro Vás na přelomu září a října připravili 
zajímavé akce. Akci odstartovala putovní 
výstava „I nemocná duše může být tvoři-
vá“, která postupně do konce roku navští-
ví dalších 5 měst. Co je schizofrenie, jak 
lze takto nemocným lidem pomoci a  jak 
s  nimi komunikovat, o  tom se úředníci 
městských úřadů i široká veřejnost mohli 
dozvědět ze vzdělávacího semináře „Mýty 
a fakta o schizofrenii“ s klinickým psycho-
logem Martinem Halířem. Hojná účast 
i  pozitivní ohlasy na seminář dokazují, 
že duševní nemoci lidi zajímají. V  rám-
ci Týdnů se uskutečnil i  Integrační den, 
který pořádala Pracovní skupina osob se 
zdravotním postižením Komunitního plá-
nování sociálních služeb. Jeho cílem bylo 
přiblížit veřejnosti život lidí s handicapem. 
Rádi bychom poděkovali městu Ústí nad 
Orlicí za finanční podporu akce. Věříme, 
že účastníci aktivit si odnášejí pozitivní 
dojmy a že Týdny duševního zdraví splnily 
svůj účel. Za rok na Týdnech opět na shle-
danou. V  případě jakýchkoliv dotazů se 
neváhejte obracet na středisko PDZ v Ústí 
nad Orlicí. Kontakt na www.pdz.cz.

Mgr. Iva Sedláčková

reGioNáLNí orGaNizace 
roska iNformUJe

Regionální organizace ROSKA se sídlem 
v  Ústí nad Orlicí vznikla jako samostatná 
organizace 14.12.1998 a  z  původních ně-
kolika členů se rozrostla na současných 73. 
Veškeré aktivity, které naše organizace vyví-
jí, jsou směrovány k péči a pomoci osobám 
s  roztroušenou sklerózou, což je chronické 
onemocnění centrálního nervového systé-
mu, které způsobuje poškozování nervových 
obalů a samotných nervových vláken.
V  posledních desetiletích došlo, díky mo-
derním zobrazovacím metodám i laborator-
ním technikám, k významnému pokroku ve 
výzkumu vzniku a  vývoje RS i  v  její léčbě. 
K  dispozici je široká škála moderních léků 
a nedílnou součástí úspěšné léčby je aktivní 
přístup k životu – cvičení, vzdělávání apod.
Pomocnou ruku k naplnění těchto aktivit na-
bízí občanské sdružení, nezisková regionální 
organizace Roska se sídlem v Ústí nad Orlicí, 
Čs. armády 1181, kde v  r. 2010 vzniklo MS 
Centrum Roska Pardubického kraje.
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Smyslem a  náplní MS centra je infor-
movanost nejen nemocných, ale i  členů 
rodin.V MS centru je možné půjčit si reha-
bilitační a kompenzační pomůcky. Dále MS 
centrum organizuje cvičení, rekondiční po-
byty, přednášky, masáže, poradenskou čin-
nost a v neposlední řadě se opírá o spoluprá-
ci s neurology. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali měs-
tu Ústí nad Orlicí za každoroční finanční 
podporu, díky níž je RO Roska UO schopna 
zajišťovat ucelenou pomoc postiženým tou-
to nelehkou nemocí s cílem jejich integrace 
do společnosti a  dosažení potřebné kvality 
života.

Ve čtvrtek 3.10. se konal 3. ročník Veletrhu sociálních služeb v Ústí nad Orlicí, kde se naše 
zařízení prezentovalo svým stánkem. Odpoledne se naši uživatelé zúčastnili ABILYMPIÁ-
DY, kterou pořádala SZŠ v Ústí nad Orlicí v prostorách školy a Kulturního domu. Zde jsme 
získali tři první místa v soutěži „Bolavý loket“, „Vybarvování mandaly“ a „Hod vlaštovkou“.
V měsíci říjnu také probíhaly Taneční kurzy v Dlouhoňovicích, které vyvrcholily závěreč-
ným věnečkem. Tyto kurzy se konaly ve spolupráci se SPMP Žampach a letos to byl již 20. 
ročník.
Dále se připravujeme na taneční soutěž Rytmus a na vystoupení v našem zařízení, kde se 
bude konat setkání sta-
rostů měst a obcí, kteří 
se podílejí na spolu-
financování provozu 
našeho zařízení.
Závěrem bych chtěla za 
naše uživatele poděko-
vat 1. místostarostovi 
JUDr. Zd. Ešpandrovi 
za zprostředkování 
návštěv pátečních ge-
nerálních zkoušek do 
cirkusu Mondeo, kte-
rý hostoval v Ústí nad 
Orlicí.
H. Zastoupilová, 
ved. přímé péče

rodiNNé ceNtrUm srdíčko
provozNí doba: 
během této doby začátky programů cca 9:30 – 10:00 hod., pobytné 30 Kč/1 
dítě, 40 Kč/ více dětí

PO: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vy-
rábění, pohyb

PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, ANGLIČTINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
tel.: 777 656 047

poNdĚLNí vÝtvarNé díLNy (cena dle spotřeby materiálu):
PO   4.11. od 10:00 hod. – SCRAPBOOKOVÉ KALENDÁŘE I., s sebou fotografie
PO 11.11. od 10:00 hod. – SCRAPBOOKOVÉ KALENDÁŘE II.
PO 18.11. od 10:00 hod. – SCRAPBOOKOVÉ KALENDÁŘE III.
PO 25.11. od 10:00 hod. – ADVENTNÍ SVÍCNY – tradičně i netradičně

odpoLedNí proGramy (multifunkční sál, 1. patro):
ČT: 15:00 – 18:00 hod. – MARING(O)DKA – volnočasový klub pro děti 6 – 13 let, kontakt: 
M. Kalášek, tel.: 739 420 287
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT – pro mládež, kontakt: J. Procházka, tel.: 601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s kavárnou, kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 
603 913 885

JedNorázové akce
SO 2.11. od 17:00 hod. – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, město ÚO. Přijďte se přidat a rozsvítit 
město – začátek u škol Bří Čapků a Třebovská, konec zahrada RC, ohňostroj
ÚT 5.11. od 17:00 hod. – SETKÁNÍ DRC, herna RC
ST 13. a 27.11. od 17:00 hod. – MANŽELSKÉ VEČERY – Kurz komunikace v manželství 
podle metodiky manželů Leeových, s večeří a DVD prezentací – pro přihlášené
ČT 14.11. od 10:00 hod. – CÍLEVĚDOMÁ VÝCHOVA SPRÁVNĚ POSÍLÍ OSOBNOST DÍ-
TĚTE, sál RC, interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého
PO 25.11. od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA

KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, tel.: 604 313 249, 603 976 036, e-mail: rdsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

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

drakiáda
V sobotu 5.10. o. s. Havlíček pořádal na fot-
balovém hřišti FK Kerhartice druhý ročník 
Drakiády. V  letošním roce k  nám bylo na-
kloněno i  počasí – svítilo sluníčko a  foukal 
vítr. I  díky němu se nad hřištěm prohánělo 
více než 40 draků. Někdy vítr nestačil a  tak 
drakům pomáhali rodiče, zejména pak tatín-
ci byli velmi aktivní ‚rozbíhači‘. V disciplíně 
‚Letoun‘, kde šlo o to vynést draka co nejvýše 
a udržet ho tam, jasně zvítězil Honzík Špar-
linek s  maminkou, kterým drak poletoval 
vysoko celé odpoledne. Druhým oceněným 
byl Filípek Horníček, který s pomocí tatínka 
dokázal také draka dopravit velmi vysoko. 
V kategorii ‚Hezoun‘ jsme ocenili děti, které 
přišly pouštět doma vyrobeného draka. Tuto 
cenu obdržel Máťa Kolář, Zuzanka Hlavsová, 
Laurinka Kutrová, Honzík Bříza a Kristýnka 
Štaudová. Krásně létal zejména Kristýnčin 
dráček od šikovného dědečka. Drakiáda byla 
ukončena závěrečnou promenádou, když 
všichni účastníci předvedli své draky při hro-
madném přeběhnutí hřiště. Poté následovalo 
opékání špekáčku a pečení brambor v pope-
lu. Děkujeme všem účastníkům a  sponzo-
rům a těšíme se na třetí ročník. 

Za o.s. Mgr. et Mgr. Hana Hanusová

pozváNka LiGy 
otevŘeNÝcH mUŽŮ

Liga otevřených mužů zve muže na diskus-
ní večer s názvem „Muž a systém“, ve stře-
du 20. listopadu od 19:00 hod. v  marin-
gotce na dvoře Rodinného centra Srdíčko. 
Vchod z autobusového nádraží. 
Více na www.ulom.webnode.cz

stomatoLoGická 
poHotovost

2. – 3. 11. – mUdr. Jiří Holubář, 
železniční poliklinika ČT, tel.: 465 568 440
9. – 10. 11. – mUdr. Hana Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 554
16. – 17. 11. – mUdr. vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261
23. – 24. 11. – mUdr. milena kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302
30.11. – 1.12. – mUdr. michal krejčík, 
Lázeňská 225, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
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večer díkŮvzdáNí s Hosty z Usa
Dobrovolnická skupina Klub EXIT vás zve na zážitkový Večer díkůvzdání s hosty z USA, 
v sobotu 30. listopadu od 17:00 do 19:00 hod. Ochutnáte zde severoamerickou tradiční ve-
čeři na Díkůvzdání, kterou uvaří naši dobrovolníci z Klubu EXIT a poslechnete si prezenta-
ci našich hostů Wese a Sheri Staffordových o zvycích a historii tohoto největšího rodinného 
svátku v Severní Americe. 
Počet míst je omezen, zájemci zamluvte si, prosím, místa předem u Dana Dostrašila na tel.: 
603 913 885, více na www.jbuo.cz

                                                      DŮM   DĚTÍ   A   MLÁDEŽE   DUHA 
                                                                           604 209 661, duha@ddm-usti.cz, www.ddm-usti.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
V TĚCHTO KROUŽCÍCH: 
předškoláci: ANGLIČTINA 
S PÍSNIČKOU A ŘÍKANAKMI 
TANEČNÍ KROUŽEK SRDÍČKO 
 
školní děti: ADRENALIN 
DRAČÍ DOUPĚ    *    DRAMATICKÝ 
HOROLEZECKÝ      *       PLAVECKÝ 
KREATIVNÍ A TVŮRČÍ  
ŘEZBÁŘ          *         STREET DANCE 
 
v nových kroužcích: GEOCACHING 
VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
KYNOLOGICKÝ 
VZDUŠNÁ AKROBACIE 
 
dospělí: ANGLIČTINA, KERAMIKA 
VZDUŠNÁ AKROBACIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 
9.11. SNOW FILM FEST 
od 15.00 Sport Music Club 
odpoledne plné špičkových filmů 
… sníh, led, adrenalin! 
… extrémní lyžování, zimní lezení, 
snowkiting, skialpinismus a další. 
Doprovodný program: 
Cestopisná přednáška Viktora 
Kořízka Horského Vůdce UIAGM 
a člena horské služby ČR 
 
30.11. ZÁVODY V LEZENÍ 
Pro děti a mládež od 6 – 15 let 
Prezence od 10.00 v DDM DUHA 
Veřejně závody v lezení na umělé 
stěně na obtížnost 
 
30.11. PŘEDVÁNOČNÍ  
ŘEMESLNÝ JARMARK 
Od 10.00 do 17.00 v DDM DUHA 
Ukázky a prodej řemeslných 
výrobku, např. perníčky, drobná 
keramika, korálkové vánoční 
ozdoby, patchwork, paličkovaná  
krajka, pletené výrobky, drátování, 
dřevěné hračky, šustí a další 
Občerstvení zajištěno ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 
7.12. VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY 
Zájezd pro děti a rodiče s dětmi 
Prohlídka města s průvodcem- 
Zwinger, Frauenkirche, Semperova 
opera. Slavnost tradičního krájení 
vánoční štoly. Návštěva nejstaršího 
vánočního trhu Altmarkt a další 
Odjezd: autobusové nádr. v 5.00 
Cena: 750 Kč 
Uzávěrka přihlášek: 7.11.2013 
Kontakt: 734 267 424  
e-mail: tepanka.svobodova@ddm-
usti.cz; Přihláška ke stažení na 
našich stránkách. 
 
AKCE PRO ŠKOLY 
4.11. oblastní kolo soutěže 
PIŠQWORKY pro přihlášené 
střední školy a gymnázia 
Start: 8.30 
 
PROVOZNÍ DOBA LEZECKÉ 
STĚNY 
Pondělí : 19.00 - 21.00 
Úterý:       18.00 – 20.00 
Čtvrtek:  19.00 – 21.00 
Pátek:       16.30 – 18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mateŘské ceNtrUm medvídek
Prosíme ochotné maminky 
a babičky „tvořilky“, které by 
byly ochotny vyrobit vánoč-
ní dekorace určené k prodeji 
na jarmarku (svícny, věneč-
ky, dekorace…), aby nás 

kontaktovaly, případně výrobky donesly do 
MC do konce listopadu. Výtěžek z  prodeje 
bude použit na chod Medvídka.
kavárNička: pondělí 4.11. od 9:00 hod.
cvičeNí pro rodiče s  dĚtmi od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihláše-
né: pondělí 4., 11., 18. a 25.11. Časy cvičení: 
4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nelezoucí 8:45 
hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 měs. 
chodící 9:45 hod. a 10:15 hod. Cvičení pod 
vedením fyzioterapeutky V. Hofmanové, tel.: 
602 673 382, cena 50 Kč/dítě, přihlášky pře-
dem u pí Hofmanové
medvídkova „mikULáŠská“ s  po-
HádkoU: pondělí 2. prosince od 17:00 hod. 
Milí rodiče, přiveďte své děti za Mikulášem 
a čertem a přineste si pro ně dáreček. Vstup 
pouze pro předem přihlášené. V případě zá-
jmu nás, prosím, kontaktujte. Děkujeme za 
pochopení. Vstupné 50 Kč/dítě
ekodomácNost: středa 6.11. od 9:30 
hod.
mámy pro mámy – vyrábíme srdíčka 
a dárečky: středa 6.11. od 15:00 hod.
Nordic WaLkiNG: čtvrtek 7.11. od 16:30 
hod., severská dynamická chůze s  holemi 
pod vedením V. Kalouskové, (hole zapůjčíme)
zeLeNé potraviNy: úterý 12.11. od 9:30 
h. 
dárkové taŠtičky: středa 13.11. od 
15:00 hod., výroba taštiček z  tetrapakových 
krabic a kalendářů 
LampiÓNovÝ prŮvod s  poHád-
koU: pátek 15.11. od 16:00 hod. Pojďte 
s námi po pohádkové cestě s lampiónky. Za-
čínáme před MŠ Heranova. Od 17:00 hod. 
je pro malé i velké připravena loutková po-
hádka Jak šel kozlík do světa. Vstupné 35 Kč/
dítě. za deště se koná pouze pohádka od 
17:00 hod.!!!
síLa a  Léčivá moc kameNŮ: sobota 
23. 11. od 14:00-18:00 hod., možnost nákupu 
kamenů
vyrábíme NáUŠNičky: středa 20.11. od 
15:00 hod.
dekorace Na adveNt: středa 27.11. 
od 15:00 hod.

provozNí doba
PO 8:00-12:00 hod. – Nemluvňátka + cvičení 
+ výtvarná dílna
ÚT 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-volná 
herna
ST 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-před-
nášky + zpívánky + herna
ST 15:00-18:00 hod. – Předškolkáček-výtvar-
ná dílna + herna
ČT 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-malo-
vánky + herna
KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605 965 463, M. 
Crhonková, tel.: 605  774  569, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje a Konzumu.

dĚtskÝ kLUb fiaLka
Od září jsme pro 
Vás otevřeli Dět-
ský klub Fialka. 
Poskytujeme krát-

kodobé, dlouhodobé, pravidelné i  nepra-
videlné hlídání dětí. Nástup možný kdy-
koli během roku po předchozí telefonické 
či osobní domluvě (den předem). Najdete 
nás v ul. Polská 1308, v bývalém domě slu-
žeb „Na Louži“ v ÚO (dříve kadeřnictví).
Náš klub férově podporuje Konzum. Další 
info najdete na našich webových stránkách 
www.fialka-uo.cz. KONTAKT: Iva Reyma-
nová, tel.: 732 681 858, M. Crhonková, 
tel.: 605 774 569, 
e-mail:fialkauo@seznam.cz

medvídkova drUŽiNka
Nemá Vaše dítě ná-
rok na školní dru-
žinu? V  prostorách 
MC funguje odpo-
lední Medvídkova 
družinka. Pod ve-
dením sportovního 
a volnočasového pedagoga Isabel Vašků děti 
tvoří, sportují, navštěvují městské muzeum 
a  poznávají tak svět kolem sebe zábavnou 
formou. Využijte třeba jen jeden den v týdnu 
a zpestřete dětem odpoledne. 

Pro bližší info piště na 
e-mail: medvidekuo@seznam.cz 

nebo volejte na 774 630 546, 
www.medvidekuo.cz/content/druzinka

pŘedváNočNí Jarmark spc kamíNek
Tradiční Předvánoční jarmark se uskuteční v  budově Speciální základní školy v  Ústí n.O., 
Lázeňská 206 v úterý 26. listopadu od 10:00 – 16:00 hod.
Návštěvníci se mohou těšit na dárky s  vánoční tématikou, adventní věnce, dětské hračky, 
knížky, výrobky chráněných dílen, atd.
Novinkou letošního jarmarku je možnost účastnit se i doprovodného programu. V dopoled-
ních hodinách budou probíhat přednášky na témata péče o duševní i fyzické zdraví, výchova 
dětí, zvládání problémů ve vztazích, aj. Ti, kteří by chtěli bližší informace o přednáškách, na-
pište nám na e-mail: spc.usti@seznam.cz

Na společné setkání se těší pracovnice SPC Kamínek Ústí n.O.
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pobyt pro rodiNy s dĚtmi s postiŽeNím
Poslední zářijový víkend proběhl ve Sněžném v Orlických horách na chatě Sně-
ženka třídenní. Zúčastnilo se ho 6 východočeských rodin s 10 dětmi s postiže-
ním, jejich sourozenci a rodiči. 
Po sobotním příjezdu jsme se vydali na prohlídku areálu. Zatímco rodiče relaxo-
vali výbornou masáží, děti spolu s asistenty šly do vsi na dětské hřiště. Po večeři 
jsme hráli golf a opékali buřty.
Večery a sobotní dopoledne patřily rodičovským skupinám s psychologem. Ro-
diče mohli využít poradenství speciálního pedagoga, dozvěděli se jak pracovat 
s dětmi s postižením, na vztazích v rodině, jak se vyrovnat s postižením dítěte. 
Sobotní dopoledne asistenti připravili pro děti soutěže v tělocvičně i v areálu. Po 
obědě jsme se vydali na společný výlet na bunkr. Poté na děti čekalo překvapení 
v podobě canisterapie s fenkou Babou. Nedělní dopoledne rodiče strávili indivi-
duálními konzultacemi s psychologem a děti plnily strukturované úkoly. Pobytu 
se účastnilo také 7 asistentů- dobrovolníků, kteří pomáhali rodičům s péčí o dítě 
a vymýšleli pro ně program. Rodiče načerpali nové informace, energii, odpoči-
nuli si. Rodiny mohly strávit společný prodloužený víkend.
9.a 30. listopadu se uskuteční akreditované přednášky o autismu, sociálním cho-
vání. Více informací zuzka.zuzu@seznam.cz
Děkujeme za podporu projektu Výboru dobré vůle, nadace Olgy Havlové, městu 
Ústí nad Orlicí, městu Pardubice.

kLUbceNtrUm  
Ústí Nad orLicí

Nabídka pořadů – listopad 2013

Úterý 5. listopadu
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
tÓNy Nad mĚsty - koncert pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR. A, CESA-
RACCIO (Itálie) – hoboj, M. BARBORO 
(Itálie) – klavír. Program: G. Donizetti, N. 
Coste, F. Chopin, R. Schumann, C. Debussy, 
koncertní předplatné, vstupné 140 Kč

Čtvrtek 7. listopadu
17:00 hodin – Roškotovo divadlo
sLavNostNí otevŘeNí kiNa máJ 
od 16:00 hod. bude pro zájemce otevřena 
promítací kabina s nově instalovanou tech-
nikou. kapacita kina je omezena pouze na 
přízemí.
divoké safari 3d – africké dobrodruž-
ství. První filmový dokument z Jižní Afriky, 
který byl natočen digitálně v 3D. Průvodkyně 
celým snímkem, zooložka Liesl Eichenberger 
provádí diváky trojrozměrnou divokou afric-
kou přírodou v deltě řeky Okavango. Cestu 
dlouhou 3000 mil absolvuje v  otevřeném 
džípu, vypráví a komentuje přírodu, rostliny 
a hlavně divoká zvířata. Česká verze. Vstup 
volný, brýle zdarma, drobné občerstvení.

Sobota 9. listopadu
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
Jak se HoNza UčiL čarovat, Divadlo 
POHÁDKA Praha. Pohádkový muzikál na 
motivy českých pohádek o Honzovi, kouzel-
níkovi a o  tom, že bez práce nejsou buchty. 
Vstupné 50 Kč

Úterý 12. listopadu
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
daN bárta & iLLUstratospHere - 
maratoNika toUr 2013 – koncert
Po pěti letech přichází Dan Bárta & Illustra-
tosphere s novým albem! Se sestavou špičko-
vých hudebníků představí Dan Bárta horké 
novinky i staré skladby v novém kabátě. F. Je-
línek, R. Balzar, M. Chyška aj. Slavíček v čele 
s  charismatickým frontmanem předvedou 
nezapomenutelný hudební zážitek. Vstupné 
290 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě

Úterý 19. listopadu
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
david seidler: kráLova Řeč, Divadlo 
Pod Palmovkou Praha. Hra, která je před-
chůdkyní slavného stejnojmenného filmu, 
vznikla na motivy vzpomínek svérázného 
„královského logopeda“ Lionela Logua.
Režie: Petr Kracik. Hrají: M. Stránský j.h., 
D. Sitek, P. Horváthová, K. Macháčková, M. 
Kopečný, R. Jelínek, K. Hlušička. Divadelní 
předplatné, vstupné 330 Kč

Středa 20. listopadu
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
eXpedice traNsasia aneb vlakem ko-
lem asie se skládačkami. Beseda o tři a půl 
měsíční dobrodružné cestě vlakem z  Pra-
hy do Pekingu a  zpět s  několika výlety na 
skládacích kolech. Postupně projeli Polsko, 
Litvu, Rusko, Mongolsko, Čínu, Tibet, Nepál, 
Indii, Irán, Turecko a Balkán, aby se Monika 
Jirka Vackovi vrátili zpět domů. Cestopisná 
přednáška, vstupné 65 Kč

Čtvrtek 28. listopadu
19:30 hodin- Roškotovo divadlo
vŠecHNopartička aneb miNipár-
ty, talk show. Pořad Karla Šípa, tentokrát 
s  jediným hostem – Josefem Náhlovským. 

Ve volném dialogu proberou jeho umělecké 
začátky, zážitky ze studentských let, společ-
ně pohovoří o  svých sportovních aktivitách 
i cestách do zahraničí. Improvizovaný pořad 
volně navazuje na styl pořadu Všechnopárty. 
Prostor dostanou i  diváci se svými dotazy. 
Vstupné 250 Kč

3d
diGitáLNí kiNo máJ Ústí nad orlicí

program – listopad 2013

Neděle 10. listopadu v 15:00 hodin
ŠmoULové 2 promítání ve 3D
Česká verze, vstupné: 130 Kč

Pondělí 11. listopadu v 19:30 hodin
Gravitace promítání ve 3D
Titulky, vstupné: 110 Kč

Středa 13. listopadu v 19:30 hodin
doNŠaJNi promítání ve 2D
Vstupné: 100 Kč

Pátek 15. listopadu v 19:30 hodin
rivaLové promítání ve 2D
Titulky, vstupné: 110 Kč

Sobota 16. listopadu v 17:00 hodin
JUstiN: Jak se stát rytíŘem  
 promítání ve 3D
Česká verze, vstupné: 130 Kč

Pondělí 18. listopadu v 19:30 hodin
diaNa promítání ve 2D
Titulky, vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 21. listopadu v 19:30 hodin
*miLLerovi Na tripU promítání ve 2D
Titulky, vstupné: 80 Kč
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Neděle 24. listopadu v 15:00 hodin
LetadLa promítání ve 3D
Česká verze, vstupné: 130 Kč

Pondělí 25. listopadu v 19:30 hodin
coLette promítání ve 2D
Vstupné: 100 Kč

Středa 27. listopadu v 19:30 hodin
pŘíbĚH kmotra promítání ve 2D
Vstupné: 110 Kč

Sobota 30. listopadu v 15:00 hodin
zataŽeNo, občas trakaŘe 

promítání ve 3D
Česká verze, vstupné: 130 Kč

cena vstupenky na 3d projekci nezahrnuje 
cenu brýlí. (Dospělí 29 Kč, děti 25 Kč, mož-
no zakoupit v pokladně kina).
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271, 
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245 i fax, www.klubcent-
rum.cz, info@klubcentrum.cz

z mĚstskéHo mUzea
Všem návštěvníkům zajímajícím se o design a módu připomínáme, 
že výstavy mode eXpLosioN a JabLoNeckÝ kNofLík potr-
vají v Hernychově vile už pouze do 24. listopadu. Poté budou muzejní 
expozice opět obměněny, aby Vás mohly uvítat v  neděli 8. prosince 
v novém hávu. Do konce listopadu však v nezměněné podobě můžete shlédnout jak medai-
lonek osobnosti dĚkaNa vácLava boŠtíka obohacený o práce architektů, které do 
Ústí přivedl, tak expozice věnované Jaroslavu Kocianovi.
Kromě výstav jsou pro děti připraveny soutěže a dílny, o kterých se dočtete jak v informač-
ní skříňce, tak na stránkách muzea www.muzeum-uo.cz, případně Vás obrazem provedou 
záběry na Facebooku, který je z nich přístupný.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Za všechny muzejníky srdečně zve

Jarmila Süsserová , ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

kLUb pŘáteL UmĚNí Ústí Nad orLicí
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, kde do 10. listopadu vystavuje své grafické listy, 
ilustrace a poštovní známky mariNa ricHterová.

V pátek 15. listopadu bude vernisáží v Galerii pod radnicí zahájena nová výstava, tentokrát 
prodeJNí vÝstava obrazŮ, Grafiky, keramiky, fotoGrafií a kNiH, 
která bude veřejnosti přístupná do 1. prosince.

Galerie je otevřena denně mimo pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 14 – 17 hod., sobota a neděle 
14 – 17 hod.

soUbor c-daNce sLaví 
30. vÝročí zaLoŽeNí

Vážení příznivci tance,
zdá se to až neuvěřitelné, ale  letošní rok 
je pro soubor C-Dance Evy Veverkové 
znamením 30. výročí od založení. Přijďte 
v  sobotu 23. listopadu do Roškotova di-
vadla vzpomenout na začátky souboru, 
nezapomenutelnou Evu Veverkovou a za-
čátky tanečního oboru pod vedením Evy 
Štanclové. Srdečně zveme všechny naše 
příznivce, kteří nám svou přítomností na 
představení dají pocit, že naše práce má 
smysl, že scénický tanec v Ústí nad Orlicí 
stále žije a má co nabídnout. 
Představení „Běh na dlouhou trať“ 
k  30.  výročí souboru bude nejen plné 
tance, ale také oslav a  překvapení. Proto 
neváhejte a  navštivte Roškotovo divadlo 
23.listopadu. Vše vypukne v 19:00 hodin. 
Vstupenky si prosím zakupte v  předpro-
deji.

Za soubor C-Dance Evy Veverkové 
Josef Papáček

z mĚstské kNiHovNy 
Úterý 5.11. v  15:00 hod. – 
práce s  diGitáLNí fo-
toGrafií – školení pro 
veřejnost
Středa 13.11. v  18:00 hodin 
– NĚmeckÝ váLečNÝ 
prŮmysL v Ústí nad orlicí, přednáší pan 
Josef Havel (z cyklu Akademie volného času 
2013)
Sobota 30.11. – deN pro dĚtskoU kNi-
HU – celostátní akce pro děti
provozNí doba bĚHem váNoč-
NícH svátkŮ
oddělení dospělých čtenářů
SO 21.12. 9:00 – 11:00 hodin
PO 23.12. 9:00 – 18:00 hodin
PÁ 27.12. 9:00 – 18:00 hodin
SO 28.12. 9:00 – 11:00 hodin
PO 30.12. 9:00 – 18:00 hodin
ÚT 31.12. zavřeno
oddělení dětských čtenářů
PO 23.12. 9:00 – 14:00 hodin
PÁ 27.12. 9:00 – 14:00 hodin
PO 30.12. 9:00 – 14:00 hodin

taNečNí kUrzy v Ústí Nad 
orLicí – podzim 2013

RELAX DANCE SERVIS Jana Bílka z  Ústí 
nad Orlicí zve všechny přátele tance, rodiče 
a kamarády účastníků i bývalé účastníky ta-
nečních na
RODIČOVSKOU PRODLOUŽENOU – ne-
děle 3.11. od 15:00 – 18:30 hodin
MIKULÁŠSKOU PRODLOUŽENOU – ne-
děle 8.12. od 15:00 – 18:30 hodin
VĚNEČEK TANEČNÍHO KURZU – sobota 
21.12. od 19:30 – 01:00 hodin
Akce se konají v  KULTURNÍM DOMĚ 
v  Ústí nad Orlicí. Kontakt: Jan BÍLEK, tel.: 
733 706 123, více na: www.tanecnibilek.cz

pozváNka Na pŘedNáŠky 
v HoteLU UNo Ústí 

Nad orLicí:
2. 11. od 9:00 hod. do 13:00 hod.
choroby přenášené klíšťaty - Lymská bo-
relióza, klíšťová encefalitida, další choroby 
přenášené klíšťaty- diagnostika, prevence, 
nejčastější omyly a mýty. Účastnický popla-
tek 400 Kč. 

2. 11. od 14:00 hod. do 18:00 hod.
chřipka - Proč chřipka i  virózy HCD po-
stihnou každý rok většinu populace. Chřipka 
prasečí a ptačí. Očkování - ano či ne?
Účastnický poplatek 400 Kč. 

LadĚNí s GeNerací
Tradiční koncert vokálního okteta se koná v pátek 22. listopadu. Těšíme se na setkání s vámi 
v 19:00 hod. v koncertním sále ZUŠ.
Generace

koNcert decHovéHo orcHestrU mĚsta Ústí N.o.
V pátek 29. listopadu zveme všechny naše příznivce od 19:00 hodin do Roškotova divadla 
na již šestý koncert.
V pestrém programu se představí Klárka Johanidesová – zobcová flétna, Ludmila Hrodko-
vá, Jan Sisr, Nikola Kněžková, Bohumír Brožek – zpěv. Slovem provází Ludmila Hrodková.

bUrza vŠecH sbĚrateLskÝcH oborŮ
Poslední letošní oblastní filatelistická a sběratelská burza všech sběratelských oborů se usku-
teční v neděli 17. listopadu od 7:30 do 11:00 hod. v salonku hotelu Poprad (1. patro) ve Smeta-
nově ul. v Ústí n.O. Občerstvení je zajištěno. Přijďte prodat své sběratelské přebytky, nakoupit 
to, co sháníte do své sbírky!

Zveme Vás na novou velkoplošnou pano-
ramatickou live-diashow LeoŠe ŠimáN-
ka s  názvem aLJaŠka – pobŘeŽí 
pacifikU – Na člunech panenskou pří-
rodou Severní Ameriky.
Představení se uskuteční ve středu 6. listo-
padu od 15:00 a 19:00 hodin v Kulturním 
domě v  Ústí n.O. Předprodej vstupenek 
v  Informačním centru v  budově radnice, 
tel.: 465 514 271
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maLá scéNa – proGram 
Listopad 2013 

1.11. – 22.11.
Výstava svitavskÝ fotokLUb se 
pŘedstavUJe Ústí
3. 11. – JÓ, NáŠ JoNáŠ!
Loutková pohádka na motivy M. Macour-
ka. Jonáš chce zažít velké dobrodružství, ale 
musí ležet v posteli. Chtěl by být námořní-
kem, chytat racky chechtavé. Kdo mu po-
může? Pohádka pro děti od 4 let v podání di-
vadelního studia DAMÚZA Praha. V 15:15 
hod., vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč
4. 11. pŘíbĚH fiLmU: odysea – pová-
lečná kinematografie (40. léta 20. st.)
Pátá epizoda se věnuje prvním poválečným 
letem v  kinematografii, které válka dodala 
na odvaze. V  18 hod., vstupné 40 Kč, stu-
denti, důchodci 30 Kč, permanentka 400 Kč. 
aboNeNti získávají i ceny!!
5. 11. – setkáNí vedeNí mĚsta s ob-
čaNy mĚsta, v 17:00 hodin
6. 11. – pozemŠŤaNé, USA, 2005
Šokující snímek o vztahu člověka ke zvířa-
tům. Po filmu proběhne přednáška dvou 
aktivistů za práva zvířat T. Vandrovcové a J. 
Diviše. V 18:00 hod., vstupné 50 Kč, studen-
ti 40 Kč
8. 11. – NeŘeŽ a katka koŠčová
Kapela Neřež, či dříve Nerez, soustředěná 
kolem hlavních postav Zd. Vřešťála a V. Sá-
zavského patří k legendám folkového žánru. 

Představí koncertní program Vlakem na 
Kolín, tvořený nejen novými skladbami, ale 
také nejslavnějšími písněmi z  repertoáru 
původního Nerezu, kterým vdechla nový ži-
vot slovenská zpěvačka K. Koščová. V 19:00 
hod., vstupné 150 Kč
11. 11. – pŘíbĚH fiLmU: odysea – sex 
a melodrama (50. léta 20. st.)
Šestá část se věnuje filmovému žánru – me-
lodramata a soustředí se i téma sexu ve fil-
mech padesátých let. V 18:00 hod., vstupné 
40 Kč, studenti, důchodci 30 Kč, perma-
nentka 400 Kč
12. 11. – reNesaNčNí sakráLNí pro-
story v čechách a na moravě
Fenomén renesančních kostelů v  naší re-
publice v  podání Kláry Srbkové. Přenáška 
se bude věnovat u nás trochu opomíjeným 
kostelům, které jsou velmi specifické a kva-
litní. V 18:00 hod., vstupné 50 Kč, studenti 
30 Kč, permanentka 400 Kč
14. 11. – pozice dítĚte, rumunsko, 
2012
Film soustředěně rekonstruuje události jed-
né noci. Dokumentárním stylem mapuje 
nejen dny následující po tragédii, ale posky-
tuje nekompromisní pohled na morální ma-
látnost buržoazie v Rumunsku. Tvrdě a bez 
skrupulí odhaluje bezútěšný a zkorumpova-
ný stav státních institucí, jako jsou policie 
a  soudnictví. V 19:00 hod., vstupné 80 Kč, 
člen FK 70 Kč, člen FK a student 60 Kč
18. 11. – pŘíbĚH fiLmU: odysea – ev-
ropská nová vlna (60. léta 20. st.)
Uslyšíme o  Fellinim, Bergmanovi, Pasoli-
nim a dalších. V 18:00 hod., vstupné 40 Kč, 
studenti a  důchodci 30 Kč, permanentka 
400 Kč
20. 11. – pick N´boW
První oficiální veřejné vystoupení nové or-
lickoústecké kapely (Pick n ´bow). Akustic-

ký rock, české a anglické texty za doprovodu 
akustické baskytary a  houslí v  Baru MS., 
v 19:30 hod.
21. 11. – pUŠky, pUky, pivo a psi, čes-
ko, 2013
Hokejisté Holeček, Holík, Hašek. Legendy 
armádního sportu líčí bizarní stránky totali-
ty výstižněji než dějepis. Dokumentární film 
Pušky, puky, pivo a psi podává unikátní svě-
dectví o armádním hokeji v  letech 1948 až 
1989. A často z toho vychází groteska, plná 
nečekaných objevů. V  19:00 hod., vstupné 
80 Kč, členové FK 65 Kč, studenti 50 Kč, ho-
kejoví hráči 30 Kč
22. 11. – vize mĚsta Ústí nad orLicí 
2025 aneb bude Ústí perla?
Veřejná debata občanů nad materiály vznik-
lými ve workshopu Future city game, ko-
naném v  rámci iniciativy Perla Ústí, a  nad 
možnou budoucností našeho města, v 18:00 
hod.
22. 11. – Žít zmĚNU, česko, 2013
Dokumentární film o  lidech žijících v  ČR, 
kteří svým komplexním pohledem a občan-
skou tvořivostí dokazují zázraky v  oblasti 
vzdělávání, kultury, životního prostředí, 
zdraví, soběstačnosti, komunitní i  sociální 
práce. Podzimní připomínka festivalu Je-
den svět. Po filmu bude následovat debata, 
v 19:30 hod.
25. 11. – pŘíbĚH fiLmU: odysea – 
Noví režiséři, nové formy (60. léta 20. st.)
Osmý díl představuje osudy kinematografie 
během „zlatých šedesátých“ let. Připome-
neme si jména jako Polanski, Tarkovskij či 
Ošima. V 18:00 hod., vstupné 40 Kč, studen-
ti, důchodci 30 Kč, permanentka 400 Kč
27. 11. – dk – cyklus dokumentární středy
Celovečerní dokument o životě a  smrti ra-
dikálního architekta Davida Kopeckého. 
V 19:00 hod., vstupné 40 Kč, studenti 30 Kč

sportovNí ceNtrUm radava
Neděle 3.11. – 18:00 – 22:00 hodin
pilsner Urquell i. liga (družstva)
Středa 5.11. – 19:00 – 23:00 hodin
Ústecká 1. liga (družstva)
Středa 6.11. – 16:30 – 18:45 hodin
večerníček (jednotlivci)
Středa 6.11. – 19:00 – 23:00 hodin
proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 7.11. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Neděle 10.11. – 18:00 – 22:00 hodin
pilsner Urquell ii. liga (družstva)
Úterý 12.11. – 19:00 – 22:30 hodin
orso 3. liga (družstva)
Středa 13.11. – 19:00 – 22:30 hodin
kaja UNo 4. liga (družstva)
Čtvrtek 14.11. – 18:30 – 22:00 hodin
cbt cup (jednotlivci)

Sobota 16.11. – 10:00 – 14:00 hodin
brandejská koule (jednotlivci)
Neděle 17.11. – 18:00 – 22:00 hodin
pilsner Urquell i. liga (družstva)
Úterý 19.11. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 20.11. – 16:30 – 18:45 hodin
večerníček (jednotlivci)
Středa 20.11. – 19:00 – 22:30 hodin
fortell 6. liga (družstva)
Neděle 24.11. – 18:00 – 22:00 hodin
pilsner Urquell ii. liga (družstva)
Středa 27.11. – 18:30 – 22:00 hodin
merka cup dvojic (dvojice)
Čtvrtek 28.11. – 19:00 – 22:00 hodin
esab liga (družstva)

Tel. rezervace: 465 529 477-9,
e-mail:radava@radava.cz, 

www.radava.cz

cvičeNí piLates
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání 
svalových dysbalancí, prevenci a nápravu bolestí zad.
Cvičíme na Gymnáziu ÚO (boční vchod tělocvičny), každé 
PO 18:30 – 19:30 hod., Vstup 40 Kč. 
Bližší info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

poWerJÓGa pro začátečNíky 
i pokročiLé 

Přijďte si protáhnout a  posílit celé tělo. V  DDM Duha 
každé pondělí 18:00-19:00, vhodné pro začátečníky. 
Na Gymnáziu UO (boční vchod), každý čtvrtek 18:30-
19:30, vhodné pro pokročilé. Cena 50,-Kč. V sobotu 16. 
listopadu dvouhodinovka pro začátečníky 9:00 – 11:00 
- výuka základních pozic, správné dýchání. 
Bližší informace o  termínech hodin a  kurzů: Markéta 
Skalická 602 245 393.
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podĚkováNí za spoNzoriNG 
sportovNí pŘípravy

Děkuji městu Ústí nad Orlicí za podporu atletické přípravy 
a závodů. I díky této podpoře jsem se 2x stal dorosteneckým 
mistrem České republiky na 200m a reprezentoval jsem Čes-
kou republiku na dvou mezistátních utkáních a na Olympi-
ádě evropské mládeže v  nizozemském Utrechtu, kde jsem 
v závodu na 200 m obsadil vynikající druhé místo. 

Jáchym Procházka

mĚstská karta (mk) – bezkoNtaktNí 
čipová karta Nebo čipové 
HodiNky v Ústí Nad orLicí

Jedná se o modernější odbavovací systém pro vstup do Krytého 
plaveckého bazénu (KPB). Se začátkem sezóny bude možné po-
užít MK v Sauně, Zimním stadionu a ve Skateparku v Ústí nad 
Orlicí.
Při zakoupení nahlásíte své jméno, heslo a vložíte první vklad. Do 
systému lze zadat informaci o adrese a kontaktech. V případě ztrá-
ty, lze telefonicky nahlásit jméno, heslo a kartu je možné zabloko-
vat. Novou kartu je nutné zakoupit, ale při přechodu ze staré karty 
vám stávající zůstatek převedeme. 
S Městskou kartou lze využít slevy pro různé skupiny zákazníků. 
Pokud chcete využít slevu je nutné předložit doklad prokazující 
věk. Slevy jsou pro děti od 4 – 10 let, děti od 10 – 15 let, studenti 
od 15 – 26 let a senioři od 62 let.
Karta funguje jako elektronická peněženka pro bezhotovost-
ní a bezkontaktní platbu vstupu. Zakoupením MK získáte slevu 
10,- korun proti jednorázovému vstupnému. Např. plavecký ba-
zén - jednorázový vstup 80,- korun s MK pouze 70,- korun. Slevy 
mohou mít i různé kombinace. 
Vstup do rekreačních a sportovních zařízení, není podmíněn za-
koupením karty. Cena vstupu bude podle platného ceníku. 
Od 2.9.2013 převádíme zůstatky z Identifikačních karet na Měst-
ské karty. 

místo pro informace o městské kartě a převody identifikačních 
karet: pokladna krytého plaveckého bazénu – polská 1360, Ústí 
nad orlicí

www.mestska-karta.cz , info@mestska-karta.cz, 
tel. 465 524 254, 734 353 475

otevírací doba pro převod identifikační karty od 2.9.2013 do 
31.12.2013
po 7:00 – 21:00, Út 5:30 – 21:00, st 7:00 – 21:00, čt 5:30 – 
21:00, pá 5:30 – 21:00, 
so 10:00 – 21:00, Ne 10:00 – 20:00
městskou kartu provozuje městská společnost tepvos, spol. 
s r.o. – úsek rekreační služby
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TENISOVÁ SEZÓNA 2013 
POHLEDEM hlavního trenéra 
TK Ústí nad Orlicí TOMÁŠE 

HERNÍKA
V Tenisovém klubu Ústí nad Orlicí, o.s. 
v současné době trénuje okolo 75 dětí od nej-
menších (rok narození 2008) až po kategorii 
dorostu. Hlavním trenérem je Tomáš Herník 
(trenér 2. třídy), kterému pomáhá Antonín 
Hübner (trenér 2. třídy) a Luboš Šilar (trenér 
3. třídy). Nábor do tenisové školičky probí-
há každý rok v měsíci dubnu před začátkem 
letní sezóny. V letošním roce se přihlásilo do 
tenisové školičky celkem 16 dětí. Jsem rád, 
že z tohoto počtu 14 dětí pokračuje v dalším 
tréninku a jen 2 děti přestaly chodit. Pro hrá-
če je sestaven podrobný tréninkový plán na 
celou sezónu. O prázdninách jsou pořádány 
pravidelné tenisové kempy, které jsou určeny 
nejen pro děti hrající tenis závodně, ale jsou 
i pro širokou veřejnost. V zimní sezóně náš 
klub využívá k  trénování přetlakovou halu 
sportovního centra Radava.
V letní sezóně 2013 klub uspořádal ve svém 
areálu celkem 12 turnajů. Nejvýznamnější 
byly jako každoročně Mistrovství ČR mužů 
a  žen Rieter cup, Mistrovství ČR seniorů, 
pouťový turnaj neregistrovaných Elektro-
-Sychra cup a  turnaj dospělých pod vedení 
Pavla Tomana. Jelikož je v našem areálu cel-
kem 9 antukových kurtů a dva kurty s umělým 
povrchem, proběhly všechny turnaje k napros-
té spokojenosti jak hráčů tak i organizátorů. 

V soutěži družstev měl v sezóně 2013 Teni-
sový klub Ústí nad Orlicí celkem 9 družstev. 
Po jednom v  kategorii minitenis, babytenis 
a dorost. Po dvou v kategorii ml. žactva, st. 
žactva a  tři družstva dospělých. Největšího 
úspěchu dosáhlo družstvo dospělých „A“, 
které ve Východočeské divizi skončilo na 
třetím místě. Družstvo hrálo ve složení: J. 
Hipský, J. Konývka, M. Lipenský, M. Linhart, 
T. Herník, N. Ondráčková a Š. Bezdíčková. 
Družstva ml. a st. žactva „A“ skončila v Par-
dubickém přeboru na čtvrtém místě. Za tato 
družstva hráli hráči: Vojtíšek A., Bartáček F., 
Kapoun Š., Paukert M., Hamerník J., Škarka 
Š., Benda R., Ducháčková K., Beranová N, 
Fikselová A., Bartáčková T. Výsledky ostat-
ních družstev: minitenis – 3. místo základ-
ní skupina Východočeský přebor, babytenis 
– 4. místo základní skupina Východočeský 
přebor, ml. žactvo „B“ – 5. místo Pardubic-
ká krajská soutěž, st. žactvo „B“ – 4. místo 
Pardubická krajská soutěž, dorost – 7. místo 
Pardubický přebor, dospělí „B“ – 6. místo 
Pardubická krajská soutěž, dospělí „C“ – 8. 
místo Pardubická krajská soutěž.
V soutěžích jednotlivců dosáhl nejvýznam-
nějšího úspěchu Antonín Hubner st., který 
se v kategorii seniorů 70+ stal mistrem Čes-
ké republiky. V ostatních kategoriích se naši 
hráči bohužel nedokázali výrazněji prosadit.
I  v  letní sezóně 2014 se bude klub snažit 
uspořádat maximální počet turnajů, který 
bude určitě co se množství a  kvality týká 
srovnatelný s  letošní sezónou. Do soutěží 

družstev bude opět přihlášeno nejméně jed-
no družstvo v každé kategorii. Také se bude 
VV tenisového klubu opět snažit zvelebit te-
nisový areál, který si návštěvníci a účastníci 
turnaje pochvalují jako krásný a  prostorný. 
Rovněž pevně doufáme, že se nám podaří 
za podpory dotací zrealizovat projekt, na 
kterém pracujeme pár let, a  to je výstavba 
vlastní tenisové haly v areálu TK. Na našich 
internetových stránkách www.tkuo.com na-
leznete aktuální novinky z dění klubu i veš-
keré potřebné informace k  jeho organizaci 
a  fungování. Jdeme s  dobou a  najdete nás 
i na facebooku.
Při příležitosti ukončení letní tenisové se-
zony 2013 bychom rádi poděkovali všem, 
kteří náš klub podporují ať již formou do-
tací, sponzorských darů, reklamní partneři 
klubu, ale také morální podporou. Začátkem 
roku 2014 se bude konat valná hromada, 
která bude ve svém řádném termínu voleb-
ní. Rádi bychom vyzvali rodiče nadšených 
tenistů, ale i ostatní členy klubu, kteří budou 
ochotni aktivně přispět k rozvoji klubu, aby 
se přihlásili u T. Herníka.
Pro další tenisovou sezonu zveme mezi nás 
všechny další zájemce o náš nádherný „ bílý 
sport“ a  to naprosto bez rozdílu věku, od 
těch nejmenších až po ty, pro které je tento 
sport druhem relaxace a odpočinku stráve-
ném v příjemném prostředí ústeckého teni-
sového areálu. 

Tomáš Herník, 
hlavní trenér a manager TK ÚO

postUp prací Na prŮJezdU ŽeLezNičNím 
UzLem Ústí Nad orLicí

Práce na stavbě „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ po-
kračují. Již se pracuje také na podjezdu u  posádky při výjezdu 
z Kerhartic na Říčky. Zde se buduje nový podjezd a je zde částeč-
ně omezen provoz. Projedou zde osobní vozidla. Toto omezení by 
mělo trvat do 18. listopadu.
Na příjezdu k nádraží z Kerhartic se připravují patky pro silniční 
estakádu na údolím, která bude nově přivádět dopravu k nové vý-
pravní budově. Na kerhartické straně nádraží již stojí nová budo-
va ve které budou umístěny potřebné technologie a připravuje se 
podklad pro stavbu nové výpravní budovy a komunikací.
Za letohradským nástupištěm u současné výpravní budovy vzniká 
základ podchodu, který bude pod celou tratí z kerhartické strany 
na letohradské nástupiště.
Na Mendriku pokračují práce na železniční estakádě. V  průbě-
hu listopadu by měla být usazena jedna z částí na vybetonované 
patky. Probíhají převážně základové práce takže „k vidění“ toho 
prozatím moc není. Text a foto L. Prokeš
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Finanční ControllerMzdová účetní
Náplň práce      Náplň práce

www.contipro.cz +420 465 519 561

Zahradnictví Petr a Vla ka Š astní pro Vás p ipravují
VÁNO NÍ TVO ENÍ a prodejní výstavu váno ních dekorací 

Termín: 22.11. – 1.12.2013 vždy od 9:00 do 18:00 hod. 
P ij te si vytvo it vlastní výzdobu a nala te se s námi na adventní as.
Hotové korpusy v ne k  a svícn ekají jen na vaše ozdobení a úklid 
nechte na nás. Skupinové rezervace na tel.: 465 525 406.
Více na www.zahradnictvistastny.cz 

SŠZE a SOU CHKT Kostelec n. Orl., Komenského 873

tel: 494 323 711     e-mail: szes@szeskostelec.cz      www.szeskostelec.cz

 přírodovědné 4-leté maturitní obory technické obory (chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla)

Součástí školy jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.

1) AGROPODNIKÁNÍ
od 3. ročníku volba specializace
a) Zemědělský a lesní provoz
b) Chovatelství a kynologie
c) Agroturistika a ekoagroturistika

2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
od 3. ročníku volba specializace
a) Rybářství, lesnictví a myslivost
b) Přírodovědně lycejní specializace

1) ELEKTROMECHANIK CHLADÍCÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL

- tříletý učební obor s finanční podporou pro žáky od KÚ HK
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.

2) MECHANIK  ELEKTROTECHNIK
dvouletá maturitní nástavba pro absolventy technických učebních oborů

nabízí studium

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
So 30.11.2013 a Pá 10.1.2014

 8 - 12 hod.                    12 - 16 hod.

• PEDIKÚRA – MANIKÚRA proti 
Roškotovu divadlu. Otevírám od 1.1. 
2014, Romana Šimková, 
tel.: 732 81 99 77

• Chovatelka koní koupí zemědělskou 
usedlost s pozemky. Tel.: 734 622 739

• Pro rodiče koupím byt 2 + 1/ menší 3 
+ 1. Tel.: 734 255 150

• KINEZIOLOGIE – ONE BRAIN Je terapeutická metoda, kte-
rá pomocí svalového testu dokáže zmírnit a  odstranit psychic-
ké a  fyzické problémy u dětí a dospělých. Předpokládá se, že jde 
o  špatnou komunikaci mezi pravou a  levou mozkovou hemisfé-
rou. Metoda ONE BRAIN nastoluje rovnováhu. Pomáhá při: hy-
peraktivitě, potížích s  učením, různých dyslexiích, koktání, po-
močování dětí,problémech s  těhotenstvím, otěhotněním,snížené 
imunitě,kožních problémech,bolestech hlavy, zad, svalů, různých 
fóbiích a depresích.tel.730129167 www.vera-olivova.sweb.cz 

• POJEĎTE s námi autokarem z ÚO a ČT na ZÁJEZDY: 
ikea a obchodní centrum v brně v sobotu 30.11. 2013, Kč 280 
Kč/os.
mUzikáLy v praze – mata Hari, Lucie, osmý světadíl, Kč 700,- 
až 950,- Kč /dle vstupenek/ sobota 7.12.2013
DRÁŽĎANY advent s průvodcem dne 7.12. 2013, Kč 750,-
vídeŇ advent s průvodcem dne 14.12. 2013, Kč 750,-
cestovní agentura cam s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 234, 
tel.: 465 527 696, mobil: 606 748 616, 
e-mail:mankova@ckm-tour.cz

• Prodám tm. hnědý dřevěný pevný stůl (120 x 80 cm) a 4 polstro-
vané židle. Cena 800,- Kč.  Kontakt: 732 748 393.
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PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY DO ORDINACE
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

REGISTRUJTE SE K NÁM A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!

� Komplexní preventivní a léčebná péče 

� Moderní diagnostické metody

� Rozšířené ordinační hodiny

� Zvýhodněné ceny očkování

� Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Pro informace či objednání volejte na tel.: 465 525 211 nebo 731 646 417. 
Ordinaci Mediclinic najdete na adrese Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí.

NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY   
WWW.MEDICLINIC.CZ
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Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

koNaL se deN reGioNU 
orLicko-tŘebovsko

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
uspořádal v pátek 13. září tradiční cyklojízdu 
starostů členských obcí a měst. Akce odstar-
tovala v Libchavách, odkud se účastníci pře-
sunuli do Ústí nad Orlicí, kde navštívili FFT 
Bike Park pod Duklou. Zde bylo připraveno 
občerstvení a  nechyběly ukázky místních 
skvělých bikerů, při kterých se tajil dech. Poté 
následoval přesun do České Třebové a  celá 
cyklojízda byla ukončena ve sportovním are-
álu v Třebovicích. Zde byla připravena kape-
la, místní Česká beseda a občerstvení.

poŽeHNaLi opraveNoU 
stŘecHU kosteLa

V  sobotu 22. září se v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v  Ústí nad Orlicí uskutečnilo 
slavnostní žehnání opravené střechy kostela 
spojené s  benefičním koncertem Základní 
umělecké školy Jaroslava Kociana a Cecilské 
hudební jednoty. Slavnostního žehnání čtyř 
střešních tašek se ujal biskup královehradec-
ký Jan Vokál za přítomnosti zástupců města, 
sponzorů a samozřejmě široké veřejnosti.

69. ročNík ÚsteckéHo 
desetiboJe

69. ročník Ústeckého desetiboje mužů, žen, 
starších žáků a  žákyň, nejstaršího závodu 
v desetiboji v České republice, se 23. září ko-
nal na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí. 
Součástí desetiboje byl také Memoriál Václa-

oHLédNUtí za UdáLostmi 
15. záŘí – 15. ŘíJNa 2013

va Čevony na 3000 m a Memoriál Jána Ková-
če na 800 m. Desetiboje se účastnily téměř 2 
desítky závodníků z celé republiky.

kerHartické sokoLeNí 2013
„Sokolení“, takový byl název sportovního 
odpoledne pro děti a dospělé pořádané So-
kolem Kerhartice 29. září. Sportovní odpo-
ledne zahájily soutěže pro děti na fotbalovém 
hřišti. Zde byla připravena také trampolína, 
houpačky, skluzavka a mnoho dalších aktivit.

začaL tÝdeN kNiHoveN
Letošní ročník tradiční knihovnická akce 
„Týden knihoven“ byla zahájena v  pondělí 
30. září a trvala do 6. října. Týdne knihoven 
se účastnila také Městská knihovna v  Ústí 
nad Orlicí, která připravila bohatý program. 
V první den, tedy pondělí 30. září, se usku-
tečnil tzv. Literární maratón a autorské čtení 
regionálních autorů. Veřejnost měla mož-
nost setkat se zde s  Františkem Čuňasem 
Stárkem a Janem Steklíkem, které uvedl Mi-
lan Richter. Na programu byly ukázky z prací 
hostů a beseda.

UdĚLováNí ceNy mĚsta, 
starosty a počiN rokU

Ve čtvrtek 3. října byly v Roškotově divadle 
v rámci slavnostního večera města Ústí nad 
Orlicí uděleny Ceny města, Cena starosty 
města a ocenění za Počin roku. Udílení cen 
bylo doprovázeno vystoupením cimbálo-
vé muziky a  folklorního tanečního souboru 
JARO a  celý večer provázel mluveným slo-
vem Alfréd Strejček. 

Prvním oceněným byl Stanislav Zeman star-
ší, který získal Cenu starosty za aktivitu v ob-
lasti osvětové činnosti v Ústí nad Orlicí - Ker-
harticích a za iniciativu a osobní nasazení při 
organizování setkávání seniorů.
Ceny za Počin roku si letos odnesli tři stu-
denti. Barbora Kapounová získala cenu za 
vynikající sportovní výsledky ve stolním 

tenisu v  roce 2012. Druhou oceněnou byla 
Petra Vávrová za 1. místo ve výtvarné soutě-
ži Artis Pictus v  roce 2012. Posledním oce-
něným byl Daniel Rössler a  to za titul juni-
orského mistra světa v leteckém modelářství 
v roce 2012.
Cenu města za rok 2012 obdržel Josef Havel 
za celoživotní přínos v  oblasti amatérského 
filmu a za publikační činnost, které se věnuje 
a se kterou sklízí velké úspěchy.
Dalším oceněným pak byl Ing. Ludvík Mátl 
a to za dlouhodobý přínos v oblasti orlicko-
ústeckého betlemářství. Posledním, ale o  to 
vzácnějším oceněným, byl Prof. Václav Snítil 
z Prahy, který získal Cenu města za dlouho-
dobý přínos pro rozvoj Kocianovy houslové 
soutěže. Václav Snítil, který je posledním ži-
jícím žákem houslového virtuosa Jaroslava 
Kociana, oslavil letos v březnu významné ži-
votní jubileum 85 let. 

cirkUs moNdeo se rozLoUčiL 
s Ústím Nad orLicí

Posledním veřejným vystoupením Cirkusu 
Mondeo z  německého partnerského města 
Berlína Neuköllnu v  rámci projektu nazva-
ného „Cirkus dobrodružství“ se uskutečnilo 
v pátek 4. října. Vystoupily zde děti ze ZŠ z D. 
Dobrouče a stejně jako na všech předchozích 
vystoupeních ostatních škol bylo hlediště za-
plněné do posledního místa.
Cirkus Mondeo byl v  Ústí nad Orlicí čtyři 
týdny a každý týden se v tréninku a vystou-
peních střídala jiná škola. Za celé čtyři týdny 
se tak v cirkusu vystřídalo na 800 dětí. Cir-
kus měl opravdu veliký úspěch a  trenérům, 
zaměstnancům a  řediteli cirkusu Gerhardu 
Richterovi se v Ústí moc líbilo.
Na samotný závěr posledního vystoupení 
poděkovali zástupci města všem zaměstnan-
cům cirkusu a se všemi se rozloučili.


