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Rozšíření projektu revitalizace centra městské památkové zóny
Vážení spoluobčané, na závěrečné konferenci
Euroregionu Glacensis v Janských Lázních obdrželo město Ústí n. Orlicí cenu za realizaci projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce České a Polské republiky
v období let 2007 až 2013. Významné ocenění předávala velvyslankyně Polska paní Grazyna Bernatowicz. Oceněn byl projekt „Rozvoj
spolupráce institucí a organizací partnerských
měst“ zařazený do kategorie Spolková činnost
a volnočasové aktivity. V rámci tohoto projektu
byly realizovány vzájemné kulturní, sportovní
a společenské aktivity základních škol, seniorů,
hasičů a pracovníků úřadů partnerských měst
Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladské. Na konferenci
byly zároveň prezentovány podmínky a harmonogram nového období pro roky 2014 až 2020,
do kterého bude město Ústí nad Orlicí připravovat nové projektové žádosti.

Stěžejním projektem bude rozšířený záměr
revitalizace centra městské památkové zóny.
Zastupitelé města byli s tímto projektem
seznámeni na zářijovém zasedání. Původní
návrh, který zahrnuje zejména úpravu prostoru za ústeckým kostelem a jeho propojení
s ulicí Husovou je nyní nově rozšířen o park pod
Roškotovým divadlem. Záměr města je připravovaný ve spolupráci s partnerským městem
Bystřicí Kladskou, která připravuje obdobný
projekt na svém území. Právě tzv. „zrcadlení“
projektů mezi partnerskými městy je jednou
z nejdůležitějších podmínek dotačního titulu.

galerie. Realizací projektu se vzájemně propojí
dvě přirozená místa setkávání. Zahrada u kostela bude meditační a víc odpočinková, park
u Roškotova divadla bude zaměřen na kulturní
a společenské aktivity. Součástí projektu jsou
doprovodné aktivity cílené na zajištění přeshraniční spolupráce partnerských měst a jejich
propagaci. Projekt město i nadále připravuje
společně s ústeckým děkanstvím, které nový
návrh doplnilo o vlastní náměty a návrhy. Bez
současného vstřícného dialogu mezi radnicí
a děkanstvím by projekt nemohl vzniknout
a záměr města by zůstal nenaplněn.

Součástí záměru města je nejen vlastní úprava
zahrady za kostelem a její propojení s Roškotovým divadlem, ale také přemístění informačního
centra do stávajícího prostoru městské policie.
Úpravy parku pod divadlem zahrnují opravy přístupových cest a schodišť, vytvoření relaxační
zóny, letní filmové a divadelní scény a venkovní

Vážení spoluobčané, návrh rozšířeného záměru
revitalizace centra městské památkové zóny
včetně předpokládaného harmonogramu realizace představíme na podzimním setkání v Malé
scéně.
Petr Hájek
starosta města

Dotazníkový průzkum městské hromadné dopravy

Vyplněním dotazníku přispějete ke zkvalitnění
veřejné služby.
Vážení spoluobčané, vyplněný dotazník odevzdejte, prosím, do 30. listopadu
2015 na informační centrum městského
úřadu. Alternativou je vyplnění dotazníku na
www.ustinadorlici.cz. Předem Vám děkujeme
za spolupráci. O záměru města a řešení MHD
Vás budeme nadále informovat.
Ing. Michal Kokula
místostarosta města

Vážení spoluobčané, žádáme Vás o vyplnění
přiloženého dotazníku, který tvoří samostatnou přílohu Ústeckých listů a týká se připravovaného řešení městské hromadné dopravy
(MHD). Na první straně naleznete otázky a na
straně druhé Vám předkládáme mapu se zákresem návrhu autobusových linek. Na těchto linkách předpokládáme zajistit dopravu malými
autobusy s kapacitou do 25 osob nebo mikro-

busy s kapacitou do 9 osob. V částech města
Ústí nad Orlicí, které nejsou na mapě uvedeny
(Černovír a Knapovec), bude zabezpečena
dopravní obslužnost stávajícím způsobem, to
znamená dopravou, kterou zajišťuje Pardubický kraj. Vaše odpovědi budou vyhodnoceny
a budou podkladem pro návrh připravované
změny obsluhy města autobusovou dopravou.
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Z našich škol

Kultura

Pozvánka na setkání s veřejností
Vedení města Ústí n.O. Vás srdečně zve ve
středu 18.11. v 17.00 hod. do Malé scény
na Setkání s veřejností. Diskutovat se bude
např. o revitalizaci městské památkové zóny,
rekonstrukci ul. TGM, obnově veřejné zeleně,
městské hromadné dopravě. Na Vaše dotazy
budou připraveni odpovídat: starosta města
P. Hájek, místostarosta J. Preclík a neuvolnění
místostarostové Ing. M. Kokula a M. Pořický.

V průběhu listopadu se na ústeckých středních školách uskuteční Dny otevřených dveří,
ve kterých školy nabídnou zájemcům zajímavé
informace o jednotlivých studijních oborech.
Střední škola uměleckoprůmyslová: 6. a 7.
listopadu.
Střední škola zdravotnická a sociální: 7. a 25.
listopadu
Gymnázium: 27. a 28. listopadu

Ve čtvrtek 12. listopadu budou v Městském
muzeu zahájeny vernisáží v 17.00 hodin dvě
zajímavé výstavy. První z nich „FOTO SLEZÁK“
představí fotografie města z Ateliéru fotografa Fr. Slezáka, druhá zavede návštěvníky do
sbírek městského muzea získaných ještě před
jeho zrušením v 60. letech. Pokračují výstavy
M. D. Rettigová a Zábavná geologie Železných hor.
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Topná sezóna je tady

Naše bezpečnost

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek…tak zní
obecná prevenční povinnost na úseku požární
ochrany.
Občané s dálkovým vytápěním nemusí řešit
povinnost stanovenou právním předpisem,
který upravuje problematiku revizí, kontrol
a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jedná se o Nařízení vlády č.91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů.
Povinnosti se vztahují jak na fyzické tak i na
podnikající fyzické a právnické osoby. Je zde
stanovena povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných spotřebičů a komínů, definován pojem
kontrola spalinové cesty a její čištění, řeší
pojem revize spalinové cesty. Stanovuje minimální lhůty čištění. U spotřebičů s výkonem do
50 kW se jedná o čištění 3x ročně s možností provést čištění svépomocí, ale kontrolu 1x
ročně musí provést osoba odborně způsobilá,
která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Úspora několika stokorun
za provedení revize nemusí být v konečné fázi
opravdovou úsporou. V případě požáru si pojišťovny jako první dokument vyžadují Revizní
zprávu spalinové cesty a jeho případná absence výrazně prodraží teplo rodinného krbu.
Inzerát o velmi výhodném a levném provedení čištění a revizi spalinové cesty nemusí být
v případě požáru tím nevýhodnějším. K provedení této činnosti se opravdu vyplatí využít
skutečných odborníků v oblasti kominických
služeb vlastnících náležitá oprávnění.

Všichni jsme si tak nějak samozřejmě zvykli
na činnost složek IZS, že ji mnohdy ani nevnímáme. To vše do okamžiku, kdy pomoc sami
potřebujeme. Někteří z nás však této pomoci brání svým nezodpovědným jednáním. Ve
městě jsou lokality, kde je opakovaně řešena
dostupnost techniky v důsledku přerostlé
a bujné vegetace. Nejhorší stav je v zahrádkářské oblasti „Amerika“. Opakovaně zde upozorňujeme a vyzýváme majitelé nemovitostí,
zabezpečit průjezdnost pro zásahovou techniku složek IZS. Každoročně je v této lokalitě
provedeno několik zásahů. Opakovaně řešíme
škody na vozidlech. Osobní (soukromá) vozidla pod bujnou a volně rostoucí vegetací pro-

Ing. Josef Nykodým
Útvar krizového řízení

Den válečných veteránů
„Vzpomínejte svých mrtvých! Jsou cenou
placenou za svobodu a demokracii“. Slova
prvního prezidenta Republiky československé T. G. Masaryka z listopadu 1918 dodnes
připomínají krvavou oběť příslušníků československých legií, kteří padli v do té doby největší a nejstrašlivější válce, jakou kdy lidstvo
poznalo.
Na paměť všech obětí se den příměří uzavřené ve francouzském Compiegne v listopadu
1918 slaví v demokratických státech Evropy,
v USA, v Kanadě a Austrálii jako „Den veteránů“ nebo „Den vítězství“ se symbolem květu
vlčího máku nošeného 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 italské, francouzské a ruské fronty se stali morál-

Dobrovolní hasiči a myslivci byli jediní, kdo pomohli
Před třemi měsíci se přes Kaliště nedaleko
Ústí nad Orlicí prohnala ničivá bouře, která
ve vteřině ochromila provoz farmy, která se
v této osadě nachází.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům
SDH Ústí nad Orlicí I., SDH Černovír a Mysliveckému spolku Kaliště za pomoc při odklizení následků této hrůzné kalamity.
Členové SDH Ústí nad Orlicí I. mi pomohli
jako jediní v prvních chvílích při odklizení
následků škod. Jednalo se především o pořezání vyvrácených stromů a odklizení částí
poničených střech nejen z pastvin, ale i z celého objektu farmy.
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Velký dík patří také SDH Černovír a Mysliveckému spolku Kaliště, za jejich pomoc
při dalším prořezávání a odklizení následků
této ničivé kalamity. Bez pomoci členů SDH
Ústí nad Orlicí I., SDH Černovír, Mysliveckého
spolu Kaliště a jejich techniky by nebylo možné obnovit provoz farmy v tak krátkém čase.
Všichni dobrovolníci odvedli před čtvrt rokem velmi profesionální práci, za kterou jim
patří můj velký dík.
Ing. Josef Papáček
Farma Kaliště, s.r.o.

jedou. Vozidlo záchranky nebo hasičská cisterna však už má problém. Škody na zrcátkách,
světelné, zvukové rampě nebo karosérii jdou
pak do několika desítek tisíc Kč. Lhostejnost,
bezohlednost a nezájem majitelů zmiňovaných nemovitostí tak může mít za následek
obrovské škody v případě opožděného zásahu
nebo si může vybrat daň nejvyšší.
Jménem záchranných složek vyzývám majitele nemovitostí, vyčistit přístupové cesty pro
zásahovou techniku a zabezpečit jejich pravidelnou údržbu. Jednotky dobrovolných hasičů
města jsou po dohovoru připraveni pomoci
s vyřezáním dřevin pro zajištění průjezdnosti
zásahové techniky.
Ing. Josef Nykodým
Útvar krizového řízení

ní 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 spojeneckých armád.
K uctění jejich památky a odkazu zve Československá obec legionářská Jednota Ústí nad
Orlicí veřejnost na vzpomínkový akt, který se
bude konat dne 13. 11. 2015 v 11:00 hodin
v Ústí nad Orlicí u Památníku odboje – „Bubnujícího legionáře“ a v Parku čsl. legií za účasti
zástupců města Ústí nad Orlicí, České Třebové, Žamberka a Lanškrouna, členů Čs. svazu
bojovníků za svobodu, příslušníků armády ČR
a dalších pozvaných hostů.
Vladimír Pohorský
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

Kalendář akcí 2016 – VÝZVA
Město Ústí nad Orlicí opět připravuje tištěný Kalendář akcí na rok
2016. Pořadatelům kulturních,
sportovních, společenských a jiných akcí ve
městě a blízkém okolí nabízíme jejich zveřejnění v Kalendáři akcí, na webových stránkách
města a na webovém portále cestovního ruchu Pardubického kraje. Zasílat můžete 1 – 2
fotografie k dané akci a přílohy (např. propozice závodu, plakát v menším rozlišení...).
Vzhledem k tomu, že bychom rádi připravili co
nejkomplexnější tištěný Kalendář akcí 2016,
obracíme se na vás s žádostí o spolupráci
a sdělení informací o konání všech vašich akcí
v roce 2016 nejpozději do 30. listopadu 2015
na e-mailovou adresu: kunvalsk@muuo.cz
U všech akcí uvádějte: Název akce a popis
Typ akce, datum, čas a místo konání
Pořadatel a kontakty (tel., e-mail, www)
Informační centrum

www.ustinadorlici.cz
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Hlaste se zájemci o kompostér
K 10.10.2015 je stále cca 250 nezamluvených kompostérů!
Vážení spoluobčané, kdo jste se ještě nepřihlásili k bezplatnému poskytnutí domácího
kompostéru, využijte možnost, je stále nezamluvených cca 250 ks kompostérů!! Vyplňte jednoduchý registrační formuláře, který je
umístěn v elektronické podobě na stránkách
města Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz
(napravo za obrázkem kompostéru), nebo
písemně na odboru ŽP. Základní podmínkou
bude umístění a provozování kompostéru na
území města Ústí nad Orlicí po dobu udržitelnosti projektu.

V současné době byl vybrán dodavatel s rakouským typem kompostéru, sestávajícího
se ze tří praktických modulů o celkovém objemu 1200l, viz fotografie dodaného vzorku.
Rozměry jsou 198x66x82,6 cm, barva černá,
balení váží cca. 15 kg. Dle prvních jednání
s dodavatelem doufáme, že slíbený časový
harmonogram dodávky, která je v Rakousku
objednána, bude dodržen. Pokud vše proběhne hladce, budeme moci zahájit předávání
kompostérů občanům ve druhém týdnu měsíce prosince. O bližším rozpisu „předávacích
dnů a hodin“ budeme informovat v prosincových Ústeckých listech.

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

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, chci upozornit na níže uvedené skutečnosti.
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně
vyřazeno z provozu (je tzv. v depozitu) před
30. červnem 2013, musíte se dostavit do
konce roku 2015 na příslušný městský úřad,
podle místa Vašeho trvalého pobytu a sdělit,

kde se vozidlo nachází a jaký je jeho účel využití. Pokud se do tohoto termínu nedostavíte,
tak vozidlo administrativně zanikne, a to bez
možnosti opětovného přihlášení.
V pozdějších případech dočasného vyřazení
vozidla (po 30.06.2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, kde se vozidlo
nachází a jaký je jeho účel využití, avšak v tomto případě nehrozí administrativní zánik vozidla, ale pokuta do výše až 50.000 Kč.

Nenechávejte tuto povinnost na poslední chvíli a dostavte se na příslušný městský úřad co
nejdříve, abyste předešli případným delším čekacím dobám na konci roku.

myslitelné možnosti a stále nemohl uvěřit, že
to myslí vážně. Myslela.
Když jsem přesvědčil sám sebe, že je to realita,
sdělil jsem paní úřednici, že mě jako městského
zastupitele naprosto šokuje jak neomaleně se
jako zaměstnankyně MěÚ chová ke svým klientům. Řekl jsem ji také, že bych její reakci
dokázal pochopit pouze v tom případě, že by
formuláře nebyly umístěny v dosahu klienta,
ale někde v části kanceláře, která není klientům určena. Poté nastalo mrazivé ticho. Paní
úřednice začala zpracovávat žádost a já čekal,
že jí nakonec dojde, jak neuvěřitelně se chovala
a prostě se omluví. Nedočkal jsem se.

Nejsem sice žádná slečinka, ale všeho s mírou.
Obrátil jsem se tedy na jejího nadřízeného
a sdělil mu výše uvedenou historku. Takřka
obratem jsem od paní úřednice obdržel písemnou omluvu a zároveň sdělení nadřízeného, že
tento incident promítne do jejího hodnocení.
Chtěl bych věřit, že to bude mít blahodárný vliv
na budoucí chování paní úřednice k ostatním
klientům. No a proč jsem neuvedl její jméno?
Jsem asi měkota, ale nechci aby měla z „ostudy
kabát“.

povinnost vám sdělit, že popsaný příběh měl
v daném čase svůj konec a okamžité, profesionální řešení. Celá věc byla přímým nadřízeným
neprodleně prošetřena a dále byly provedeny
ze strany úřadu všechny úkony, ať již písemné,
či ústní, směřující k nápravě.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
pokládám medializaci již uzavřeného případu
za nadbytečnou.
Příjemné dny vám všem.

Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství
a správních agend

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb.
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva
města Ústí nad Orlicí.
Jaroslav Řeháček: Šok na úřadě II.
Pokračování z minulého čísla …chci žádost,
tak si o ní musím říct a ne si ji jen tak sám bez
dovolení vzít.
Sním či bdím? To fakt ječí na mě? Není to třeba
nějaká „skrytá kamera“? Zkouška co člověk
na úřadě vydrží? Není paní úřednice třeba jen
nekonformně vtipná a já truhlík ten vtip prostě
jen nepochopil? Probíral jsem v hlavě všechny

Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)

Stanovisko úřadu
Vážení čtenáři,
dovoluji si reagovat na velmi emotivní článek
našeho zastupitele pana Ing. Bc. Jaroslava
Řeháčka s přitažlivým názvem „Šok na úřadě“,
kterým popisuje jeho nově nabytou životní zkušenost s nestandardním chováním úřednice
na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí. Cítím tak
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JUDr. Eva Kalousková
tajemnice MěÚ
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Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla

Z našich škol

Tradiční lesní putování 2015

Dne 15. září 2015 uspořádal kolektiv učitelek
MŠ Klubíčko již 9. ročník akce „Tradiční lesní
putování“.
Za doprovodu příznivého počasí se této akce,
která je zaměřena na environmentální výchovu, zúčastnilo několik desítek dětí a jejich rodičů.
Děti během výšlapu na Andrlův chlum měly za
úkol plnit vědomostní a pohybové disciplíny.
Za jejich úspěšnost získávaly razítka a díky
nim je na konci čekala odměna v podobě drobných dárků, sladkostí a diplomů.
Po úspěšném zvládnutí trasy, která vedla Řehořovým dolem, zbyly některým jedincům síly
pro výstup na samotnou rozhlednu. Ostatní
účastníci doplnili energii v místní restauraci
a po té se vydali zpět ke svým domovům.

[4]

Mgr. R. Pilařová

Pozvánka
Mateřská škola v Knapovci pořádá tradiční
prodejní výstavu vánočních dekorací zhotovených dětmi, maminkami a zaměstnanci školy.
V neděli 6. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.
Srdečně Vás zveme.

Základní škola Komenského

Zimní koncert
Přijměte pozvání na Zimní koncert Písničky
a Zlatého klíčku, pěveckých sborů naší školy,
který se uskuteční 1. prosince 2015 v 18 hodin v zrekonstruovaném Roškotově divadle.
Téměř devadesát mladých zpěváků pilovalo
svůj nový repertoár na soustředění ve Rzích
v Orlických horách ve dnech 14. až 16. října
a těší se, že svoji přípravu jaksepatří zúročí.
A nezapomeňte…Vánoce přijdou a zazvoní
smích a Bůh bílou křídou nám nakreslí sníh…
Mgr. Dana Špindlerová
Projekt minisčítání
Naše škola se zaregistrovala do projektu Českého statistického úřadu MINISČÍTÁNÍ. Cílem
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Nově u Jasánka

Zářijový paprsek z Výsluní

Máme rádi „otevřenou školku“, proto jsme
se rozhodli v letošním roce připravit každý
měsíc program pro rodiče a děti. V září jsme
společně vyrobili bramborové panáčky, v říjnu
dýňovou kuchařku, v listopadu nás čeká výroba podzimní lampičky, v prosinci čertování
a posezení u vánočního stromečku s vánočním vyráběním. Ani v novém roce nebudeme
zahálet a tak nás v lednu čeká soutěž pro
rodiče ve vyrábění sněhuláků, v únoru zaláskovaný týden, v březnu čtení pohádek s rodiči,
v dubnu deštníkové vyrábění, v květnu květinkové vyrábění a konec školního roku ukončíme „Zahradní slavností“. Přijďte a prožívejte
věci s námi. Děti i my jsme rádi. Letos nově
jsme po domluvě uspořádali schůzku „rodičů
předškoláků“ a pozvali jsme paní učitelky ze
ZŠ Třebovská, které rodičům vysvětlily jak nejlépe děti připravit na vstup do základní školy,
jakým způsobem probíhá zápis a co je třeba
s dětmi „trénovat“ a co nikoliv. Paní Mgr. Dáše
Pavlíčkové a paní Mgr. Aleně Šebkové velmi
děkujeme za příjemné odpoledne, za sdělené
informace a za čas, který nám věnovaly. Se
ZŠ Třebovská již několik let spolupracujeme
v rámci projektu „My se školy nebojíme“. Děkujeme, už se školy nebojíme. Přejeme všem
příjemný, barevný podzim.
Děti a zaměstnanci MŠ u skřítka Jasánka

Hola hola, školka volá!
Už je to tady. Máme 1. září a letošní prázdniny provoněné sluníčkem, teplem, koupáním,
ohýnkem a mnohým dobrodružstvím jsou
nadobro pryč. My si ale nezoufáme – když
něco končí, něco jiného začíná. Sešli jsme se
totiž se svými starými kamarády, s usměvavými a odpočinutými učitelkami a se spoustou
nových malých Berušek. Nevěříte? Berušky
jsou přece naši noví nejmenší kamarádi, kteří si na školku teprve zvykají. A tak jsme tedy
nový školní rok zahájili v tělocvičně, kde jsme
se všichni přivítali, zazpívali si a viděli i krátkou
maňáskovou scénku. A protože jsme na Výsluní, kde se na nás sluníčko usmívá skoro pořád,
užili jsme si čas do oběda na školní zahradě.
V pondělí 7. září začali předškoláci navštěvovat Plaveckou školu Chobotnice.
Ve středu 16.9. se starší děti vydaly za sportem a zúčastnily se náboru malých fotbalistů
na ústeckém stadionu.
Hned druhý den jsme se vypravili do Domova pro seniory na tzv. Mezigenerační projekt.
Spolu s babičkami a dědečky jsme hráli oblíbenou hru Člověče, nezlob se!
Jinak si každý den hrajeme, kreslíme a stříháme, zpíváme a tancujeme, soutěžíme a sportujeme a dozvídáme se spoustu zajímavých
věcí…. Tak zatím se mějte a příští měsíc Vám
zase řekneme, co zajímavého jsme prožili
a jak jsme se tu všichni měli.
Ahoj
Váš Výsluňáček

tohoto projektu je zábavně naučnou formou
zvýšit statistickou gramotnost dětí. Žáci
prostřednictvím získaného hesla vstoupí do
aplikace a vyplní v termínu od 1. října do 13.
listopadu jednoduchý dotazník. Minisčítání je
určeno žákům ve věku od 9 do 15 let.
S průběžnými výsledky se žáci budou pravidelně seznamovat ve vyučování volitelného
předmětu Semináře z matematiky. Zjištěné
statistické údaje pak využijí při řešení úloh.
RNDr. Ludmila Johnová
Den jinak
Jak se dá trávit volný čas nebo jak může netradičně vypadat vyučovací hodina si budou
moci ve čtvrtek 26. listopadu vyzkoušet žáci
II. stupně. Jde o jednu z mnoha akcí, kterou
naše škola věnuje primární prevenci proti krizovému chování žáků. A na co se mohou děti
těšit?
Letos si vyslechnou varovné Memento, budou
se zdokonalovat v etiketě, určitě si zopakují

základy první pomoci i zásady zdravé životosprávy, trošku si zasportují, něco si vyrobí
a určitě bude i nějaké překvapení.
Děkujeme Městu za podporu těchto velmi
prospěšných aktivit.
Mgr. Dana Špindlerová
Beseda se spisovatelkou
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, do
kterého jsou zapojeny některé třídy 1. stupně a oddělení školní družiny, proběhly dvě besedy se spisovatelkou Danielou Krolupperovou. Děti se v rámci besedy dozvěděly, jak se
člověk stane spisovatelem, co musí udělat,
aby knížka vyšla, kde bere inspiraci a mnoho
dalšího. Měly možnost zeptat se na vše, co
je zajímalo, paní Krolupperová na všechny
otázky ochotně odpovídala. Na konci besedy
proběhla autogramiáda knížek, které si děti
přinesly. Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za
finanční příspěvek.
Mgr. Jitka Eliášová
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SŠUP – Dny otevřených dveří

Dům světla a Protidrogový vlak
V rámci Dnů zdravého životního stylu jsme
5.10.2015 jeli do Prahy. Navštívili jsme Dům
světla, kde pomáhají HIV pozitivním lidem,
kteří se ocitli v tísni. Je tu také možnost
anonymního testování na HIV. Dále jsme byli
v Protidrogovém vlaku. Interaktivní formou
jsme si prošli osud drogově závislé osoby.
Účelem bylo uvědomit si, kudy cesta vede,
anebo nevede. Jestli opravdu chceme takhle
skončit. Vše jsme zakončili prohlídkou Prahy.
Líbilo se mi to a určitě bych doporučila i ostatním, aby se tam podívali.
Marie Vicanová, 9.B

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad
Orlicí, Zahradní 541 pořádá v pátek 6. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu
7. listopadu od 9.00 do 14.00 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).

Čapíci v pohybu
„Čapíci letos opět budou!“ radovaly se jako
každoročně děti 1. stupně ZŠ Bratří Čapků. Ve
čtvrtek 8.10.2015 si na školním hřišti zasoutěžily v různých disciplínách a splnily úkoly, za
které obdržely zajímavé ceny.
Jana Urbanová
Putování za ústeckými studánkami
Skřítkové z II.C se vydali ve středu 30.9.2015
hledat ústecké studánky. Po cestě pozorovali,
poslouchali a ochutnávali to, co jim les nabízel. Plnili úkoly a za odměnu se mohli napít
ze tří studánek, které našli. Také se z pověstí
dozvěděli názvy zdejších míst. Ve škole pak
malovali a psali o společném zážitku.
Iveta Borovcová

U nás kliku nepotřebujete
aneb Přijďte na gymnázium,
má otevřené dveře
Srdečně zveme všechny zájemce na Dny
otevřených dveří Gymnázia Ústí nad Orlicí.
V pátek 27.11. od 11 do 18 hodin a v sobotu
28.11. od 9 do 14 hodin se můžete těšit na
bohatý program: komentovanou interaktivní
prohlídku učeben a laboratoří, ukázky výtvarných prací studentů, fotografií školní budovy,
představení dramatického souboru, školního
sboru a dalších hudebních těles. Čeká vás
i občerstvení v improvizované kavárničce
ve sborovně. Pro zájemce o studium potom
chystáme informativní schůzku o studiu na
naší škole. Přijďte se podívat i vy, ať už jako
studenti bývalí, abyste zavzpomínali na krásná
školní léta, nebo jako studenti budoucí, abyste
nasáli genius loci a seznámili se se školou neformálně a včas. 
-mk-
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SŠ automobilní
Autosalon opět úspěšný
Letošní 17. ročník Ústeckého autosalonu
a ekomobility se opravdu velmi vydařil. Navštívilo nás necelých sedm tisíc návštěvníků, kteří
viděli zajímavé exponáty a expozice.
V první řadě to bylo téměř šedesát nových
motocyklů, automobilů, autobusů i strojů
zemědělské techniky, dále expozici více než
sedmdesáti historických strojů z období první
republiky, tématickou výstavu traktorů Zetor,
řadu klasických motokrosových motocyklů,
dragsterů i sportovních vozidel.
Velkým lákadlem byl monumentální jeřáb
s nosností 100 tun, který nabídl více než tisícovce odvážných zájemců nádherný pohled
na okolní krajinu z výšky 50 metrů.
Napínavá vystoupení připravili kaskadéři ze
skupiny Crazyday v globu smrti, Roman Körber a freestyle skupina Bikes Crew Litomyšl.
Samozřejmě ve zvláštní expozici se představila i naše škola. Kromě nabídky vyučovaných
oborů zde návštěvníci měli možnost zhlédnout výběr nejnovějšího didaktického vybavení nebo si vyzkoušet jízdní simulátory a trenažéry z autoškoly.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem vystavovatelům, sponzorům a dalším, kteří jakkoli
přispěli ke zdárnému průběhu akce.
Ing. Karel Beran
Den za mimořádných událostí na SŠA
Dne 7. 10. 2015 proběhl na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí Den za mimořádných
událostí. Pro žáky byla připravena stanoviště, kde probíhaly různé prezentace. A tak se
žáci postupně seznámili se základními pojmy
ochrany obyvatelstva, nprap. Jakub Mertelík
z HZS prověřoval znalosti žáků, též uvedl dru-

hy a příklady mimořádných událostí doma i ve
světě a nakonec podal poučení, jak se zachovat v případě hrozby nebo při vzniku mimořádné události.
Součástí akce byla i poutavá a zajímavá ukázka práce psovodů a jejich cvičených psů.
Velmi aktivně se žáci zapojili na stanovišti
s první pomocí, kde v týmové spolupráci řešili
zadaný úraz a ošetřili i ta nejběžnější zranění.
Závěr patřil výjezdové jednotce HZS územního odboru Ústí nad Orlicí, která provedla evakuaci tříd, průzkum budovy školy a též následně provedla ukázku záchrany osob, které se
v ohrožení života nemohou samy evakuovat.
Cílem celého dne bylo připravit žáky na situace při vzniku mimořádných událostí, aktivně je
zapojit do řešení úkolů a dostat do jejich povědomí, jak se v takových událostech zachovat.
Protože STĚSTÍ PATŘÍ PŘIPRAVENÝM.
Jan Filip

Dny otevřených dveří
na SŠZS
[5]

Základní škola Bratří Čapků

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad
Orlicí, Smetanova 838, www. szsuo.cz předpokládá ve školním roce 2016/2017 přijmout
60 uchazečů denního studia 4letého oboru
Zdravotnický asistent 53-41-M/01 a 60
uchazečů denního studia 4letého oboru Sociální činnost 75-41-M/01.
Dny otevřených dveří:
SO 7.11.
8.00 – 12.00 hodin
ST 25.11.
14.00 – 17.00 hodin
ČT 10.12.
14.00 – 17.00 hodin
SO 16.1. 2016
8.00 – 12.00 hodin
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy
možná po telefonické domluvě kdykoliv

Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Ústí n.O.
Na měsíc listopad se žádná akce neplánuje.
Dodatečné oznámení: Naše pobočka
využila nabídky Klubcentra Ústí nad Orlicí
na pátek 30. října k návštěvě divadelního
představení v Roškotově divadle s názvem
„Podzim života je krásný“ v podání ochotníků z Volyně. Cena vstupenky pro člena
SPCCH: 100 Kč. Doprava tam i zpět zajištěna jako vždy fy Bus doprava Zářecký.
Bližší informace na tel. 737 378 815
Na příští akce zvou členové výboru pobočky SPCCH v Ústí nad Orlicí!
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Základní umělecká škola Jar. Kociana

[6]

Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 569 551,
e-mail: info@zusuo.cz, www.ZUSUO.cz
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Po 9.11. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Mimořádný koncert – loutnový recitál K.
Fleischingera
Čt 5.11. | 19.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. M. Barvínkové – housle
St 18.11. | 16.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. K. Šejnohové – klavír
Út 24.11. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. M. Mikulecké – klavír
St 25.11. | 16.30 hodin | koncertní sál ZUŠ
Vánoční koncertíky – hudební programy
pro žáky MŠ a ZŠ
Po 30.11. | 7.30-11.00 hodin | koncertní sál
ZUŠ

ZŠ Komenského otevřela
zrekonstruovaný I. stupeň
Základní škola Komenského v Ústí nad Orlicí se v pátek 9. října dočkala slavnostního
otevření zrekonstruované budovy prvního
stupně a školní družiny Na Štěpnici. V rámci projektu realizovaného v letošním roce
se budova školy dočkala zateplení obvodových stěn, výměny oken a zateplení stropů.
Mimo to se opravy dočkala také elektroinstalace a přívod tepla.
Při slavnostním otevírání také starosta poděkoval všem, díky kterým se projekt podařilo zdárně dokončit, zvláště pak dětem.
Před přestřižením pásky vystoupil školní
pěvecký soubor Zlatý klíček.
Celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly
na téměř 10 milionů korun z čehož z 8 milionů se podařilo získat z operačního programu Evropské unie.
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Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. V. Němcové – klavír
Po 30.11. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ

premiérová účast na soutěži, jejímž tématem
byla letos „Zóna indetity 2015“, skončila nad
očekávání dobře.

Workshopy pro rodiče a děti v ateliérech
výtvarného oboru ZUŠ

Téměř pět set účastníků
Téměř pět set přihlášených ze 36 polských
a 14 zahraničních škol z Česka, Slovenska
a Litvy dokládá vysoký zájem o tuto soutěž.
Z ústeckých fotografů se dokázali prosadit
nyní již úspěšný absolvent Jiří Procházka
(soubor Uchycen) a studentka letošního maturitního ročníku Kateřina Korečková (soubor
Threat to myself).

Předvánoční „HNĚTENÍ“ 2015
7.11. | workshop
Náplň: modelování drobných dárkových předmětů z keramické hlíny. Nutné se přihlásit.
Více info na tel.: 731 158 157 nebo na webových stránkách školy
„PLSTĚNÍ“ – workshop pro rodiče a děti
od 8 let
21.11. | workshop
Výroba obrázků i hraček z ovčího rouna suchou cestou. Nutné se přihlásit. Více info na
tel.: 731 158 157 nebo na webových stránkách školy

V polské Gdyni sbírali fotografové
zkušenosti i úspěchy
Čtvrtmilionové město Gdyně na severu Polska
bylo dějištěm IV. mezinárodního bienále fotografie uměleckých škol. Mezinárodní zkušenosti zde sbírala také orlickoústecká Střední
škola uměleckoprůmyslová, konkrétně studenti oboru Užitá fotografie a média. Jejich

Otevřené dveře ke spolupráci
Na adresu pořádající polské školy pak vedoucí
mladých fotografů orlickoústecké „umprumky“ nešetřila slovy chvály. Zaujal ji mimo jiné
krásný výstavní prostor, který je přímo v areálu
gdyňské školy a ve kterém se kromě pravidelných výstav studentských prací konají i výstavy významných umělců z různých oborů.
Podle Martiny Novozámské se navíc rýsuje
možnost další spolupráce. Fotografové střední školy uměleckoprůmyslové představí veřejnosti svou nejnovější tvorbu v předvánočním
čase. Jak už se stalo tradicí, v prostorách
Malé scény budou pořádat Den oboru Užitá
fotografie a média.
Mgr. J. Pokorný

Umprumka vystavovala pod radnicí
Od poloviny září do 10. října byla v Galerii pod
radnicí v Ústí nad Orlicí k vidění výstava prací
studentů místní Střední školy uměleckoprůmyslové konkrétně oborů Grafický design,

Textilní a interiérový design, Oděvní design
a Obalový a produktový design. Zajímavá výstava, plná originálních nápadů, se těšila velkému zájmu návštěvníků.
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Zprávičky ze Stacionáře

24. září se konal na ústeckém náměstí další
ročník Integračního dne, kde se i náš Stacionář zapojil do prezentace, a to svým stánkem
a tanečním vystoupením. Pan starosta Hájek
při této příležitosti slavnostně přijal naše dva
uživatele, M. Bartošovou a F. Heinigeho, kteří
se v červenci zúčastnili Světových her v Los

Angeles, kde naše zařízení a ČR výborně reprezentovali. Přivezli si cenné medaile z atletiky.
Pan starosta Hájek, místostarosta p. Preclík
a p. Nečekalová za sociální odbor sportovce
na ústeckém náměstí ocenili a poděkovali
našim sportovcům za skvělou reprezentaci.
Touto cestou děkujeme městu Ústí nad Orlicí
za podporu a dárkové balíčky pro sportovce.
Také děkujeme panu Zajíčkovi ze ZUŠ v Ústí
nad Orlicí za příjemné moderování této akce
a za vstřícnost k našemu zařízení.

Cedr slavil 5. narozeniny a my jsme uvítali
pozvání na dopolední činnosti a odpolední
oslavy. Děkujeme pracovnicím Cedru za pozvání a milé přivítání.
V měsíci říjnu proběhl v Dlouhoňovicích
další Kurz společenského tance, uživatelé si
opět zopakovali taneční kroky a základy společenské výchovy, zakončeny byly Věnečkem.
Hana Zastoupilová

Pardubický kraj ve spolupráce s Komisí Prevence kriminality RM, Senior klubem, Obvod-

Senior klub

Kontakty na SK:
p. Šamšulová, tel.: 722 475 129
JUDr. Králík, tel.: 731 031 186
p. Šlegrová, tel.: 722 475 131
p. Tomanová, tel.: 731 601 548
p. Hošek, tel.: 605 355 863
JUDr. Ešpandr, tel.: 731 398 390
Odpolední výlet na Andrlův chlum
Čt 5.11. | autobusový výlet
Autobusový výlet zdarma pro méně pohyblivé
a zdatné s možností občerstvení. Doprava
zdarma i zpět dle situace. Výlet zajišťuje p.
Ešpandrová, p. Šamšulová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 13.00
hodin, Dukla prodejna 13.10 hodin, Babyka
13.15 hodin, Autobusové nádr. 13.20 hodin,
Tvardkova 13.25 hodin, Penzion 13.30 hodin.
Nutno vyčkat na příjezd autobusu.
Plavání pro členy Senior klubu
Pá 6. a 27.11. | 14 – 15.30 hod.
Od 14.00 do 15.30 hodin se v krytém plaveckém bazénu uskuteční plavání pro členy „Seni-
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ním oddělením Police ČR Ústí nad Orlicí a organizací MOST PRO o.p.s., uspořádá dne 3.
prosince 2015 od 13.00 hodin v jídelně Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1343, přednášku věnovanou bezpečnosti
a hospodaření seniorů.
Přednáška občanům mimo jiné nabídne rady,
jak se vyhnout hrozbě dluhové pasti, jak dobře hospodařit a upozorní na nekalé praktiky

podvodníků. O bezpečnosti a domácím násilí následně pohovoří vedoucí OOP ČR npor.
Blažek. Účastníci obdrží propagační materiály
a upomínkové předměty.
Na akci jsou srdečně zváni všichni zájemci
z řad seniorů i široké veřejnosti. Vstup volný.

or klubu“ spojené se cvičením ve vodě. Vstup
50,- Kč na průkazku „Senior klubu“ (pokud
možno přesně). Akci zajišťuje p. Šlegrová

hlášení možnost objednat svatomartinskou
husu. Účastníky doprovází p. Tomanová.

Cestopisná přednáška „Sibiř“
St 11.11. | 19.00 hod.
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
cestopisnou přednášku p. Kubeše „Sibiř“ Přednáška se koná v Roškotově divadle od 19.00
hodin. Přihlášky se přijímají ve Sladkovně dne
3.11. a 10.11. Vstup pro člena Senior klubu
40,- Kč. Platba při přihlášení. Akci zajišťuje p.
Ešpandrová.
Přednáška v knihovně
St 11.11. | 18.00 hod.
V rámci cyklu Akademie volného času zveme
naše členy do knihovny na přednášku pana
Pavla Mertelíka na téma „Rudolf Medek – zapomínaný správce odkazu čs legií“. Začátek
přednášky v 18.00 hodin. Vstup volný. Akci
zajišťuje JUDr. Králík.
Svatomartinská vycházka na Kolibu
– Hrádek
Čt 12.11. | sraz 13.00 hod.
Jedná se pěší turistickou vycházku bez využití autobusové dopravy. Délka trasy je cca 10
km, sraz účastníků u hotelu „Avion“ ve 13.00
hodin. Přihlášky dne 3.11. a 10.11. ve Sladkovně od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Při při-

Mgr. Tomáš Lukes
manažer prevence kriminality

Odpolední vycházka – Zahradnictví P. a V.
Šťastní
Čt 26.11. | sraz 13.20 hod.
Na místě bude možné zakoupit a pod odborným vedením vytvořit adventní výzdobu. Káva
pro účastníky zdarma.
Odchod ze stanoviště: Babyka 13.20 hodin
- JUDr. Králík, Autobusové nádraží 13.30 hodin – JUDr.Ešpandr, Penzion 13.30 hodin –
Ešpandrová Jana.
Wroclav – adventní zájezd
Pá 4.12. | zájezd
SK zprostředkovává autobusový zájezd s CK
do jednoho z nejstarších a nejkrásnějších
polských měst, které je nádherně vyzdobené.
Dopoledne prohlídka města s průvodcem,
odpoledne volno k nákupům na kouzelných
vánočních trzích. Závazné přihlášky se přijímají 3.11. 10.11., a 24.11 ve „Sladkovně“ od
10.00 hodin do 12.00 hodin. Platba při přihlášení.
Člen „Senior klubu“ hradí 590,- Kč, nečlen
690,- Kč. (jídlo a vstupy si hradí každý sám).
Povinností je připojištění léčebných výloh. Odjezd autobusu z autobusového nádraží cca
v 5 hodin. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr Zdeněk

pokračování na str. 8…
www.ustinadorlici.cz
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Komise prevence kriminality – preventivní přednáška „Pardubický kraj proti dluhům“

Sociální / zdravotní

pokračování ze str. 7…
Připravujeme:
Preventivní přednáška „Pardubický kraj
proti dluhům“
Čt 3.12. |13.00 hodin
Senior klub spolu s Komisí Prevence kriminality RM, Pardubickým krajem, organizací MOST
PRO o.p.s. a Obvodním oddělením Police
ČR Ústí nad Orlicí uspořádá dne 3. prosince
2015 od 13.00 hodin v jídelně Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí, Na Pláni 1343,
přednášku věnovanou hospodaření a dluhové
problematice. O bezpečnosti a domácím násilí následně pohovoří vedoucí OOP ČR npor.
Blažek. Účastníci obdrží propagační materiály
a upomínkové předměty.
Vstup volný. Akci zajišťuje JUDr. Z. Ešpandr

Český červený kříž

Přednášku zajišťuje SDH Ústí n.O. a koná se
v budově OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, vstupné dobrovolné
Ruční výroba vánočních dárků
13.11. | 14.00 hod.
Šikovné ručičky – ručně vyráběné dárky pro
Vaši rodinu a přátele, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, hradí se spotřebovaný materiál
Sebeobrana pro všechny
18.11. | 16.00 hod.
Budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, vezměte si sportovní oblečení
Zdobení vánočního cukroví
27.11. | 8.00 hod.
Inspirujte se, jak zdobit vánoční cukroví, budova OS ČČK ÚO, Kopeckého 840, možnost
zakoupení cukroví, vstupné zdarma
Kurz intuitivního vidění – M. Komissarov
4.-8.11. | 16-18 a 18.30-20.30 hod.
Probíhá proces aktivace centra vnímání, cvičení rozvíjí sebejistotu, harmonizuje se práce
obou mozkových hemisfér, pasivní děti se
rozvíjejí v aktivitě, lépe se soustředí, zlepšují
se studijní výsledky, navyšuje se IQ. Metoda
může pomoci slabozrakým i nevidomým lidem k lepší orientaci v prostoru. 15-ti letá
zkušenost M.K., spolupráce s vědeckými ústavy
Informace a přihlášení: Lenka Francová tel.
604 650 708, FranzovaLenka@seznam.cz,
čas: děti 16.00 – 18.00 hodin,
dospělí 18.30 – 20.30 hodin, budova OS ČČK
Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840
Ženský prožitkový seminář – menopauza
20.11. | podvečer
Přijd‘te si s námi povídat, zacvičit, položit
Vaše otázky...
Těší se na Vás MUDr. Veronika Špicarová,
terapeutka Lenka Franzová, fyzioterapeutka
Monika Zastoupilová
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Adventní zájezd na Hrádek u Nechanic
Čt 10.12. | zájezd
SK pořádá pro členy zájezd na zámek Nechanice a adventní trhy. Závazné přihlášky se přijímají 3.11., 10.11., a 24.11. ve „Sladkovně“
od 10.00 hodin do 12.00 hodin. Platba při
přihlášení. Členové mají přednost, člen „Senior klubu“ hradí 150,- Kč, jako náhradník nečlen
180,- Kč, neobyvatel Ústí nad Orlicí 210,- Kč.
Vstupné a doprava v ceně (jídlo si hradí každý
sám). Akci zajišťuje p. JUDr. Králík, Jana Šamšulová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 7.40 hodin, Babyka 7.45 hodin, Autobusové nádraží
7.50 hodin, Tvardkova 7.55 hodin, Penzion
8.00 hodin

Senior doprava ČČK: Senior doprava ČČK
je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře,
úřadu, na nákup, kadeřnici,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého
840 nebo na Informačním centru města
Senior doprava ČČK je provozována za podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.
Centrum pro život
vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum
pro seniory a nejen pro ně, akce jsou určeny
široké veřejnosti
Koně – výstava pohlednic koní
1.-30.11. |8 – 15.30 hod.
V době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK,
místo konání: budova OS ČČK Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840, vstupné: zdarma
Odpolední vycházka
5.11. | 13.45 hod. /sraz
Vycházka z Brandýsa n.O. do ÚO společně s paní Zdenou Urbanovou. Odjezd vlaku
14.05 do Brandýsa n.O., sraz před budovou
vlakového nádraží ÚO-město
Požární ochrana v domácnosti
6.11. | 16.00 hod.
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Upozornění : členské příspěvky na rok 2016
ve výši 200,- Kč se vybírají na „Sladkovně“ od
5. ledna 2016 každé úterý od 10.00 hodin do
12.00 hodin.
Členská schůze se bude konat v únoru 2016.
Vratky za akci „Veselá trojka“ se členům SK
vyplácejí ve Sladkovně dne 3.11. a 10.11. od
10.00 hodin do 12.00 hodin.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu
JUDr. Zdeněk Ešpandr

Informace a přihlášení: Lenka Francová tel.
604 650 708, FranzovaLenka@seznam.cz,
čas: 3 hodinový seminář v podvečer,
budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého
840, oblečení na cvičení, cena: 300,- Kč
Pravidelné akce
Kavárnička – Centrum setkávání
Pá | 8 – 15.30 hod.
Přijďte si popovídat se svými přáteli do Společenského centra ČČK (společenské hry, výtvarné činnosti)
každý patek od 9.00 do 13.00 společné čtení
.z časopisů ZDRAVÍ A PANÍ DOMU
Snoezelen
Relaxační, multismyslová místnost. Bližší
informace a objednání na tel. 607 131 592.
vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
Zdravé cvičení
Cvičení na gymnastických míčích. Bližší informace na tel. 464 649 590, 607 131 592
Masáže klasické, havajské a lymfatické
Bližší informace a objednání na tel. 464 649
590, 607 131 592.
Bližší informace o akcích Centra pro život na
www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena
Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno
každý den kromě pondělí od 13-16 hod.
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků – nová provozovna
v nákupním centru Nová Louže
Provozní doba:
Pondělí – pátek: 9 – 12, 14 – 18 hod.
Sobota 9 – 12 hod.
Úklidové služby, drobné opravy – služby
„Hodinového manžela“: bližší info a objednávky na tel.: 773 001 088

www.ustinadorlici.cz

Kalendář akcí a událostí

Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec) můžete využít
bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.
Neděle 1. listopadu
8 – 15.30 hodin
10.30 + 15.15 hodin
14 hodin
15.30 hodin
16 – 20.00 hodin
17.00 hodin

|
|
|
|
|
|

Koně/výstava pohlednic/do 30.11.
TJ Jiskra ÚO – TJ Lanškroun /fotbal/kr. přebor, st. a ml. žáci
TJ Jiskra ÚO „B“ – TJ Sokol Staré Hradiště/fotbal/1.A tř., muži B
Perníková chaloupka/pohádka
Prodloužená tanečních kurzů
Mune – Strážce měsíce/film 3D

|

Český červený kříž

|

tel.: 464 649 590

|
|
|

Malá scéna
Kulturní dům
Kino Máj

|
|
|

tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564
tel.: 465 521 047

|
|

Fotokalendáře I./dílna
Návrat do budoucnosti/film

|
|

RC Srdíčko
Kino Máj

|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 465 521 047

|
|
|
|

Kavárnička
J. Fikejz/Abstraktní tisky/do 30.11.
Předsudky,média a my/diskuze
Labyrint – Zkoušky ohněm/film

|
|
|
|

MC Medvídek
Malá scéna
Městská knihovna
Kino Máj

|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 608 752 608
tel.: 737 205 226
tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|

S Kašpárkem za písničkou
Kurz intuitivního vidění/do 8.11.
Festival outdoorových filmů/do 8.11.
Muž na laně/film 3D
Lenka Dusilová/koncert

|
|
|
|
|

MC Medvídek
Český červený kříž
Malá scéna
Kino Máj
Klub Popráč

|
|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 604 650 708
tel.: 608 752 608
tel.: 465 521 047
tel.: 736 481 170

|
|
|
|
|
|
|
|

Powerjóga pro jógamamky
Odpolední výlet na Andrlův chlum
Odpolední vycházka
Cvičení aneb Nemáme rádi rutinu
Manželské večery
Lampiónkový průvod s pohádkou
Mimořádný koncert – loutna
Meteor v Dancingu/koncert

|
|
|
|
|
|
|
|

MC Medvídek
Senior klub
Český červený kříž
MC Medvídek
RC Srdíčko
MC Medvídek
ZUŠ J. Kociana
Bar Husová

|
|
|
|
|
|
|
|

tel.: 602 245 393
tel.: 722 475 129
tel.: 464 649 590
tel.: 605 965 463
tel.: 603 913 885
tel.: 605 965 463
tel.: 465 569 551
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|

Den otevřených dveří
Nosíme se s Editou
Plavání pro členy SK
Požární ochrana
Himalaya Expedition/komponovaný pořad
Cocote Minute, Imodium, Nil/koncert

|
|
|
|
|
|

SŠUP, Zahradní 541, ÚO
MC Medvídek
KPB ÚO
Český červený kříž
Malá scéna
Kulturní dům ÚO

|
|
|
|
|
|

www.ssup.cz
tel.: 605 965 463
tel.: 722 475 131
tel.: 464 649 590
tel.: 608 752 608
tel.: 465 514 271

|
|
|
|
|
|
|

Předvánoční „Hnětení“/workshop
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Síla a léčivá moc kamenů
Lampiónový průvod
Himálaje očima D. Štěrbové
Běh na dlouhou trať/C-Dance

|
|
|
|
|
|
|

ZUŠ J. Kociana
SŠZS, Smetanova 838, ÚO
SŠUP, Zahradní 541, ÚO
MC Medvídek
RC Srdíčko
Malá scéna
Roškotovo divadlo

|
|
|
|
|
|

tel.: 731 158 157
www.szsuo.cz
www.ssup.cz
tel.: 605 774 569
tel.: 604 313 249
tel.: 608 752 608

|
|

Mrkáček Bill/film
Spectre/film

|
|

Kino Máj
Kino Máj

|
|

tel.: 465 521 047
tel.: 465 521 047

|
|
|

Fotokalendáře II./dílna
Hudební besídka
Návrat do budoucnosti 2/film

|
|
|

RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
Kino Máj

|
|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047

|
|
|

Přírodní produkty pro domácnost
Impresionismus a A. Rodin/přednáška Malá scéna
Sinister 2/film

|
|
|

MC Medvídek
tel.: 608 752 608
Kino Máj

|

tel.: 605 965 463

|

tel.: 465 521 047

|
|
|
|

Radčiny zpívánky s kytarou
Vyvážená strava/kurz vaření
Rudolf Medek/přednáška
Sibiř/cestopisná přednáška

|
|
|
|

MC Medvídek
MC Medvídek
Městská knihovna
Roškotovo divadlo

|
|
|
|

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

|
|
|
|
|
|
|

Powerjóga pro jógamamky
Vycházka na Kolibu – Hrádek
Čtení a vyrábění pro děti 3-8 let
Foto Slezák/vernisáž
Z muzejního depozitáře/vernisáž
Manželské večery
Slepá/film

|
|
|
|
|
|
|

MC Medvídek
Senior klub
Městská knihovna
Městské muzeum
Městské muzeum
RC Srdíčko
Malá scéna

|
|
|
|
|
|
|

tel.: 602 245 393
tel.: 731 601 548
tel.: 737 205 226
tel.: 731 577 724
tel.: 731 577 724
tel.: 603 913 885
tel.: 608 752 608

|
|
|
|
|

Nosíme se s Editou
Šikovné ručičky/dílna
Lití do formy /keramická dílna
Výstava Patchwork/vernisáž
Wilsonov/film

|
|
|
|
|

MC Medvídek
Český červený kříž
DDM Duha
Galerie pod radnicí
Kino Máj

|
|
|
|
|

tel.: 605 965 463
tel.: 464 649 590
tel.: 604 209 661
tel.: 725 078 375
tel.: 465 521 047

|
|
|
|

Králíky-Křížová hora-Č. Voda / turist. výlet
TJ Jiskra ÚO – TJ Sokol Suchdol/fotbal/divize C, muži A
Dokonalý šéf/film
Marťan/film

|

ST-AR klub

|

tel.: 731 601 548

|
|

Kino Máj
Kino Máj

|
|

tel.: 465 521 047
tel.: 465 521 047

Pondělí 2. listopadu
10.00 hodin
19.30 hodin
Úterý 3. listopadu
9.00 hodin
18.00 hodin/vernisáž
18.00 hodin
19.30 hodin
Středa 4. listopadu
9 – 10 hodin
		
		
19.30 hodin
		
Čtvrtek 5. listopadu
9.00 hodin
13.00 hodin/sraz
13.45 hodin/sraz
16 – 17.00 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin
19.00 hodin
19.00 hodin
9 – 17.00 hodin
9 – 12.00 hodin
14 – 15.30 hodin
16.00 hodin
19.00 hodin
		
Sobota 7. listopadu
		
8 – 12.00 hodin
9 – 14.00 hodin
14 -18.00 hodin
17.00 hodin
19.00 hodin
19.30 hodin
Neděle 8. listopadu
17.00 hodin
19.30 hodin
Pondělí 9. listopadu
10.00 hodin
17.00 hodin
19.30 hodin
Úterý 10. listopadu
9.30 hodin
18.00 hodin
19.30 hodin
Středa 11. listopadu
9 – 10.00 hodin
16.00 hodin
18.00 hodin
19.00 hodin
Čtvrtek 12. listopadu
9.00 hodin
13.00 hodin
16-17.00 hodin
17.00 hodin
		
17.00 hodin
19.00 hodin
Pátek 13. listopadu
9 – 12.00 hodin
14.00 hodin
14.-17.00 hodin
		
19.30 hodin
Sobota 14. listopadu
8.10 hodin/sraz
13.30 hodin
17.00 hodin
19.30 hodin
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Pátek 6. listopadu

Kalendář akcí a událostí

Neděle 15. listopadu
7.30 – 11.00 hodin
17.00 hodin
19.30 hodin

|
|
|

Sběratelská burza
Peanuts ve filmu/film 3D
Spectre/film

|
|
|

Hotel Poprad, salonek
Kino Máj
Kino Máj

|
|

tel.: 465 521 047
tel.: 465 521 047

|
|
|
|

Fotokalendáře III./dílna
Ondráškova abeceda/čtení pro děti
Fakjů pane učiteli 2/film
Guitar4mation/koncert

|
|
|
|

RC Srdíčko
Městská knihovna
Kino Máj
ZUŠ J. Kociana

|
|
|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 737 205 226
tel.: 465 521 047
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|
|

S Kašpárkem za písničkou
Montessori pedagogika/přednáška
Vzdor a vztek dítěte/přednáška
Sebeobrana pro všechny
Třídní hudební besídka
Podzimní setkání s veřejností
Ztraceni v Mnichově/film

|
|
|
|
|
|
|

MC Medvídek
MC Medvídek
RC Srdíčko
Český červený kříž
ZUŠ J. Kociana
Malá scéna
Kino Máj

|
|
|
|
|
|
|

tel.: 605 774 569
tel.: 605 965 463
tel.: 604 313 249
tel.: 464 649 590
tel.: 465 569 551
tel.: 608 752 608
tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|

Powerjóga pro jógamamky
Cvičení aneb Nemáme rádi rutinu
Gangster Ka/film
Manželské večery
Celebrity s.r.o./film

|
|
|
|
|

MC Medvídek
MC Medvídek
Kino Máj
RC Srdíčko
Kino Máj

|
|
|
|
|

tel.: 602 245 393
tel.: 605 965 463
tel.: 465 521 047
tel.: 603 913 885
tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|
|

Nosíme se s Editou
Výroba vánočních blahopřání I.
Koncert Dechového orchestru
Ženský prožitkový seminář
A pak už tam nezbyl ani jeden/divadlo Malá scéna
Stepáči křtí EP Coctales/koncert

|
|
|
|
|
|

MC Medvídek
Městská knihovna
Roškotovo divadlo
Český červený kříž
tel. 608 752 608
Klub Popráč

|
|
|
|

tel.: 605 965 463
tel.: 737 205 226
tel.: 604 650 708

|

tel.: 736 481 170

|
|
|
|
|

„Plstění“/workshop
Jak zachránit princeznu/pohádka
SnowFilmFest/filmová akce
Koncert The Fellas a IAN
Paranormal aktivity/film 3D

|
|
|
|
|

ZUŠ J. Kociana
Roškotovo divadlo
Klub Popráč
Malá scéna
Kino Máj

|
|
|
|
|

tel.: 731 158 157
tel.: 736 503 564
tel.: 736 481 170
tel.: 608 752 608
tel.: 465 521 047

|

Butch Cassidy a Sundance Kid/divadlo

|

Roškotovo divadlo

|

tel.: 736 481 170

|
|

Fotokalendáře IV./dílna
Victoria/film

|
|

RC Srdíčko
Kino Máj

|
|

tel.: 604 313 249
tel.: 465 521 047

|
|
|

Byl jednou jeden ostrov/film
Třídní hudební besídka
Love/film 3D

|
|
|

Kino Máj
ZUŠ J. Kociana
Kino Máj

|
|
|

tel.: 465 521 047
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|
|
|

Radčiny zpívánky s kytarou
Den otevřených dveří
Pečeme perníčky/dílna
Třídní hudební besídka
Laputa/film
Světlo paměti/přednáška
Sicario: nájemný vrah/film

|
|
|
|
|
|
|

MC Medvídek
SŠZS, Smetanova 838, ÚO
MC Medvídek
ZUŠ J. Kociana
Kino Máj
Malá scéna
Kino Máj

|
|
|
|
|
|
|

tel.: 605 774 569
www.szsuo.cz
tel.: 605 774 569
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047
tel.: 608 752 608
tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|

Powerjóga pro jógamamky
Zahradnictví P. a V. Šťastní/vycházka Senior klub
Manželské večery
Berani/film
Stážista/film

|
|
|
|
|

MC Medvídek
tel.: 731 031 186
RC Srdíčko
Malá scéna
Kino Máj

|

tel.: 602 245 393

|
|
|

tel.: 603 913 885
tel.: 608 752 608
tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|
|

Zdobení vánočního cukroví/dílna
Nosíme se s Editou
Den otevřených dveří
Plavání pro členy SK
LiStOVáNí/groteska
Vinnetou/divadlo

|
|
|
|
|
|

Český červený kříž
MC Medvídek
Gymnázium ÚO
KPB ÚO
Malá scéna
Roškotovo divadlo

|
|
|
|
|
|

tel.: 464 649 590
tel.: 605 965 463
www.gymuo.cz
tel.: 722 475 131
tel.: 608 752 608
tel.: 736 503 564

|
|
|
|
|
|
|
|

Den pro dětskou knihu
Den otevřených dveří
Turistická vycházka
Otcové a dcery/film
Rockování na Malé scéně
Ples pro tebe
Hunger games 2. Část/film
Mowember party

|
|
|
|
|
|
|
|

Městská knihovna
Gymnázium ÚO
ST-AR klub
Kino Máj
Malá scéna
Kulturní dům
Kino Máj
Klub Popráč

|
|
|
|
|

tel.: 737 205 226
www.gymuo.cz
tel.: 731 601 548
tel.: 465 521 047
tel.: 608 752 608

|
|

tel.: 465 521 047
tel.: 736 481 170

|

Ústecký advent

|

Mírové náměstí

|

tel.: 465 521 047

|
|
|
|
|

Vánoční koncertíky
Předcházení nemocem/beseda
Třídní hudební besídka
Proč jsem nesnědl svého taťku/film 3D
Dámská jízda

|
|
|
|
|

ZUŠ J. Kociana
RC Srdíčko
ZUŠ J. Kociana
Kino Máj
RC Srdíčko

|
|
|
|
|

tel.: 465 569 551
tel.: 603 976 036
tel.: 465 569 551
tel.: 465 521 047
tel.: 604 313 249

Pondělí 16. listopadu
10.00 hodin
16.00 hodin
19.30 hodin
19.30 hodin
Středa 18. listopadu
9 – 10 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
16.00 hodin
16.00 hodin
17.00 hodin
19.30 hodin
Čtvrtek 19. listopadu
9.00 hodin
16 – 17.00 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin
19.30 hodin
Pátek 20. listopadu
9 – 12.00 hodin
14.30-16.00 hodin
19.00 hodin
		
19.00 hodin
20.00 hodin
Sobota 21. listopadu
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15.00 hodin
		
19.00 hodin
19.30 hodin
Neděle 22. listopadu
19.30 hodin
Pondělí 23. listopadu
10.00 hodin
19.30 hodin
Úterý 24. listopadu
17.00 hodin
17.00 hodin
19.30 hodin
Středa 25. listopadu
9 – 10.00 hodin
14.00 – 17.00 hodin
16.00 hodin
16.30 hodin
17.00 hodin
18.00 hodin
19.30 hodin
Čtvrtek 26. listopadu
9.00 hodin
13.20 hodin/sraz
17.00 hodin
19.00 hodin
19.30 hodin
Pátek 27. listopadu
8.00 hodin
9 – 12.00 hodin
11 – 18.00 hodin
14 – 15.30 hodin
18.00 hodin
19.30 hodin
Sobota 28. listopadu
9-11.00 hodin
9 -14.00 hodin
13.30 hodin/sraz
17.00 hodin
19.00 hodin
19.00 hodin
19.30 hodin
		
Neděle 29. listopadu
14.-20.00 hodin
Pondělí 30. listopadu
7.30-11.00 hodin
10.00 hodin
17.00 hodin
17.00 hodin
20.00 hodin
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Sociální / zdravotní

17. 09. 2015 proběhlo slavnostní zahájení
projektu Mezigeneračního soužití. Díky společnosti Sodexo a všem dobrovolným přispěvatelům jsme mohli zakoupit společenskou
hru Člověče, nezlob se! Ve spolupráci s MŠ
Na Výsluní tak společně můžeme naplňovat
cíl projektu, kterým je především vzájemné
předávání radosti a moudrosti napříč jednotlivými generacemi. Počasí nám přálo, hra probíhala v přátelské atmosféře, i přesto, že to
chvílemi bylo „drama“. Vítězi se nakonec staly
všechny děti, které si z našeho společného
setkání odnášely čokoládové medaile. Všem
zúčastněným dětem a pedagogickému týmu
děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Pracovníci a obyvatelé
Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Jako druhé zařízení v Pardubickém kraji
získal dne 15. 9. 2015 Domov důchodců
Ústí nad Orlicí certifikát Vážka, který označuje domovy se zvláštním režimem, které
splňují podmínky kvality na úrovni, jakou nastavila Česká alzheimerovská společnost.
Ta při certifikaci hodnotí nejen budovu, ale
také kompetence zaměstnanců, jejich počet
a strukturu, způsob práce, proces poskytování služby a také atmosféru v zařízení, přístup
k uživatelům. Právě za atmosféru získal Domov důchodců Ústí nad Orlicí od odborné komise zvláštní pochvalu. Uživatel, jeho rodina
i zřizovatel tak mají jistotu, že zařízení, které
využívají nebo zřizují, patří v národním srovnání mezi zařízení nejvyšší kvality. Zřizovatelem
Domova důchodců Ústí nad Orlicí je město
Ústí nad Orlicí.
Jan Vojvodík
ředitel

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického
kraje, o. p. s., detašované pracoviště Ústí n.O.
Nabízí tyto služby
Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat přes e-mailovou poštu
a nevíte jak na to? Chcete se naučit znakový
jazyk? Služba je bezplatná.
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co
největší míře umožnit zdravotně postiženým
občanům, dětem a seniorům žít soběstačný
a plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, občanům od 1 roku. Cena za službu je do
18 let- 60 Kč/hod., od 18 hodin a o víkendu
120 Kč/hod., od 18 let -70 Kč/hod., od 18 hodin a o víkendu 130 Kč/hod.

Podzimní rekondice Rosky Ústí nad Orlicí
Účastníci podzimní rekondice ROSKY Ústí
nad Orlicí se opět sešli na Pastvinách v Orlických horách. Program je tradičně nabitý
tematickými přednáškami, které se vztahují k onemocnění roztroušené sklerózy, ale
i zdravého životního stylu, různými styly cvičení, zajímavými hosty. Každodenní cvičení obohatila fyzioterapeutka paní L. Částková z rehabilitačního oddělení nemocnice v Ústí nad
Orlicí. Společně jsme procvičili hluboké svaly
v oblasti hrudní, břišní a podél páteře a učili se
cvikům Brunkovovy metody. Paní I. Kabešová
z firmy DMA nám předvedla kompenzační pomůcky pro handicapované lidi. S p. Pirklovou
jsme zase procestovali Srí Lanku. Nechybě-
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lo ani procvičování jemné motoriky spojené
s výrobou předmětů z různých materiálů.
Příjemným doplňkem každé rekondice jsou
masáže a perličková koupel. V plánu byl i výlet
do vojenského muzea v Králíkách a na Hedeč
do kláštera na „Hoře Matky Boží“. Počasí nám
přálo a výlet se zdařil. Týden rychle utekl, ale
příjemné vzpomínky všem zůstanou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu, která
umožňuje reg.organizaci Roska UO realizovat
plánované akce. Tyto aktivity přispívají k začlenění pacientů s RS do aktivního života a přinášejí jim velké povzbuzení.
Hana Pauková

Obecně prospěšná společnost CEDR informuje

Stomatologická pohotovost
31.10. – 1.11. | MUDr. Jiří Pirkl
Litomyšlská 590, ČT, tel.: 606 704 599
7. – 8.11. | MUDr. Blanka Martinková
Pernerova 1573, Choceň, tel.:
465 471 692
14. – 15.11. | MDDr. Milan Melcher
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
17.11. | MUDr. Sylva Moučková
Dolní 443, Choceň, tel.. 606 565 823
21. – 22.11. | MDDr. Veronika Pechancová, Javornického 198, V. Mýto,
tel.: 465 485 155
28. – 29.11. | MUDr. Radim Podgorný
Gen. Závady 116, V. Mýto,
tel.: 465 423 957

Odborné sociální poradenství
Jde např. o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na péči, dávek pomoci
v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním
postižením, příspěvku na mobilitu, na zvláštní
pomůcku atd. Bezplatně pomůžeme při sepisování žádostí, námitek, odvolání a s vyplňováním formulářů.
Plavání pro zdravotně postižené a seniory v KPB v ÚO ve dnech: 7.9., 21.9., 12.10.,
26.10., 2.11., 16.11., 30.11., 7.12. vždy od
14.00 do 16.00 hodin. Vstupné 20 Kč, doprovod neplatí.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká budova RC - AKTIVA – 3. podlaží), ÚO,
tel.: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983, web: www.czp-pk.cz

Obecně prospěšná společnost CEDR Pardubice v Ústí nad Orlicí, pomáhající lidem s duševním onemocněním, nabízí volná rehabilitační
místa v sociálně terapeutické dílně, kde si
zájemci mohou trénovat pracovní a sociální
dovednosti a ověřit si, zda by zvládli docházet
do zaměstnání. Při návratu na trh práce jim
poskytujeme podporu.

Nabízíme také cenově dostupné volnočasové kurzy vedené kvalifikovanými a zkušenými
lektory. Můžete se přihlásit na muzikoterapii,
počítačový a tvořivý kurz. Díky malým kolektivům jsou naše kurzy i dílna vhodná například
pro lidi trpícími depresí, úzkostmi, sociální fobií apod.
Více informací Vám rádi poskytneme na adrese: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí,
nebo nás můžete kontaktovat telefonicky:
605 350 525 / 603 542 697, e-mailem:
usti@cedrops.cz.
Chceme také touto cestou ze srdce poděkovat všem, kdo jste s námi oslavili 5. narozeniny
CEDRu v Ústí nad Orlicí a podpořili tak naši
činnost.
Mgr.P. Krátká

www.ustinadorlici.cz
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Informace z Domova
důchodců Ústí nad Orlicí

Pro děti a mládež
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Mateřské centrum Medvídek

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

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4měsíců do
cca 2let pro předem přihlášené
pondělí 2., 9., 16., 23. a 30. 11. | různé
4-5měs. 8.30 hod., 5-8.měs. nelezoucí 9.15
hod., 8-12měs. lezoucí 10.00hod., 13-18měs.
chodící 10.45 hod., 18-24 měsíců 11.30hod.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683),
cena 50,- / 30min

Na závěr se mohou děti těšit na překvapení.
Za deště se akce nekoná!!!

Kavárnička
úterý 3. 11. | 9:00hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky k chodu
centra? Můžete něco naučit ostatní maminky? Přijďte se s námi podělit.

Přírodní produkty pro domácnost
úterý 10. 11. | 9.30 hod.
Blanka Malá Vás seznámí s přírodními prostředky pro Vaši domácnost. Mýt, čistit a prát
můžete i jinak.

S kašpárkem za písničkou
středa 4. a 18. 11. | 9 do 10 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves

Radčiny zpívánky s kytarou
středa 11. a 25. 11. | 9 – 10 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Radkou Manovou při doprovodu kytary

Powerjóga pro jógamamky
čtvrtek 5., 12., 19. a 26. 11. | 9.00hod.
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou.
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce
40, / dítě). Počet míst omezen hlaste se prosím předem přímo Markétě na 602 245 393.

„Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří“
středa 11. 11. | 16.00 hod.
Můžete se těšit na téma VYVÁŽENÁ STRAVA
s Davidem Jakubcem. Vše, co připravíme si
sami sníme. Příspěvek na suroviny 50,- . Na
kurzy se prosím hlaste předem na telefonu
605 774 569 nebo zapsáním v MC.
Kurz se nekoná, pokud nebude obsazen min.
6 lidmi. Před kurzem prosím sledujte FB nebo
volejte.

Cičení aneb Nemáme rádi rutinu
čtvrtek 5. a 19. 11. | 16 do 17 hod.
Další ukázka cvičení v rámci projektu „...kdo
se navíc pohybuje, zdravím krásou překypuje“.
Přijďte si vyzkoušet cvičení pod vedením Vendy Juklové. Neboj se, přidej se :) Děti vítány :)
Nosíme se s Editou
pátek 6., 13., 20. a 27. 11. | 9 do 12 hod.
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.
Lampiónkový průvod s pohádkou
čtvrtek 5.11. | 17.00 hod.
Pojďte s námi po pohádkové cestě s lampiónky. Začínáme před vchodem do MC Medvídek.

Síla a léčivá moc kamenů
sobota 7. 11. | 14 - 18.00 hod.
Dorazte na povídání Ládi Skřivánka. S sebou
papír a tužku na poznámky, bude co psát :)
Kameny je možné si osobně osahat – procítit,
koupit, …

Montessori pedagogika v běžném životě
středa 18. 11. | 10.00 hod.
Montessori, to nejsou jen speciální pomůcky
v otevřených policích.
Je to zejména určitý způsob přístupu k dětem, k jejich výchově a ke vzdělávání. Provede
Vás Lenka Suchomelová.
Pečeme perníčky
středa 25. 11. | 16.00 hod.
Opět se vracíme k tradičnímu předvánočnímu
pečení perníčků. Přijďte nám s dětmi pomoct .

Burza filantropie podpořila sociální projekty
Ve středu 7. října proběhla v Ústí nad Orlicí
Burza filantropie, kterou zde tradičně pořádá
Koalice nevládek Pardubicka. Zástupci města
Ústí nad Orlicí se akce zúčastnili již po čtvrté.
Na burze neziskové organizace odprezentovaly své připravené projekty a následně je zástupci jednotlivých firem, donátoři a zástupci
města a kraje odměnili finančními nebo materiálními příspěvky. Město letos podpořilo
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projekty „Staňte se pěstouny“ prezentovaný
o.s. Amalthea, projekt „Klub bez klíče“ od o.s.
Cema, projekt Kontaktu Ústí nad Orlicí „Linka
důvěry – blíže vám“, projekt o.s. Rytmus Východní Čechy s názvem „Průvodce k samostatnosti“ a projekt „Chlapská dílna“, který
prezentovalo Rodinné centru Srdíčko o.s.. Celkově bylo vynaloženo 23.000 Kč.

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Každý účastník keramické dílny si vyrobí 2
výrobky, např. hrníček, misku, vázičku nebo
koule. Cena je 100 Kč/dospělí, 50 Kč/děti. Informace a přihlášky do 6.11. na mail: duha@
ddm-usti.cz
Pišqworky
5.11. | pro školy
Oblastní kolo soutěže pro přihlášené SŠ
a gymnázia, prezence: 8.00 hod., zahájení:
8.30 hod. Více na www.pisqworky.cz

Dům dětí a mládeže Duha, tel.: 604 209 661
duha@ddm-usti.cz, www.ddm-usti.cz
Hledáme nového vedoucího kroužku geocaching!! Kroužek probíhá v liché týdny v pondělí od 16.00 do 18.00 hod. Zájemci hlaste
se na mail: alena.durisova@ddm-usti.cz nebo
duha@ddm-usti.cz nebo na tel.: 604 209 661
Lití do formy
13.11. | 14.-17.00 hodin

Rodinné centrum Srdíčko

Adventní Vídeň
11.12. | zájezd
Zájezd pro rodiče s dětmi a dospělé, cena 450
Kč (zahrnuje jízdné autobusem)
Evropská dobrovolná služba
Od října se DDM DUHA stal na rok hostující organizací pro dobrovolnici ze Španělska. Děti,
mládež i dospělí budou mít možnost blíže se
seznámit s jinou kulturou a procvičit si angličtinu.

Příprava originálních vánočních dárků scrapbookovou technikou, s sebou 13 ks fotografií
Fotokalendáře II.
9.11. | 10.00 hod.
Fotokalendáře III.
16.11. | 10.00 hod.

Naše dobrovolnice Sol Andrés Guilarte se zapojila do aktivit DDM DUHA.
Připravila si kurz španělštiny pro děti i dospělé
v pondělí a ve středu. Výuka probíhá v malých
skupinách pro začátečníky i pokročilé. Účastníci kurzu mají jedinečnou příležitost naučit se
španělsky s rodilou mluvčí. Dále navštěvuje
kroužky lezení a keramiky.
Jednou týdně navštěvuje klub KAMIN a vede
konverzační hodiny španělštiny na Gymnáziu.
Více informací na našich stránkách – odkaz
EVS.
Lezení pro veřejnost
Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením zkušených instruktorů! Zapůjčení lezeckého vybavení je samozřejmostí.
Cena:
35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě
Po:
19.00 – 20.30 hod.
Út:
18.00 – 20.00 hod.
Čt:
19.00 – 21.00 hod.

Jednorázové akce
Lampiónový průvod
so 7.11. | 17.00 hod.
Start na ZŠ Bří Čapků a Třebovská. Pojďte
s námi rozzářit město lampiony, konec na zahradě RC – čaj, pohádky, ohňostroj
Vzdor a vztek dítěte
st 18.11. | 10.00 hod. – herna RC
Interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého

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

Fotokalendáře IV.
23.11. | 10.00 hod.

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

Manželské večery
čt 5.,12.,19.a 26.11. (až 10.12.) | 17.00 hod.
Kurz komunikace v manželství. Hlídání dětí po
domluvě zajišťujeme. Tel.: 603 913 885. Dotovaná cena kurzu je 800 Kč na dvojici. Více
na www. manželskevečery.cz

Herna, výtvarná dílna
po | 8.30-12.30 hod.
především pro dospělé

Klub deskových her s kavárnou
pátek | 18-24.00 hod.
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

Předcházení nemocem
po 30.11. | 10.00 hod. – herna RC
Beseda se zdravotníkem M. Kaláškem

Herna, prográmek pro děti
st | 8.30-12.30 hod.
zpívání, vyrábění, pohyb

Odpolední programy
(multifunkční sál, 1. patro)

Dámská jízda
po 30.11. | 20.00 hod. – herna RC

Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30-12.30 hod.
Pondělní výtvarné dílny – (cena dle spotřebovaného materiálu)
Fotokalendáře I.
2.11. | 10.00 hod.

11 / 2015

www.ustinadorlici.cz

[ 13 ]

Dům dětí a mládeže

Kultura

Klubcentrum Ústí nad Orlicí
3D digitální kino Máj
Nabídka pořadů – listopad 2015
Předprodej: Informační centrum MěÚ, budova radnice, tel.: 465 514 271
Rezervační a prodejní systém on-line:
www.klubcentrum.cz
Informace: Klubcentrum v Ústí n.O.,
tel.: 606 684 449, 736 503 564,
e-mail:info@klubcentrum.cz
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Prodloužená tanečních kurzů
Ne 1.11. | 16-20 hod. | Kulturní dům
Hudba Betl Band Vysoké Mýto. Účastníci kurzů vstup zdarma po předložení průkazky,
ostatní 70 Kč.
Meteor v Dancingu
Čt 5.11. | 19.00 hodin | Bar Husová
Večer s dnes již bezmála legendárním tanečním orchestrem ze Sopotnice založeným
v roce 1963, vstupné 60 Kč
Sibiř
St 11.11. |19 .00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše.
Vstupné 65 Kč
Guitar4mation
Po 16.11. | 19.30 hodin | ZUŠ J. Kociana
Koncert mezinárodního kytarového kvarteta,
které představuje posluchačům hudbu 20.
a 21. století v nové netradiční formě.
Koncertní předplatné, vstupné 150 Kč
Stop pohádka aneb Jak zachránit princeznu
So 21.11. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
S pomocí proměnlivých loutek, variabilní scény a rekvizit se rozehraje stop pohádka – vždy
po několika minutách herci Divadýlka Kuba
vyzvou děti ke spolupráci na příběhu. Představení pro rodiče s dětmi, vstupné 50 Kč
Vinnetou
Pá 27.11. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Městské divadlo Kladno. Na motivy knih Karla
Maye a filmů režiséra Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Jakub Prachař a Vojtěch Kotek. Inscenace není vhodná pro diváky
do 15 let. Divadelní předplatné, vstupné 350
Kč

Rezervace a předprodej vstupenek on-line
na: www.klubcentrum.cz
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.:
465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před začátkem představení - tel.: 736 503 566
Informace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí,
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, e-mail:
info@klubcentrum.cz
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje cenu brýlí (dospělí 30,-Kč, děti 25,-Kč, ke
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat
opakovaně.
Mune – Strážce měsíce
3D
ne 1.11. |17.00 hod.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný, české
znění, vstupné 120 Kč
Návrat do budoucnosti
po 2.11. | 19.30 hod.
Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi, české titulky,
vstupné 100 Kč
Labyrint – zkoušky ohněm
út 3.11. | 19.30 hod.
Akční / Sci-Fi / Thriller, české titulky, vstupné
100 Kč				
Muž na laně 
3D
St 4.11. | 19.30 hod.
Dobrodružný / Thriller, české titulky, vstupné
130 Kč
Mrkáček Bill
Ne 8.11. | 17.00 hod.
Animovaný, české znění, vstupné 100 Kč
		
Spectre
Ne 8.11. | 19.30 hod.
Akční / Krimi, české titulky, vstupné 120 Kč
Návrat do budoucnosti 2
Po 9.11. | 19.30 hod.
Komedie / Sci-Fi, české titulky, vstupné 100
Kč
Sinister 2
Út 10.11. | 19.30 hod.
Horor, české titulky, vstupné 100 Kč
do 15 let nepřístupné
Wilsonov
13.11. | 19.30 hod.
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Komedie / Krimi, Česko /Slovensko, vstupné
100 Kč
Dokonalý šéf
So 14.11. | 17.00 hod.
Komedie, české titulky, vstupné 110 Kč
Marťan
So 14.11. | 19.30 hod.
Sci-Fi / Akční , české titulky, vstupné 110 Kč
Snoopy a Charlie Brown - Peanuts ve filmu
3D
Ne 15.11. | 17.00 hod.
Animovaný /Rodinný, české znění, vstupné
130 Kč
Spectre
Ne 15.11. | 19.30 hod.
Dobrodružný / Krimi, české titulky, vstupné
120 Kč
Fakjů pane učiteli 2
Po 16.11. | 19.30 hod.
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč
Ztraceni v Mnichově
18.11. | 19.30 hod.
Drama / Psychologický, Česko, vstupné 100
Kč		
Gangster Ka
Čt 19.11. | 17.00 hod.
Krimi / Thriller, Česko, vstupné 100 Kč
Celebrity S.R.O.
19.11. | 19.30 hod.
Komedie, Česko, vstupné 120 Kč
Paranormal aktivity: The ghost dimension
3D
So 21.11. | 19.30 hod.
Horor, české titulky, vstupné 130 Kč
do 15 let nepřístupno
Victoria
23.11. | 19.30 hod.
Drama, české titulky, vstupné 90 Kč
do 15 let nepřístupno
Aldabra: byl jednou jeden ostrov
Út 24.11. | 17.00 hod.
Rodinný, Česko, vstupné 110 Kč
Love3D
Út 24.11. | 19.30 hod.
Drama / Erotický, české titulky, vstupné 80 Kč

pokračování na str. 15…
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Laputa
St 25.11. | 17.00 hod.
Drama, Česko, vstupné 100 Kč

Otcové a dcery
So 28.11. | 17.00 hod.
Drama, české titulky, vstupné 110 Kč

Sicario: nájemný vrah
St 25.11. | 19.30 hod.
Akční / Krimi, české titulky, vstupné 110 Kč

Hunger games: Síla vzdoru 2. část
So 28.11. | 19.30 hod.
Sci-Fi / Thriller, české titulky, vstupné 120 Kč

Stážista
Čt 26.11. | 19.30 hod.
Komedie, české titulky, vstupné 110 Kč

Proč jsem nesnědl svého taťku
3D
Po 30.11. | 17.00 hod.
Animovaný / Rodinný, české znění, vstupné
130 Kč

Klub přátel umění

Městská knihovna

Do 8. listopadu si v Galerii pod radnicí můžete
prohlédnout výstavu XIV. Trienále českého
ex libris, která vznikla ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Kabinetem ex
libris v Chrudimi.
V pátek 13. listopadu bude vernisáží zahájena
nová prodejní výstava obrazů, grafiky, fotografií, betlémů a knih s názvem Výstava Patchwork, která bude v Galerii pod radnicí k vidění
do 3. prosince.
Galerie je otevřena denně mimo pondělí, úterý
až pátek 10-12, 14-17 hod., sobota a neděle
14-17 hod.

ÚSTECKÝ ADVENT
2015
Srdečně Vás zveme na slavnostní program
spojený s rozsvícením vánočního stromu
a vánoční výzdoby, který se uskuteční
v NEDĚLI 29. LISTOPADU na Mírovém
náměstí.
Program bude zahájen ve 14:00 prodejním
Vánočním jarmarkem škol a neziskových
organizací společně s vystoupením hudebních souborů. V 15.00 hodin se uskuteční
koncert smíšeného pěveckého sboru Alou
Vivat, v 15.45 hodin bude následovat koncert „elektroakustického bigbítku“ PPS.
Žehnání adventních věnců se uskuteční
v 16.30 hodin a po zahájení adventu starostou města se v 17.00 hodin slavnostně
rozsvítí vánoční strom na náměstí a vánoční výzdoba ve městě.
Po 17. hodině, na závěr slavnostního programu, vystoupí se svým koncertem skupina Kantoři. Občerstvení zajištěno.
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Předsudky, média a my
3.11. | 18.00 hodin
Panelová diskuze o romské otázce v malých
městech, s pracovníky v sociální oblasti – profesionály i dobrovolníky. Malé pohoštění
Rudolf Medek – zapomínaný správce odkazu čs. legií
11.11. | 18.00 hodin
Přednáška Pavla Mertelíka z cyklu Akademie
volného času
Jeden za všechny, všichni za jednoho
12.11. | 16.00-17.00 hodin
Čtení, vyrábění, vhodné pro děti od 3 do 8 let,
příspěvek na materiál 10 Kč

Městské muzeum

Ve čtvrtek 12. listopadu srdečně zveme
k návštěvě vernisáže od 17 hodin. Zahájena
bude dvojice výstav s názvy „FOTO SLEZÁK“
a „Z muzejního depozitáře“. První z jmenovaných představí vybrané fotografie města
Ústí nad Orlicí z Ateliéru fotografa Františka
Slezáka k výročí jeho narození (1890). Druhá
výstava nás zavede mezi předměty, které patřily do sbírek ústeckého muzea ještě před jeho
zrušením v 60. letech v porovnání s předměty,
které byly do muzea získány v nedávné době.
Pro řadu těchto artefaktů se bude jednat o jejich výstavní premiéru.
Nadále je k vidění výstava „Magdalena Dobromila Rettigová“, která bude rozšířena ve
spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad
Kněžnou a představena také na vernisáži 12.
11. do 29. 11. lze navštěvovat výstavu „Zábavná geologie Železných hor“. I nadále je
možné si ve čtvrtek přijít vyzkoušet rýžování
drahých kamenů a zlata, skupiny si mohou termíny domlouvat dle potřeby na tel.: 731 577
724, či na adrese: zeidlerova@muzeum-uo.cz.
Za ústecké muzejníky zve
Petra Zeidlerová

Poděkování jednoty bratrské

Lenka Kostková – Třísková – Ondráškova
abeceda
16.11. | 16.00 hodin
Autorské čtení pro děti
Vytváříme vánoční prezentace a blahopřání I.
20.11. | 14.30 hodin
Praktická počítačová lekce zaměřená především pro seniory
Den pro dětskou knihu
28.11. | 9.00-11.00 hodin
Dětský antikvariát, dopolední čtení pohádek
Výstavy:
Veselá mysl prodlužuje život
1.11-27.11. | výstava
Výstava členů Fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí,
která mapuje běh života a zaměřuje se na život seniorů v současné společnosti

Jednota bratrská děkuje městu Ústí nad Orlicí, školám, církvím, firmě Eurovia, Zahradnictví rodiny Šťastných, Klubu KAMIN a všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili do kampaně
Důkaz místo řečí. Během září, října a začátku
listopadu jsme se formou besed, výstavy, brigády a dokonce i prostřednictvím bohoslužby
zamýšleli nad našimi předsudky vůči jiným
kulturám, zejména té romské. Děkujeme za
podporu zvláště Nadaci Open Society Funds
Praha, která kampaň podpořila. Zveme vás
do Městské knihovny v úterý 3. listopadu od
18 hod. na závěrečnou panelovou diskuzi se
zajímavými hosty a zároveň doporučujeme
internetové stránky projektu:
dukazmistoreci.wordpress.com

www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 14…

Kultura

Malá scéna – program listopad 2015
sobila zvýšené imaginativní schopnosti, a tak
své strachy přetváří v příběhy a zapisuje,
vstupné 80 Kč /pro členy FK 60 Kč
Jiří Fikejz 45
3. 11. – 30. 11.
Výstava Jiřího Fikejze - abstraktní tisky (shrnutí 2010 - 2015). Vernisáž výstavy 3. listopadu v 18 hod.
Perníková chaloupka
1.11. | 15.30 hod.
Pohádka o tom, že i ten nejsladší perníček
může někdy pořádně zhořknout v ústech.
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Studio DAMÚZA Praha, vstupné 50 Kč / 40
Kč děti
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Festival outdoorových filmů 2015
4.-8.11. | film festival
13. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.
Jiří Kráčalík - Himalaya Expedition Treking
Langtang – Armagedon
6.11. | 19.00 hod.
Atraktivní komponovaný pořad (film, foto,
hudba, slovo), který vás zavede na třetí nejkrásnější trek v Himálaji. Budeme mj. svědky
zemětřesení v Nepálu, při kterém osada Langtang zmizela z mapy, vstupné 70 Kč

Podzimní setkání s veřejností
18.11. | 17.00 hod.
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve
na další setkání s veřejností.
A pak už tam nezbyl ani jeden
20.11. | 19.00 hod.
Detektivní hra v podání DS Zdobničan, Vamberk vznikla pod režijním vedením A. Gregara,
vstupné 70 Kč / studenti 40 Kč
Koncert The Fellas a IAN
21.11. | 19.00 hod.
Akustická kapela The Fellas slaví úspěchy především díky typickému akustickému zvuku
a energickým živým koncertům. IAN - We like
it simple! Zbrusu nový energický, akustický
projekt, vstupné 100 Kč
Světlo paměti
25.11. | 18.00 hod.
Ojedinělý projekt primární prevence. Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti
soudobým předsudkům. Přednášející bude
pan Hejret společně s paní doktorkou Vidlákovou, vstupné dobrovolné

Himálaje očima Diny Štěrbové
7.11. | 19.00 hod.
Komponovaný pořad o osmitisícovkách, horolezectví, humanitární činnosti a také o její
poslední vydané knize Touhy a úděl. Dina
Štěrbová, jedna z legend ženského horolezectví, bude celý pořad uvádět a také besedovat
s diváky, vstupné 100 Kč

Berani
26.11. | 19.00 hod.
Island / 2015 / 90 min. / režie Grímur Hákonarson
Na odlehlé farmě spolu žijí dva bratři. Kvůli
dávné křivdě spolu 40 let nepromluvili ani slovo. Jediné, co je dokáže spojit, je láska k jejich ovcím. Typická islandská černá komedie
nadchne každého fanouška severských filmů,
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč

To nejlepší z umění 19. století - impresionismus a August Rodin
10.11. | 18.00 hod.
Seznámení s řadou vynikajících osobností a směrů, které posunuly vývoj umění dál
nebo se na některé záležitosti podívaly úplně
novým úhlem pohledu. A proto pojďte na procházku uměním 19. století tentokrát s Klárou
Skrbkovou, vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč

LiStOVáNí - Místnost/Faktura (Jonas Karlsson)
27.11. | 18.00 hod.
LiStOVáNí uvádí bravurní novely švédského
spisovatele a herce Jonase Karlssona. A vy se
můžete těšit na švihlou skandinávskou psycho-grotesku! Účinkují: Věra Hollá, Lukáš
Hejlík a Gustav Hašek, vstupné 120 Kč /
studenti, důchodci 70 Kč

Slepá
12.11. | 19.00 hod.
Norsko, Nizozemsko / 2014 / 97 min. / režie
Eskil Vogt / Ingrid je mladá žena, bývalá učitelka, která oslepla, a od té doby se bojí vycházet
z bytu. Ztráta zraku jí na druhou stranu způ-

Rockování na Malé scéně
28.11. | 19.00 hod.
Představí se dvě kapely Slávek Klecandr
a Bratrstvo Kočičí Pracky, vstupné 100 Kč /
studenti 80 Kč
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Premiéra vystoupení souboru
C-Dance
Taneční sdružení Eva vás srdečně zve na 12.
premiéru celovečerního vystoupení souboru
C-Dance a jeho hostů s názvem Běh na dlouhou trať, které se koná dne 7. listopadu
v 19.30 hodin v Roškotově divadle.
Prezidium Tanečního sdružení Eva

Slavnostní večer města
s udílením cen
Ve středu 14. října se v Roškotově divadle
v Ústí nad Orlicí uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s udílením cen. Na pódiu našeho divadla byly předávány Ceny města, Ceny starosty a ceny
za významný Počin za rok 2014.
Celým večerem letos provázel Jiří Zajíček
a o hudební doprovod se postaral ženský
vokální oktet GENERACE.
Cenu města z rukou starosty Petra Hájka
a místostarosty Jiřího Preclíka obdržel
František Rous a to za celoživotní práci
pro spoluobčany na úseku požární ochrany. Dále byla Cena města předána pedagožce Základní umělecké školy Jaroslava
Kociana Miluši Barvínkové za vynikající
umělecko-pedagogické výsledky a za dlouhodobý osobní přínos v této oblasti.
Ocenění Cena starosty udělil letos Petr
Hájek Marii Bílkové za dlouhodobý přínos
městu v sociální oblasti hlavně pak za dlouholeté působení v Senior klubu. Další své
ocenění předal starosta města dlouholeté
ředitelce Klubcentra Daně Chládkové a to
za dlouhodobý přínos pro kulturu města
Ústí nad Orlicí. Třetím oceněným Cenou
starosty za celoživotní obětavou činnost
v oblasti sportu a ochotnického divadla se
stal Jaroslav Háněl, kterého řada diváků
zná například z řady her Divadelního souboru VICENA.
Ocenění Počin roku, které předávali místostarostové Matouš Pořický a Michal
Kokula, obdržel Miroslav Felgr za vydání
knihy „Motocykly moje láska – příběh Miroslava Felgra a značky FGR“ a druhým
oceněným byl Vojtěch Nalevanko a to za
reprezentaci města a školy v basketbalu.
L. Prokeš

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Pozvánka do Klubu Popráč
Lenka Dusilová
st 4.11. | koncert
Klubové představení naší přední zpěvačky,
info a předprodej: 736 481 170
Stepáči křtí EP Coctales
pá 20.11. | 20.00 hodin
Křest kapely Stepping Selfeater, hosté: The
Complication, Stone Village, ExistenceNovéDoby, Cockroach /PL/

Pozvánka na koncert

Mowember party
28.11. | různé
Sportovní ples
so 5.12. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Hraje: Betl Band, rockotéka mgr. Prochyho,
tančí Flow, tombola a možná i překvapení.
Předprodej: 150,-, Popráč ÚO, www.poprac.
cz, info: 736 481 170
Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá
10.12. | 19.30 hodin | Popráč Ústí n.O.

SnowFilmFest
21.11. | promítání filmů

Výzva DS Vicena

Butch Cassidy a Sundance Kid
22.11. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Sundance: T. Matonoha, Butch: J. Polášek,
sestra: B. Poláková nebo E. Leimbergerová,
western z Bohnic – komedie, Divadlo Komediograf Brno. Předprodej: 250,- /290,- Kč, Popráč ÚO, www.poprac.cz, info: 736 481 170

Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí HLEDÁ naléhavě do svých řad TECHNIKA, kterého
by zajímalo divadelní svícení a zvučení. Velmi
rádi vás v našem kolektivu uvítáme!
Bližší podrobnosti na tel.: 606 788 269 nebo
na e-mail: stepansky@interierart.cz

Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí zve
všechny své příznivce na tradiční listopadový
koncert. Zahrajeme Vám 20.11. v 19.00 hodin v Roškotově divadle. Slovem provází Pavel Neumeister.

Sběratelská burza
Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech sběratelských oboru se uskuteční v neděli 15. listopadu od 7:30 do 11:00 hodin
v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově ulici. Občerstvení zajištěno. Přijďte prodat
své sběratelské přebytky, nakoupit to, co sháníte do své sbírky!
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Pozvánka

Pozvánka na ples
Zveme Vás dne 28. 11. do Kulturního domu v Ústí nad Orlicí, kde se
bude konat benefiční PLES PRO TEBE od 19 hodin. Výtěžek akce
bude věnován na podporu dětí z ulice na Filipínách. Přijďte se pobavit a zatancovat s přáteli v doprovodu kapely BLACK BAND a TIGER
SWING. Čeká Vás soutěž o ceny, možnost večeře či pěkné chvíle
u čaje a kávy. To vše organizují a těší se na Vás mladí lidé z Římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Papežským misijním
dílem, Klubcentrem a městem Ústí nad Orlicí.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. listopadu (sobota) 2015 9:00 – 12:00
20. ledna (středa) 2016
13:30 – 17:00
12. února (pátek) 2016
13:30 – 17:00
Dny otevřených dveří proběhnou ve stejných
termínech ve všech budovách školy v Chocni.

NABÍDKA OBORŮ pro školní rok 2016/2017
ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obchodní akademie
(kód oboru: 63-41-M/02)
zaměření: Daně a finance
Zahraniční obchod
Ekonomika sportu
Cestovní ruch
(kód oboru: 65-42-M/02)
Veřejnosprávní činnost
(kód oboru: 68-43-M/01)
TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Cukrář
Kuchař - číšník
Prodavač - lahůdkář

Obchodní akademie
a Střední odborná škola
cestovního ruchu Choceň
T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň
tel.: 465 471 338, mob.: 739 048 111
oachocen@oa-chocen.cz

www.oa–chocen.cz
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(kód oboru: 29-54-H/01)
(kód oboru: 65-51-H/01)
(kód oboru: 66-51-H/01)

Inzerce
• PRODÁM CHALUPU – obec Hrádek u Ústí nad Orlicí – cca 5
km, klidné místo, vodovod, elektřina 220/380 V. Tel.: 607 218 175,
cena dohodou.
• INFRASAUNY – prodej, Kozinova 861, ÚO, tel.: 603 994 414.
www.bazenyulrich.cz
• PRONAJMU BYT 2 + 1 na sídlišti Štěpnice. Byt je částečně zařízen, cena dohodou. Telefon 776 313 567
• MLADÝ BEZDĚTNÝ PÁR KOUPÍ byt 2+1 v Ústí nad Orlicí.
Tel: 734 313 232.
• PŘIJMEME KUCHAŘKU pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.H.,
sezónní provoz, práce v turnuse (týden/týden). Vhodné pro důchodkyni, zajímavé ohodnocení, ubytování a strava zdarma.
Kontakt: 777 273 372, p. Vebr, objednavky@chata-karosa.cz
• PŘIJMEME BRIGÁDNICE pro rodinnou chalupu v Říčkách v O.H.
v období 15.12.2015-25.3.2016. Práce: úklid a pomoc v kuchyni,
ubytování a strava zdarma. Kontakt: 777 273 372, p. Vebr,
objednavky@chata-karosa.cz

www.ustinadorlici.cz

Sport

ST-AR klub – akce na listopad

Z činnosti Junior klubu Ústí nad Orlicí

Turistický výlet „Králíky – Křížová hora –
Červená Voda“
14.11. | délka trasy do 15 km
Trasa vede z Králík ke klášteru na Hedeči, přes
Šanov na Křížovou horu do cíle v Červené
Vodě. Sraz účastníků v 8.10 hod. na novém
nádraží, vlak odjíždí v 8.25 hod. Předpokládaný návrat nejpozději v 18.08 hod.

V sobotu 26. září 2015 se 10 členů JUNIOR KLUBU Ústí nad Orlicí zúčastnilo na
letišti v Hořicích Mistrovství ČR mládeže
v leteckém modelářství. Podmínkou účasti
bylo splnění limitu stanoveného SMČR. Soutěže se účastnilo 108 mladých modelářů ze
všech krajů naší republiky. Zástupci klubu
dobře reprezentovali naše město i Pardubický
kraj. Nejlépe se umístil zkušený ústecký modelář Jan Bříza, který v kategorii P 30 obsadil
vynikající 5. místo. Překvapením pro všechny
bylo skvělé umístění začínajících modelářů,
kteří se stavbou letadel a létáním teprve začínají – v kat. F1H se Petr Vídenský umístil na
6. místě a Jan Doležal v téže kategorii na 9.
místě. V kat. P 30 Barbora Fišarová na 9. místě a Jan Musil na 10. místě.

Turistická vycházka z Ústí n.O. do Libchav
28.11. | délka trasy do 10 km
Sraz účastníků je ve 13.30 hod. u STOP SHOPU (pod „kostkou“). V cíli bude možnost občerstvení. Návrat podle zájmu účastníků.
Informace na tel. 731601548, mail: starklub@
post.cz, skříňka KČT. 
Tomanovi
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Cvičení pilates
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci a nápravu bolestí zad.
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V sobotu 3. 10. 2015 uspořádal klub akci
STAVÍME DRAKA S JUNIOR KLUBEM,
a v neděli se uskutečnilo létání postavených
draků na ústeckém letišti. Následující víkend
patřil výletu na modelářský veletrh MODEL
HOBBY v Praze – Letňanech.
Děkuji Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu a příznivcům klubu
a rodičům dětí za pomoc při pořádání soutěží
a ostatních akcí.

Ivan Kubový, DiS.
předseda klubu

Inzerce

Pondělí 18.15-19.15 hod. v gymnastickém
sálku Gymnázia (boční vchod). S sebou: podložka, ručník. Vstup: 50 Kč. Info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

www.ustinadorlici.cz

Inzerce

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

Provozní doba listopad 2015
Den

Datum

Ne

1.11.

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Po

2.11.

Út

3.11.

St

4.11.

Čt

5.11.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

Pá

6.11.

5:30 – 7:55

15:30 – 21:00

So

7.11.

Ne

8.11.

Po

9.11.

Út

10.11.

St

11.11.

Čt

12.11.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

Pá

13.11.

5:30 – 7:55

14:00 – 19:30

So

14.11.

11:30 – 18:30

Ne

15.11.

11:00 – 20:00

Po

16.11.

16:00 – 21:00

Út

17.11.

9:00 – 21:00

St

18.11.

Čt

19.11.

5:30 – 7:55

14:30 – 21:00

Pá

20.11.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

So

21.11.

10:00 – 21:00

Ne

22.11.

9:00 – 20:00

Po

23.11.

Út

24.11.

St

25.11

Čt

26.11.

5:30 – 7:55

14:00 – 21:00

Pá

27.11

5:30 – 7:55

15:30 – 21:00

So

28.11.

10:00 – 21:00

Ne

29.11

9:00 – 20:00

Po

30.11.

16:00 – 21:00

9:00 – 20:00
16:00 – 21:00
5:30 – 7:55

14:00 – 19:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00
9:00 – 20:00
Sanitární den
5:30 – 7:55

14:00 – 19:00
17:00 – 21:00

17:00 – 21:00

15:00 – 21:00
5:30 – 7:55

16:00 – 19:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra
a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475
Nahaté koupání v sobotu
14.11.2015

20:00 – 22:00

Koupání při svíčkách

Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út a Čt od 16:00
Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 hod. bude vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Každé Út 19:00 – 20:00 hod. kondiční plavání s trenérkou (mimo 17.11.2015)
Každé Út 20:00 – 21:00 hod. Aquaaerobic (mimo 17.11.2015)
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 hod.. Účast hlaste na tel.čísle: 465 710 243
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat a kurzy plavání dětí s rodiči.
K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox,
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Centrum RIO
Sauna (provozní doba)

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

Po

15:00 – 21:00

společná

Út

13:00 – 21:00

ženy

St

13:00 – 21:00

muži

Čt

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

Pá

13:00 – 21:00

muži

So

14:00 – 18:30

ženy

18:30 – 21:00

společná

Ne

14:00 – 20:00

Zimní stadion
(zimní provoz)

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

předpokládané zahájení zimního provozu 14.11.2015 v závislosti na počasí
více informací na tel.: 608 553 305
Skatepark (provozní doba)
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Pondělí

14:00 – 19:00

Úterý

14:00 – 17:30

Středa - pátek

14:00 – 19:00

Sobota - neděle

13:00 – 19:00

www.ustinadorlici.cz
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17:00 – 21:00

Ohlédnutí za událostmi – 15. ZÁŘÍ – 15. ŘÍJNA 2015

Tepvos slavnostně otevřel
nové sídlo
Slavnostního otevření se ve čtvrtek 17. září
dočkalo nové sídlo městské společnosti TEPVOS v Královéhradecké ulici v Ústí nad Orlicí.
Přestěhováním části společnosti z původního
sídla v Hylvátech došlo k centralizaci všech
poskytovaných služeb pro veřejnost včetně
nově vzniklého zákaznického centra. Občané
tak dnes zařídí vše na jednom místě.

pěti veřejných prostranství ve městě. Nadační
fond se rozhodl podpořit žádost o příspěvek
Oblastního spolku ČČK v Ústí n.O. na regeneraci
zeleně v prostoru veřejně přístupné volnočasové zahrady u budovy žadatele v plné výši 69
tis. Kč. Dále fond přispěje městu Ústí n.O. na
spolufinancování regenerace menších ploch
zeleně v ulici Ježkova, Moravská a na založení
nového parku v Kerharticích za hřištěm. Spolufinancování těchto čtyř projektů bylo podpořeno
částkou 151 tis. Kč.

Konal se 71. ročník ústeckého
desetiboje
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Jubilejní závody požární
všestrannosti
V sobotu 26. září se na hřišti Pod lesem v Černovíru a přilehlém okolí konal jubilejní XX. ročník
závodu požárnické všestrannosti – Memoriál
Zdeňka Veselého. K měření sil nastoupilo 88
hlídek mladších a starších žáků. Celkem se soutěže zúčastnilo 440 mladých hasičů z okresů
ÚO a Rychnov n. Kněžnou.
Pro hlídky mladších žáků byla připravena trať
dlouhá necelé 2 km s velkým převýšením. Na
trati bylo připraveno několik kontrol dovedností – např. střelba, první pomoc, lezení po
laně nebo požární ochrana. Hlídky, soutěžící
v kategorii starších žáků, startovaly odpoledne
na trati dlouhé 2,5 km.
V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo
Lukavice A v mladších žácích Dolní Třešňovec A.

Nadační fond Zelené Oustí
podpořil zeleň ve městě
Ve středu 30.září zasedala správní Rada
Nadačního fondu Zelené Oustí. Správní Rada
posuzovala žádosti o příspěvky na ozelenění
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V pořadí 71. ročník Ústeckého desetiboje a krajského přeboru Pardubického kraje mužů, žen,
starších žáků a žákyň se o uplynulém víkendu
konal na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí.
Tohoto nejstaršího závodu v desetiboji v České
republice se zúčastnily na 4 desítky závodníků
v 8 kategoriích z celkem 13 oddílů. Soutěžilo se
v běhu, hodu diskem, oštěpem a koulí, dále skokem do dálky, výšky a o tyči. Součástí závodů
byl také Vrhačský trojboj. Po celý víkend přálo
závodům pěkné počasí.

Nemocnice poprvé otevřela
dveře veřejnosti
První den otevřených dveří se ve středu 7. října
konal v Orlickoústecké nemocnici. Veřejnosti
byla zpřístupněna nejen jednotlivá oddělení, ale
byl připraven také bohatý doprovodný program.
Zájemci si prohlédli například porodnici, dětské
oddělení, chirurgii a řadu dalších míst v nemocnici. Dále nechyběly ukázky poskytování první
pomoci, možnosti vyšetření krve, tlaku nebo
EKG, poradenství o zdravém životním stylu
nebo hry pro děti.
Odpoledne se pak uskutečnilo setkání se starosty měst, obcí a firem našeho regionu. Zde
byl zakončen projekt pořízení Endoskopické
věže pro oddělení ORL, který byl realizován
v rámci Nadačního fondu S námi je tu lépe!
Díky sponzorům se na přístroj podařilo vybrat
přes 1,7 milionu korun.

Ústí se připojilo do plavecké
soutěže měst
24. ročník Plavecké soutěže měst se konal ve
středu 7. října. Plavalo se také v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. První účastníci v našem bazénu byli žáci ze základní školy
Bří Čapků a děti z plaveckého kroužku DDM
Duha.V podvečer se pak do soutěže zapojila
také veřejnost. V kategorii měst do 20 tisíc
obyvatel soutěžilo celkem 11 měst. Ústí nad
Orlicí se bohužel s nejmenším počtem účastníků a tedy i získaných bodů (1141) umístilo
na posledním místě. V příštím roce je tedy co
zlepšovat.

Jubilejní ročník Festivalu
duchovní hudby svaté Cecílie
V sobotu 10. října se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Orlicí konal jubilejní 20.
ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie.
Letošního ročníku festivalu se zúčastnily čtyři
soubory a pět varhaníků. Druhou částí programu byla zpívaná mše svatá. Zakončením
festivalu byl slavnostní koncert ve kterém
vystoupil mužský pěvecký sbor Schola Gregoriana Pragensis, který se věnuje středověké
duchovní hudbě se zaměřením na interpretaci
gregoriánského chorálu.

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