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Dům dětí a mládeže DUHA a Centrum rozvoje PERLA
Vážení spoluobčané, v první polovině letošního roku jste se měli možnost seznámit s dokončenými investičními záměry města Ústí
nad Orlicí v rámci revitalizace území bývalé
Perly. V současné době pokračuje příprava
dvou projektů. Jedná se o uměleckoprůmyslovou školu, kde další přípravné práce převzal
Pardubický kraj, který se stane investorem
akce. Investiční záměr SŠUP schválila Rada
Pardubického kraje na svém červnovém jednání. Druhým projektem je realizace výstavby nového Domu dětí a mládeže společně
s Centrem rozvoje. Původní záměr města
předpokládal výstavbu dvou samostatných
objektů a tedy činnost dvou organizací. Na
základě zpřesňujících se dotačních podmínek Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) přehodnotilo město svůj
záměr a obě organizace provozně i dispozičně sloučilo. Toto řešení má řadu výhod, ale
zároveň s sebou logicky nese také nevýhody.
Nejpodstatnější výhodou je snížení investičních a provozních nákladů, vyšší pravděpodobnost získání finanční dotace a reálné
naplnění vytyčeného cíle. Součástí záměru
není tělocvična, která nesplňuje podmínky
podpory IROP. S výstavbou tělocvičny nadále
uvažujeme jako se samostatným objektem,
který může město realizovat jako následnou
investici z vlastních zdrojů.

vojovou a inovační strategií města a v souladu s vizí rozvoje průmyslového brownfieldu.
Cílem města je vytvořit centrum atraktivního
vzdělávání bez ohledu na věk a sociální příslušnost, které nabídne dětem a mladým
lidem regionu příležitost pro jejich další přirozený rozvoj. Dosavadní činnost DDM bude
rozšířena zejména o technické a přírodovědné obory. Přemístěním Domu dětí a mládeže
se uspokojí současná poptávka veřejnosti po
zájmových aktivitách, které v dnešních stísněných a nevyhovujících prostorech nemohou být realizovány. Na přípravě projektu se
podílela pracovní skupina složená ze zástupců veřejnosti a do konkrétní spolupráce Centra rozvoje jsou zapojeny významné podniky
a školy regionu.

připraveni konstruktivní podněty do projektu
zapracovat a o smyslu investice s Vámi diskutovat. Revitalizace bývalé Perly je dlouhodobou a zásadní investicí města a naším cílem
je získat podporu veřejnosti. Domníváme se,
že společný projekt DDM a Centra rozvoje
má přínos a budoucnost. Jedná se o investici do dětí, tedy do příští generace. Ostatně
navržené využití celé Perly je koncipováno
s ohledem na budoucí rozvoj města.

Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí byl záměr představen na zářijovém zasedání.
Součástí materiálu byla nejen dispoziční
a architektonická podoba objektu, ale také
předběžná studie proveditelnosti. Ta obsahuje podrobný popis, zdůvodnění a předpokládaný přínos, časový harmonogram přípravy
a realizace, provozní model, odborné zajištění, finanční rozvahu realizace a následného
provozu a způsob financování projektu. O záměru podání žádosti o dotaci budou zastupitelé rozhodovat v listopadu.

Petr Hájek
starosta města

Projekt DDM DUHA a Centrum rozvoje Perla
Ústí nad Orlicí je připravován v souladu s roz-

Představit a vysvětlit projekt veřejnosti je
úkolem města v následujícím období. Jsme
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Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016
2. výzvu na kotlíkové dotace. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Zahájení příjmu žádostí je 3. 10. 2016, ukončení příjmu žádostí je 16.12. 2016 ve 12.00
hod.

Předávání Cen města
Slavnostní večer s udílením Cen města a Cen
starosty města se uskuteční ve čtvrtek 13.
října od 19.00 hodin v Roškotově divadle.
V hudebním programu se představí Jakub
RYBA (zpěv, saxofon, perkuse) a Jan HRODEK
(piano) – původní sestava formace Jafar Jazz.
Moderuje Jiří Zajíček. Vstup zdarma.
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21. ročník Festivalu duchovní hudby svaté
Cecílie
V sobotu 8. 10. se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí n.O. uskuteční 21. ročník
Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. Zahájení ve 13.30 hod. festivalovým vystoupením
chrámových sborů a varhaníků a v 16.30 hod.
se bude konat Slavnostní mše svatá. Na program plný hudby vás srdečně zve Římskokatolická farnost-děkanství Ústí nad Orlicí.

Vážení spoluobčané, s uvedeným záměrem
se můžete podrobně seznámit na webových
stránkách města v záložce PERLA. Zároveň
Vás srdečně zvu na osobní prezentaci a diskusi do Malé scény, kde bude ve středu 26.
10. 2016 od 17 hodin projekt představen.

Město Ústí nad Orlicí
srdečně zve na
prezentaci investičního záměru
DDM DUHA a Centrum rozvoje
PERLA Ústí nad Orlicí
středa 26. října 2016 od 17 hodin
Malá scéna Ústí nad Orlicí
dispoziční a architektonické řešení –
předběžná studie proveditelnosti – diskuse
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Den vzniku samostatného
československého státu

Autobusová doprava v Ústí nad Orlicí
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Z důvodu zklidnění dopravy v ulici 17. listopadu a části ulice Lochmanova a v souvislosti
s revitalizací objektu bývalého objektu Perly,
schválilo vedení města změnu vedení trasy
autobusové dopravy v centrální části Ústí nad
Orlicí. Autobusové spoje, které jezdily z autobusového nádraží ve směru ulice Lochmanova a dále ulicí 17. listopadu, budou podle
nového jízdního řádu jezdit Lochmanovou
ulicí ve směru k ulici Královehradecká, poté
do ulice Cihlářská, kde bude nově obsloužena zastávka u Plus Diskontu (nově Obchodní
zóna) a následně bude pokračovat na kruhovém objezdu buď do ulice Letohradská ve
směru na Letohrad, nebo do ulice Letohradská ve směru k ulici Tvardkova. Z uvedeného
vyplývá, že nebude obsluhována zastávka
Pozemní stavby (nově Letohradská), kterou
nahradí zmiňovaná zastávka u Plus Diskontu.

Tato změna bude realizována od 11.12. 2016,
kdy vejdou v platnost nové jízdní řády. Změna přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na ulici 17. listopadu a části ulice
Lochmanova, protože v současné době zde
projíždí v pracovních dnech více než sto autobusů a přitom zde není žádná autobusová
zastávka. Rovněž na ulici 17. listopadu v pracovních dnech parkují vozidla po obou stranách vozovky a autobusy s obtížemi projíždí
touto ulicí. Dalším problematickým místem
pro autobusy je kruhový objezd u Hernychovy vily, a to vzhledem k omezeným prostorovým možnostem.
Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy,
silničního hospodářství
a správních agend

Výzva občanům

Nová publikace

Občané, kontrolujte si stav svých slev v systému pytlového sběru plastu, papíru a nápojových kartonů!
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste projevili nečekaný zájem o slevový systém pytlového sběru a registraci pro vstup do Sběrného dvora v Ústí nad Orlicí. V době psaní
tohoto článku si vyzvedlo kartu do sběrného
dvora již 4437 občanů, ke dni 9.9.2016 bylo
odevzdáno neuvěřitelných 32 950 kusů pytlů
se tříděným odpadem. Co se týče množství
suroviny, tak jste již nyní vytřídili cca. 86 %
loňské váhy všech komodit !
Kontrolu načtených pytlů systému pytlového
sběru tříděného odpadu si můžete provádět
ve webové databázi, kterou najdete za bílou
ikonou s nápisem „Kontrola odevzdaných
pytlů ZDE“ nahoře v pravém sloupci na stránce www.ustinadorlici.cz, nebo přímo za odkazem http://odpady.muuo.cz/. Zde najdete
i odkaz na reklamační formulář, kde můžete
vyplnit údaje pro reklamaci odevzdaných
pytlů, které nenajdete v databázi. S reklamací chybně načtených pytlů se můžete také
obrátit na tel. číslo 465 514 263 (p. Velínská).
DĚKUJEME za váš odpovědný přístup!

V červnu letošního roku vyšla v nakladatelství Soukup & David nová publikace o našem regionu Orlické hory a Podorlicko.
Je to další z volné řady průvodců, které
představuje Česko v duchu sloganu „Česko všemi smysly“. Popisuje celou oblast
Orlických hor od Olešnice v Orlických horách přes Zemskou bránu až po Čenkovice
a Podorlicko od Opočna přes Týniště nad
Orlicí a Choceň až po Českou Třebovou
a Krasíkov s Tatenicemi v údolí Moravské
Sázavy.
Vydání publikace podpořil Pardubický
a Královéhradecký kraj a jako již tradičně je
doplněn souborem vstupenek a slevových
poukázek platných až do roku 2019.
Turistický průvodce je rozdělen do 12
hlavních kapitol, kde jsou popsána krásná
místa dané lokality. Nechybí ani soubor
praktických informací včetně otevíracích
dob, zajímavých akcí, vybraných ubytovacích kapacit i dalších tipů pro volný čas - od
kultury až po adrenalinové sporty.

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí městského úřadu
Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík
místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor
životního prostředí
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Průvodce si můžete zakoupit v turistickém
informačním centru města v budově radnice.

Bc. Zdenka Kroulíková
vedoucí oddělení cest. ruchu
a propagace

Po žádosti Rakouska-Uherska o příměří, zaslané během noci na 28. října 1918 americkému prezidentu Wilsonovi, zahájili zástupci
Národního výboru Československého Alois
Rašín, Antonín Švehla, František Soukup a Jiří
Stříbrný okamžitá jednání s rakouskými úřady o převzetí správy země.
V 18 hodin téhož dne přijal Národní výbor
dva první dokumenty: „Zákon ze dne 28. října
1918 o zřízení samostatného státu československého“ a „Manifest k národu“, ve kterém
se pravilo: „Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý
vstoupil dnešního dne v řadu samostatných,
svobodných, kulturních států světa...“.
Na evropských bojištích ale samostatnost
a svobodu pro československý lid vybojovalo 9957 francouzských, 19476 italských
a 71310 ruských legionářů, kteří počínaje
bitvou u Zborova 2. července 1917 přinesli
oběť nejvyšší.
V prosinci 1918 prezident Tomáš Garrigue
Masaryk řekl: „Naše vojsko, bojující na třech
frontách, vybojovalo nám naši svobodu. Historie naší zahraniční akce a zejména našeho
vojska, jeho bojů a hrdinství, historie sibiřské
anabáze - to všechno bude bohatou výchovnou epopejí pro naše budoucí generace.“
Vznik republiky a události, které tomu předcházely, si členové Československé obce
legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí spolu se
zástupci města Ústí nad Orlicí, členy Čs. svazu
bojovníků za svobodu a příslušníky armády
ČR připomenou aktem položení věnců u pomníku „Bubnujícího legionáře“ a u pomníku
v Parku československých legií dne 27. října
2016 v 11.00 hodin. Ke vzpomínce na tento
významný den naší novodobé historie zve
ústecká ČsOL širokou veřejnost.
Za výbor ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí
Vladimír Pohorský

Kotlíkové dotace
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové
dotace v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů
k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí
Datum vyhlášení výzvy: 26. srpna 2016
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016
pokračování na str. 3
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 2
Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644,
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

O pohár primátora města Poprad
Partnerství mezi městy Ústí nad Orlicí a Poprad napsalo další společnou kapitolu. Primátora města Poprad pozval naše hasiče
k účasti na noční soutěži v požárním útoku
„O pohár primátora města Poprad“. Ve velmi
krátké době se připravilo sedmičlenné družstvo jednotky dobrovolných hasičů UO I.
Po poledni, v pátek 26. 8. 2016, naložili potřebnou výbavu, materiál a vyrazili na 400
km dlouhou cestu zásahovým vozidlem Ford
Transit. V podvečer byli očekáváni v městské
části Poprad – Spišská Sobota svými kolegy
ze Slovenska. Po ubytování a společné večeři
došlo na seznámení, představení jednotek
a zahájení družebních jednání. Přes únavu
z dlouhé cesty se příjemné posezení protáhlo
do pozdních nočních hodin. Ani tato skutečnost však neovlivnila ranní aktivity – přípravu
na vlastní závody. Dopoledne jsme pomohli
s přípravou soutěže, seznámili se podrobně
s pravidly a tréninkově vyzkoušeli trať požárního útoku.
Soutěž měla dva vrcholy. V odpoledních
hodinách byla zahájena menší soutěž „Spišskosobotská naběračka“ Jednalo se o soutěž tříčlenných týmů, kdy principem bylo co

nejrychleji nasát vodu savicemi do požárního
čerpadla a následně výstřikem vody z 20m
hadicí B s proudnicí sestřelit sklápěcí terč.
Druhou a hlavní soutěží závodního dne, byl
noční požární útok. Ten začal slavnostním
nástupem všech závodních týmů a vzhledem
k tomu, že se jednalo o závody mezinárodní,
na úvod zazněly hymny. Všechny závodníky
přivítal předseda Dobrovolného hasičského
zboru města Poprad - Spišská Sobota - Ján
Žabka. Postupně předával slovo představitelům města a dalším činovníkům a představitelům dobrovolných i profesionálních hasičů
města Poprad i Prešovského kraje. Mezi nimi
nechyběl ani primátor Ing. Jozef Švagerko
a jeho zástupcem Mgr. Igor Wzoš. Po slavnostním zahájení soutěže, jsme se s nimi
setkali v domě Sobotčanou u malého občerstvení. Přátelsky jsme pohovořili o družební
spolupráci obou měst, o hasičích u nás i na
Slovensku a popřáli si vše dobré, a abychom
se ve zdraví co nejdříve opět setkali. Pak už
jsme převlékli slavnostní vycházkové uniformy za závodní dresy a šli se připravit na plnění sportovních úkolů.

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
ŘEHÁČEK: Dobré časy II.
Pokračování z minulého čísla… Pro ústecký
špitál tak byla zakoupena zdravotnická zařízení za cca 58 000 000 Kč. Konkrétně třeba
angiolinka, přístroj pro vyšetření a zákroky na
cévách.
Když jsem od Martina vyzvěděl co „bylo“,
začalo mě zajímat, co bude. Položil jsem mu
tedy pár kontrolních otázek k budoucnosti
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nemocnice. Martin mě ujistil, že mají velké
plány. Rekonstrukci pavilonu interny a neurologie, další zateplování, nový vstup na gynekologii a ORL, ale především vybudování
centrálního příjmu nemocnice. K tomu účelu
bude postavena zcela nová budova s heliportem v severovýchodní části nemocničního
areálu.
Centrální příjem poskytne lidem mnoho
výhod. Kratší čekací doby, zvýšení komfortu, zrychlení diagnostiky, vyšší kapacitu
příjmu. Záchranná služba už nebude s pacienty, kteří neměli jednoznačné příznaky,
objíždět jednotlivá oddělení, čímž přicházeli

Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643,
e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343,
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Úroveň obou závodů byla neskutečně kvalitní a stala se pro nás obrovskou školou požárního sportu. Však také ne nadarmo mají hasiči z Popradu - Spišské soboty, ve svých řadách
několik čerstvých Mistrů světa v požárním
útoku z právě ukončeného světového šampionátu v Ostravě! Ani tyto skutečnosti nás
neodradily!!! Soutěže Spišskosobotské naběračky se zúčastnili 2 týmy. Soutěže v nočním
útoku pak celé družstvo. S nástrahami tratě
se popasovalo dobře. Do výsledkové listiny
se zapsalo dvěma platnými pokusy. Umístění
nakonec nebylo důležité. Načerpání nových
zkušenosti a navázání nových přátelství, bychom velice rádi zúročili formou pravidelné
partnerské spolupráce.
Po dobré nedělním obědě jsme se vydali na
cestu zpět se zastávkou v nedalekém Starém
Smokovci. Důvodem této zastávky byla návštěva míst, kde naše jednotka byla nasazená
po ničivé kalamitě (větrná smrštˇ) k odklízení
a likvidaci popadaných stromů. Dva členové
výpravy – J. Rávek a M. Bohm nám ukázali
místa, kde bylo před lety slyšet jenom zvuk
motorových pil a techniky v těžko přístupném terénu. Pozůstatky této události jsou
vidět dodnes.
Jiří Novák
velitel JSDH UO

o drahocenný čas. Pacient se díky centrálnímu příjmu dostane rychle přesně tam, kde
mu mohou nejlépe pomoci. Jeho vybudování bude stát závratných cca 300 000 000 Kč
a dokončen by mohl být již roku 2020. Martin
k tomu ještě dodal, že Orlickoústecko a jeho
nemocnice, která patří k těm největším a nejefektivnějším v celém Pardubickém kraji, si
tuto výraznou investici rozhodně zaslouží.
Měli jsme už dopito, takže jsme zaplatili
a rozloučili se. A já pouze doufám, že velké
investice do ústecké nemocnice jen tak brzy
neskončí. Jednou i mně přijdou určitě vhod.
Autor je zastupitel za ČSSD, rehacek@muuo.cz
(redakčně neupraveno)
www.ustinadorlici.cz
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Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince
2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci
výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.

Z našich škol

Poděkování

Velmi děkujeme vedení města Ústí nad Orlicí za schválení financí na podřez pláště budovy Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Černovír
96, který úspěšně proběhl o letních prázdninách.
Velký dík patří i stavební firmě Zdeněk Stejskal a velmi milým a tolerantním sousedům
Ryšavým, Šmídovým a Kaplanovým.
Zaměstnanci MŠ

Základní škola Třebovská

Základní škola Bratří Čapků

Pořád se něco děje
Během letních prázdnin probíhaly v budově
školy stavební práce, a to hned na několika
místech. Pro prvňáčky byla v 1. poschodí
vybudována nová učebna a v přízemí byl
efektivně využit prostor pro školní knihovnu,
která nabízí svým čtenářům rozsáhlý výběr
zajímavých titulů nejen z naučné, ale i krásné
literatury. Velké poděkování patří všem, kteří
přiložili ruku k dílu a připravili tak dětem příjemné překvapení. 
Martin Falta
Stále se vzděláváme
Od letošního září patříme mezi tři základní
školy v České republice, které se zapojily do
mezinárodního projektu „I ve mně je lídr“.

Pedagogové absolvovali ve dnech 2. a 3. září
první z mnoha zajímavých seminářů. V jejich
rámci postupně objeví 7 návyků skutečně
efektivních lidí. Získané vědomosti a dovednosti pak využijí v praxi a předají je svým žákům. 
Petra Mihulková
Adaptační kurz
Žáci 6. ročníků se počátkem září zúčastnili
adaptačního kurzu, na kterém se prostřednictvím zajímavých a nevšedních aktivit a her
vzájemně poznávali. V nádherném prostředí
Orlických hor v blízkosti Zemské brány prožili
se svými učiteli dva výjimečné dny. Během
nich objevili řadu důležitých informací o druhých i o sobě a díky své odvaze a otevřenosti
získali nové zkušenosti. Všichni zúčastnění se
vrátili domů se silnými zážitky, na něž budou
ještě za mnoho let rádi vzpomínat.
Jitka Kučerová
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Základní umělecká škola Jar. Kociana
po 10.10. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Vzpomínáme na „Absolvenťák“
Poslední červnové dny jsou na naší škole spojeny nejenom s vysvědčením, ale po několik
let i s projektovým dnem pod názvem „Absolvenťák“, což je společné dopoledne, při
kterém se žáci 9. ročníku loučí se svými mladšími spolužáky, s učiteli a možná i tak trochu
s dětstvím. Na programu se podíleli všichni
žáci, připravili rozmanitá vystoupení a také
si zasoutěžili a ukázali, jak dokáží vzájemně
spolupracovat. Navíc byli v rámci tohoto programu slavnostně vyhlášeni a odměněni žáci,
kteří se během školního roku zapojili do soutěží, olympiád, projektů či jiných aktivit školy.
Loňským deváťákům ještě jednou děkujeme
a přejeme šťastné vykročení na cestě středoškoláků.
Zahájení školního roku v 1. třídě
Při zahájení školního roku 2016/2017 čekala 1. září na prvňáčky písmenková stopovaná, která je dovedla do 1. třídy. Po úvodním
představení 20 nových prvňáků a paní učitelky přivítal nové žáky a žákyně také zástupce
města a pan ředitel. Slavnostní den ve znamení písmenek pokračoval několika rozmanitými úkoly pro žáky i jejich rodiče. Přejeme
všem prvňáčkům úspěšný školní rok.
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út 18.10. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Workshop s americkým bubeníkem L. Hadravou
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500,
562 01 Ústí n. Orl., tel.: 465 569 577
e-mail: info@zusuo.cz, www.ZUSUO.cz

pá 21.10. | 19.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Rockové oratorium Eversmiling Liberty
po 24.10. | 17.00 hodin | koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru

Rockové oratorium v ZUŠ
Pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE
ve spolupráci se Základní uměleckou školou
Jaroslava Kociana vás srdečně zve na provedení rockového oratoria Eversmiling Liberty,
které se koná v pátek 21. října 2016 v 19 hodin v koncertním sále ZUŠ J. Kociana.
Rockové oratorium Eversmiling Liberty zpracovává příběh Judy Makabejského, vůdce
židovského povstání v roce 167 př.n.l., který
se postavil do čela odporu proti násilnému
pořečťování Židů.
Dánští skladatelé Jens Johansen a Erling
Kullberg použili libreto Thomase Morella
z oratoria Georga Friedricha Händela Juda
Makabejský z roku 1747.

Johansen a Kullberg ponechali klasickou hudební formu, tj. oratorium, a zkomponovali
hudbu vyznačující se bohatou melodičností
a rytmikou. Rockové oratorium tak v sobě
kombinuje starou barokní formu s moderními nástroji a výrazovými prostředky moderní
hudby, jako je rock, jazz, swing či blues. Celá
rozsáhlá skladba byla napsána v roce 1990
pro smíšený sbor, altové a tenorové sólo, instrumentální doprovod zahrnující klavír, bicí
nástroje, elektrické kytary, smyčce a dechové nástroje. Corale hrají toto oratorium od
roku 2001 a to velmi rádi.
Přijďte se tedy s námi podělit o jedinečnou
atmosféru tohoto hudebního projektu.

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
pořádá bubenický workshop s americkým
bubeníkem Liborem Hadravou.
Tento profesionální bubeník s českým původem vystudoval Berklee College of Music v Bostonu a v současné době se zabývá
profesionálním hraním a vyučováním na bicí
soupravu v Stonehamu ve státě Massachusetts i jiných místech USA. Do České republiky se každoročně vrací a své umění předává českým bubeníkům, jak amatérům, tak
i profesionálům. Na naší škole se představí
v rámci svého workshopu pro žáky ZUŠ, příznivce a fanoušky bicích nástrojů i širokou
veřejnost.
Všichni jste srdečně zváni v úterý 18. října
v 17 hodin do koncertního sálu ZUŠ Jaroslava
Kociana.

Střední škola zdravotnická
a sociální

SŠZS Ústí nad Orlicí nabízí vzdělání v akreditovaném kvalifikačním kurzu: Chůva pro děti
do zahájení školní docházky
160 hodin – Akreditace MŠMT – 2075/2016-1/82
Termín kurzu: 10. 10. – 16. 12. 2016
Cena kurzu: 8500,- Kč. Cena kurzu je včetně
vzdělávacích materiálů.
Tato zkouška opravňuje absolventy k získání
vázané živnosti (dle zákona č. 179/2006 Sb.)
Absolventi mohou pracovat v rodinách jako
profesionální chůva, najdou uplatnění jako
chůva pečující o děti v dětských skupinách
nebo v předškolních zařízeních.
V případě dalších dotazů kontaktujte: Mgr.
Lenku Podzimkovou, ředitelku školy a garanta kurzu.
E-mail: podzimkova@szsuo.cz
Telefonicky: 739 257 903 - Mgr. Podzimková,
465521292 – kancelář školy
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Střední škola uměleckoprůmyslová

Spolupráce Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí se zdejší Malou scénou nekončí ani v letošním školním roce. Vedle výstav je jejím nejvýraznějším dokladem cyklus
přednášek z dějin výtvarného umění, který
zajišťují pedagožky „umprumky“ Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Ten letošní bude v pořadí již čtvrtý a nese název Nejstarší umění
- od jeskyně ke katedrále. Tři předchozí cykly
představily postupně vývoj naší architektury,
deset výjimečných uměleckých osobností
a naposledy jednotlivé směry 19. století.
Jelikož se tři desítky předešlých přednášek
věnovaly v převážně většině modernímu

umění, byl podle slov Jitky Kuběnkové výběr
nejstarších epoch nasnadě. „ Provedeme
posluchače od pravěku přes staré civilizace,
antiku až po středověk. Končit budeme gotickým uměním,“ hovoří oblíbená pedagožka.
Příprava přednášek je pro obě dvě vyučující náročnou a systematickou prací, kterou
musí skloubit s množstvím dalších povinností. „Je to pro nás tak trochu zápřah, ale těší
nás, když se lidem pořady líbí a přemýšlejí
o tom, co jim řekneme. Umělecká díla, i ta
stará a někdy zapomenutá, si to zaslouží!“ je
přesvědčena Jitka Kuběnková. Spolu s Marií
Uhlířovou nabídnou zájemcům celkem deset „výletů“ do dějin nejstaršího umění. Dva
z nich budou nevšední. „Malé vánoční překvapení v podobě našeho hosta zatím nebudeme prozrazovat a na samý závěr chystáme
netradiční cestovatelskou přednášku.“
Mgr. Jan Pokorný

Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů
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Bubenický workshop

Vycházejícím žákům 9. ročníků základních
škol bývá v podzimním období věnována zvýšená pozornost v souvislosti s volbou budoucího povolání a následným výběrem vhodné
školy pro další studium. Jednou z možností,
která může být pro žáky inspirací právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky středních
škol a zaměstnavatelů.
23. ročník přehlídky středních škol a zaměstnavatelů proběhne 12. 10. - 13. 10.
2016 v prostorách Vyšší odborné školy
a Střední školy technické v České Třebové.
Přístupná bude pro veřejnost 12. 10. 2016
od 12:00 – do 17:00 hodin, 13. 10. 2016 od
8:00 do 17:00 hodin.
Na přehlídce mohou žáci a jejich rodiče získat aktuální informace o oborech studia
nabízených středními školami a učilišti v regionu Ústí n.O. Zástupci jednotlivých škol
zde poskytují žákům a jejich rodičům informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, plánovaných aktivitách školy
a následného uplatnění absolventů v praxi.
Společně se školami se přehlídky účastní
významní zaměstnavatelé našeho regionu: Rieter CZ s.r.o Ústí n.O.; Bühler CZ s.r.o.
Žamberk; OMB composites EU a.s. Králíky;

CZ LOKO a.s. a DRUMEL Co s.r.o. Č. Třebová;
ŠKODA AUTO a.s. Ml. Boleslav; IVECO a.s. V.
Mýto; INA s.r.o. a Forez s.r.o. Lanškroun; REHAU s.r.o. M.Třebová.
Právě od nich mohou rodiče i žáci získat cenné informace o poptávané pracovní síle a následném uplatnění na trhu práce.
Přehlídka škol je také určena široké veřejnosti, neboť celoživotnímu vzdělávání je v současné době věnována nemalá pozornost.
Informační a poradenské středisko při Úřadu práce - ČR nabízí veřejnosti tyto poradenské služby: poradenství pro volbu povolání žákům základních škol a jejich rodičům,
poradenství pro změnu povolání a změnu
zaměstnání, poradenství pro celoživotní
vzdělávání (získání nové profesní kvalifikace), poradenství pro výběr vhodného vzdělávání nebo vhodného rekvalifikačního kurzu
s ohledem na poptávku zdejšího trhu práce,
samoobslužné testy ke zjištění profesních
zájmů, které Vám mohou usnadnit rozhodování o volbě studia či výběru nové profese,
profesní diagnostiku k ověření předpokladů
pro další vzdělávání a pracovní uplatnění.
Kontakt na IPS: 950 172 445, 950 172 449
Přehlídku realizuje Oddělení poradenství
a dalšího vzdělávání
Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Ústí nad
Orlicí, 17. listopadu 1394, tel: 950 172 445
e-mail: iva.tomsova@uo.mpsv.cz
www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior klub
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Přednáška v knihovně
st 5.10. | 18.00 hodin
V rámci cyklu Akademie volného času zveme
naše členy do knihovny na přednášku doc.
PhDr. Marie Mackové na téma „Být šlechtičnou v Čechách 19. století“. Začátek přednášky v 18.00 hodin. Vstup volný. Akci zajišťuje
p. Rabová
Bystřice Kladská a Mezigoří
čt 6.10. | výlet
Odpolední výlet do Polska. Závazné přihlášky se přijímají 4.10. ve „Sladkovně“ od 10.00
hodin do 12.00 hodin. Platba při přihlášení.
Členové mají přednost, člen „Senior klubu“
hradí 90,- Kč, jako náhradník nečlen 110,- Kč,
neobyvatel Ústí nad Orlicí 140,- Kč. Předpokládaný návrat v 18.00 hodin. Vezměte s sebou průkazku SK a cestovní připojištění léčebných výloh, jídlo, pití, případně zloté. Akci
zajišťuje JUDr. Ešpandr, p. Ešpandrová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30 hodin, Benzinka pod Duklou 12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin, Autobusové nádraží 12.50

Centrum sociální péče města
Ústí nad Orlicí
Od 7. 9. 2016 byla zveřejněna prezentace
CSP ve zvukovém informačním panelu na Mírovém náměstí. Zmíněná prezentace zahrnuje také dva krátké videospoty pro Pečovatelskou službu a Stacionář, které byly vytvořeny
ve spolupráci s p. učitelem Hřibem a studenty Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí
nad Orlicí, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Pro majitele tzv. chytrých telefonů je
k dispozici mobilní aplikace „Ústí nad Orlicí
- audio tour“, kde lze nalézt základní informace a kontaktní údaje týkající se Pečovatelské
služby a Stacionáře. I nadále pracujeme na
sjednocení vizuálního stylu obou organizací
a nových webových stránkách, kde budou
všechny potřebné informace o obou službách a také o Seniorklubu.
Mgr. Radka Vašková,
ředitelka Centra sociální péče
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hodin, Tvardkova 12.55 hodin, Penzion 13.00
hodin

hodin, Tvardkova 12.55 hodin, Penzion 13.00
hodin

Plavání pro členy Senior klubu
pá 7. a 21.10. | 14.00-15.30 hodin
Od 14.00 hodin do 15.30 hodin se v krytém
plaveckém bazénu uskuteční plavání pro
členy „Senior klubu“ spojené se cvičením ve
vodě. Vstup 50,- Kč na průkazku „Senior klubu“ . Akci zajišťuje p. Šlegrová

Taneční podvečer
čt 20.10. | 17.30 hodin
Taneční podvečer pro členy SK v baru „Husová“ pod divadlem s hudbou p. Miloslava
Biena. Vstupenky s místenkou bude možno
koupit dne 11. a 18.10. ve „Sladkovně“ od
10.00 do 12.00 hodin za 40,- Kč, pro nečleny
50,- Kč, nebo na místě za 30,- nebo 50,- Kč.
Občerstvení a večeře dle jídelního lístku, zákaz donášení vlastního občerstvení. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr + výbor

Barma- cestopisná přednáška
st 19.10. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
přednášku pana Tomáše Kubeše v Roškotově
divadle od 19.00 hodin. Vstupné 40,- Kč pro
člena SK. Hlásit se můžete 4. a 11.10. ve Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Akci zajišťuje
p. Šlegrová
Historická Polička
čt 13.10. | odpolední výlet
Závazné přihlášky se přijímají dne 4. a 11.10.
ve „Sladkovně“ od 10.00 do 12.00 hodin.
Platba při přihlášení. Členové mají přednost,
člen „Senior klubu“ hradí 100,- Kč, jako náhradník nečlen 130,- Kč, neobyvatel Ústí nad
Orlicí 150,- Kč. Předpokládaný návrat kolem
18.00 hodin. Akci zajišťuje p. Ešpandrová, p.
Rabová
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 12.30 hodin, Benzinka pod Duklou 12.40 hodin, Babyka 12.45 hodin , Autobusové nádraží 12.50

Po ústeckém hřbitově
čt 27.10. | 13.30 hodin
Sejdeme se ve 13.30 hodin na parkovišti
„U hřbitova“. Společně s panem Josefem Havlem projdeme významná a zajímavá místa
na ústeckém hřbitově, jak je také pan Havel
popisuje ve své knize o ústeckém hřbitově.
Akci zajištuje p. Rabová, Šlegrová
Kontakty na SK:
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík
722475132, p. Šlegrová 722475131,
p. Tomanová 731601548, p. Rabová
734188853, JUDr. Ešpandr 734398390,
p. Ešpandrová 734188855.
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr

Pečovatelská služba
Činnosti, které Vám Pečovatelská služba
může nabídnout jsou tyto: pomoc s osobní hygienou (na lůžku, ve sprše), pomoc
s oblékáním nebo převlékáním, vyzvednutí lékařského receptu, pochůzky na úřady,
poštu atd., provedeme běžný úklid domácnosti či nákup. V případě potřeby zajistíme dovoz oběda, popřípadě jeho podání
– s možností dietní stravy. Tento dovoz
je vždy spojen s kontrolou bezpečí osoby
s potřebou péče.
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě/
domě, můžete si podat žádost do tzv. bytu
zvláštního určení (dříve dům s pečovatelskou službou) nebo do obytné jednotky tzv.
bývalého Penzionu (Na Pláni 1343). Tyto
byty Vám prodlouží možnost žít v domácím prostředí a oddálí odchod do některé
z pobytových sociálních služeb. Výhodou

těchto bytů je lepší dostupnost péče i občanské vybavenosti, výtahy, některé z bytů
jsou bezbariérové a slouží jak pro bydlení
jednotlivců, tak i manželských dvojic (velikost bytů je 0+1, 1+1, 1+2).
Bližší informace Vám poskytnou sociální
pracovnice:
Pro bývalý Penzion: Bc. Romana Kalousková, tel.: 736 503 570, socialni.csp@
csp-uo.cz
Pro terén a byty zvláštního určení: Bc. Markéta Gmuzdková, tel.: 736 503 571, socialni.teren@csp-uo.cz
Vedoucí Pečovatelské služby je od září
2016 Lucie Kaválková, DiS., tel.: 728 916
474, koordinator@csp-uo.cz.
Mgr. Radka Vašková,
ředitelka Centra sociální péče

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Senior doprava ČČK: je určena seniorům,
osobám zdravotně oslabeným a rodičům
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup,
kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
NOVĚ PRODLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA
V PONDĚLÍ a ve STŘEDU DO 18.00 hodin
(v době letního času)
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopeckého 840 nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.
Centrum pro život: vzdělávací, relaxační
a volnočasové centrum pro seniory a nejen
pro ně, akce jsou určeny široké veřejnosti.
Není-li uvedeno jinak, akce se konají v budově Oblastního spolku ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Výstava „VZPOMÍNKA“
1.-30.10. | 8.00-15.30 hodin
Výstava malovaných obrázků pana Dubišara,
vstupné zdarma
Senior minigolf
7.10. | 9.00-11.00 hodin
Společné setkání při hře v minigolfu mezi seniory na hřišti minigolfu společnosti TEPVOS
– za Aquaparkem v ÚO. Hra jednotlivců, nutná rezervace na tel.: 775 765 659. Pro rezervované hráče je akce ZDARMA.
Langošové hody
7.10. | 15.00 hodin
Přijďte ochutnat langoše s různou příchutí,
příjemná zábava.

Cyklovýlet
11.10. | 13.00 hodin
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK ÚO, Kopeckého 840
Skřítek Říjňáček – zábavný den pro děti
12.10. | 9.00-17.00 hodin
Soutěže, zábava pro děti, tvořivá dílnička,
opékání. Zahrada u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, v případě nepříznivého počasí se
akce uskuteční v budově OS ČČK, vstupné
zdarma
Kudowa Zdroj
18.10. | výlet Polsko
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 nebo
každé pondělí od 8.00 do 15.30 hodin na
ČČK, kde se provádí úhradu za výlet
Odjezd v 8.00 hodin z autobusového nádraží
ÚO, cena 110,- Kč člen ČK, 140,- Kč ostatní.
Šikovné ručičky – batikování, hedvábí
20.10. | 15.30 hodin
Spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ ÚO,
jako vstupné je úhrada spotřebovaného materiálu
Odpolední vycházka
27.10. | 14.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města společně
s paní Zdenou Urbanovou, sraz před budovou OS ČČK
Pravidelné akce:
Kavárnička - centrum setkávání: nově každý
čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin - přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK (společenské hry)
Snoezelen: relaxační, multismyslová místnost, bližší informace a objednání na tel. 775
765 659, vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
Zdravé cvičení: cvičení na gymnastických míčích, bližší informace na tel.: 775 765 659

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 do 16 hod.
Zelená zahrada - volně přístupná veřejnosti relaxace, hřiště, odpočinková zóna u budovy
OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej
úklidových prostředků v nákupním centru
NOVÁ LOUŽE novou provozovnu
PROVOZNÍ DOBA: pondělí - pátek od 14.00
do 18.00 hodin
Úklidové služby, drobné opravy - služby
„Hodinového manžela“. Bližší informace
a objednání úklidové služby na tel.: 773
001 088. Bližší informace a objednání hodinového manžela na tel.: 775 765 659
Nová služba pro Vás
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují,
nabízíme vám krátkodobé ubytování. K dispozici jsou dva dvoulůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, TV
a WiFi. Bližší informace a objednání o ubytování na tel.: 775 765 659
26. - 30. října 2016
Kurz intuitivního vidění a vnímání podle
metody M. Komissarova
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 letá zkušenost M. K., spolupráce s vědeckými ústavy.
Informace a přihlášení: Lenka Francová
tel. 604 650 708, FranzovaLenka@seznam.cz
čas: děti 15.30 – 17.30 hodin, dospělí 18.00
– 20.00 hodin, místo konání: budova OS ČČK
Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840

Plavání pro zdravotné postižené a seniory
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Pardubického kraje, o.p.s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
Vás srdečně zve na PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÉ POSTIŽENÉ A SENIORY, vstupné je 20 Kč,
které zahrnuje také doprovod, při vstupu
10 / 2016

vyžadujeme předložení průkazu o zdravotním znevýhodnění nebo jiný typ potvrzení.
V rámci lekcí bude plavání pod vedením instruktora a dvakrát bude přístupna kromě
plaveckého bazénu také relaxační zóna. Plavání bude v krytém plaveckém bazénu v Ústí

n. Orl.í vždy od 14.00 do 16.00 hodin.
Plavání probíhá za podpory města Ústí n.
Orl. a Pardubického kraje.
Termíny: 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.,
21.11., 28.11., 5.12., 19.12. 2016- 17.10.,
21.11.2016- relaxační zóna.
www.ustinadorlici.cz
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Český červený kříž

Sociální / zdravotní

Svaz postižených civilizačními
chorobami, ZO Ústí nad Orlicí
Pozvánka na čtvrtek 13. října na členskou
schůzi, která se koná v Hostinci v Klopotech
od 14.00 hod. Doprava tam i zpět je zajištěna. Odjezd autobusu: Hylváty ve 12.45 hod.,
Dukla ve 12.50, Babyka ve 12.55, nádraží
ČSAD ve 13.00, Tvardkova ve 13.05, Penzion
ve 13.10 hod.
Pozvánka na zájezd do Polska – tržnice Kudowa Zdroj. Kdy: čtvrtek 20. října.
Odjezd autobusu: Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50, Babyka 6.55, nádraží ČSAD v 7.00,
Tvardkova 7.05 hod. Cena: 130 Kč. Přihlášky
a platba v Klubu důchodců – Sladkovně 1.
a 2. čtvrtek v říjnu od 10 hod. – 11.30 hod.
nebo telefonicky na č. 737 378 815.
Na Vaši účast se těší členové výboru
ZO SPCCH

Týdny pro duševní zdraví v Ústí n.O.
Týdny pro duševní zdraví (TDZ) jsou celorepublikovou akcí, která zlepšuje postavení lidí
s duševním onemocněním ve společnosti.
Zároveň informuje o službách, které jsou nemocným a jejich rodinám k dispozici. V Ústí
n.O. pořádá TDZ Orlickoústecké středisko
Péče o duševní zdraví. Akci finančně podpořilo město Ústí nad Orlicí.
V úterý 4. října Vás organizace CEDR Pardubice, o. p. s. středisko Ústí n.O. zve na Den
otevřených dveří v nových prostorách. Je zde
pro Vás připravená prodejní výstava výrobků,
výtvarné workshopy a muzikoterapie.

Jak se máme v Domově
Sportovky

u opékaného párku a sklenice vychlazeného
piva. Odpoledne se nám opravdu vydařilo
a doufáme, že s takto pohodovou atmostérou vstoupíme i do dalšího desetiletí J

Ve středu 7. září se v našem Domově uskutečnily jubilejní 10. Sportovní hry. Sluníčko
nás svými paprsky hřálo již od samého rána
a dávalo tak pomalu tušit, že odpoledne se
jistě vydaří. A tak se také stalo - po úvodním
povzbudivém slovu pana ředitele jsme mohli
proniknout do tajů žongléřství, do kterého
nás nechal nahlédnout pan Pavel Abraham
a kouzlo diabola nám předvedl Pavlik Kulich.
Oba vystupující s námi strávili svůj volný čas
bez nároku na odměnu a patří jim za to velký
dík. Sportovní den jsme zakončili posezením

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 13. října Vás srdečně zveme na
Den otevřených dveří od 9 do 17 hod. Od 14.
30 hod. budete mít možnost shlédnout ukázku Domovské muzikoterapie a od 16 hod.
bude probíhat ukázka polohovacích pomůcek. Během prohlídky Domova budete mít
možnost ochutnat pokrmy naší kuchyně.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Kolektiv zaměstnanců Domova
www.dduo.cz
tel.:734 793 446; 603 566 767
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Den otevřených dveří – CEDR

CEDR sice nezměnil adresu, ale přesto se
během tohoto roku přestěhoval do nových
prostor, kam Vás srdečně zveme na návštěvu.
Den otevřených dveří proběhne v úterý
4. 10. od 10:00 do 17:00 hod. Prohlédnete si
prostor sociálně terapeutické a chráněné dílny, připraveny pro Vás budou různé výtvarné
workshopy, drobné občerstvení, v 11:00 a ve
14:00 hod ukázka muzikoterapie. CEDR své
služby nabízí lidem s duševním onemocněním, kterým pomáhá již od roku 1994. Najdete nás na ulici T. G. Masaryka 115 v Ústí n.O.
Těšíme se na viděnou! Kontakt: Petra Krátká,
605 350 525, kratka@cedrops.cz,
www. cedrops.cz.

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
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Orlickoústecké středisko Péče o duševní
zdraví si pro Vás připravili přednášku Mgr.
Jana Bažanta na téma Depresivní poruchy.
Mgr. Jan Bažant je vedoucí oddělení klinické psychologie v Nemocnici Pardubice. Akce
proběhne v pátek 21. října od 9.00 hodin
v Městské knihovně. Zároveň se budete moci
zaposlouchat do tónů kontrabasu při mini recitálu. Akce je určená pro laickou ale i odbornou veřejnost.
Bližší informace o akci naleznete na webových stránkách: http://www.pdz.cz/tydny-pro-dusevni-zdravi.html

Stomatologická pohotovost
1.-2. 10. – MDDr. Jiří Hájek,
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465 420 400
8. – 9. 10. – MUDr. Zdeněk Hendrych,
Husova 191/IV., V. Mýto, tel.: 465 423 970
15. – 16.10. – MUDr. Miroslava Hendrychová,
Husova 191/IV., V. Mýto, tel.: 465 423 960

22. – 23.10. – MUDr. Hana Horáková,
Sadová 1140, ČT, tel.: 731 791 438
28.10. – MUDr. Milena Břízová,
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
29. – 30.10. – MUDr. Milena Kalousková,
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302

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

Kontakt: Mgr. M. 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
pokračování na str. 9
www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
po | 8.30-12.30 hodin
Herna, prográmek pro děti – zpívání a vyrábění
st | 8.30-12.30 hodin
Herna, baby angličtina
pá | 8.30-12.30 hodin
Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřeby
materiálu):
Šicí dílna I.
po 3.10. | 10.00 hodin
Šicí dílna II.
po 17.10. | 10.00 hodin
Šicí dílna III.
po 24.10. | 10.00 hodin

Mateřské centrum Medvídek

Odpolední programy (multifunkční sál,
1.patro):
Klub EXIT – pro mládež
pá | 16.00-18.00 hodin
Kontakt: Martin Kalášek, tel.: 739 420 287
Klub deskových her s kavárnou
pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885
Jednorázové akce
Úloha rodiny
po 10.10. | 10.00 hodin | Herna RC
Přednáška s promítáním. Podpora, zábava,
vedení, vztahy – kurz od manželů Leeových,
autorů Manželských večerů. Pro rodiče a děti
do 10 let a nastávající rodiče
Drakiáda
so 15.10. | 16.00 hodin | letiště ÚO
Přijďte se znovu pokusit dostat je do vzduchu
– naše papírové kamarády – a užít si společný
čas pod širým nebem
Od listopadu pro Vás připravujeme odpolední výtvarné dílny.
Každý pracovní den Vám po předchozí domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu
Fialka.

Provozní doba:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod - Cvičení rodičů
s dětmi s Veronikou
Pondělí od 16:00 do 18:00 hod – Jóga pro
děti (od 16 hod), jóga pro dospělé (od 17
hod)
Úterý od 9:00 do 12:00 hod - Přednášky, besedy, volná herna, k dispozici je vám každé
úterý profesionální pěstounka
Středa od 9:00 do 10:00 hod – Volná herna
Čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod - Volná herna
Pátek od 9:00 do 12:00 hod - Nosíme a šátkujeme, nemluvňátka, těhulky, (nejen nosící
rodiče a nosící se děti)
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod - Volná herna případně tvořivé odpoledne dle
programu
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu
10 / 2016

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měs. do cca
2 let pro předem přihlášené
po 3., 10., 17., 24. a 31.10. | různé
Od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezoucí, od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící.
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzioterapeutky Veroniky Duškové (775 290 683),
cena 60,- / 40min.
Jóga pro děti a dospělé
po 3., 10., 17., 24. a 31.10. | od 16.00 a od
17.00 hodin
Miluška Spíchalová s námi bude pravidelně
každé pondělí cvičit jógu. Od 16 hodin se
těší na děti od 6 let a od 17 hod na dospělé.
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné 40,- / lekce. Počet míst omezen, přednost
mají předem nahlášení.
Kavárnička
út 4.10. | 10.00 hodin
Podpůrná skupina kojících maminek
út 4.10. | 14.00 hodin
Přijďte se podělit o své zkušenosti, nabrat sílu
a podporu a získat odpovědi na otázky a odbornou pomoc při kojení od certifikované

Cestománie: Slovinsko
po 17.10. | 17.00 hodin | sál RC
Přednáška s promítáním. Naše EDS dobrovolnice Sabina nám představí krásy svého
domova a bude i něco na ochutnání
Manželské večery – Kurz komunikace
v manželství
út 25.10-13.12. | 17.00 hodin | sál RC
Podle metodiky zpracované manžely Leeovými z Anglie – letos podle nových materiálů,
s večeří, osm setkání pro prohloubení partnerského vztahu. Hlídání dětí po domluvě
zajišťujeme. Tel: 603913885. Dotovaná cena
kurzu je 800 Kč na dvojici (v ceně 8 lekcí a 16
večeří pro pár), www. manzelskevecery.cz
Očkování
po 31.10. | 10.00 hodin | herna RC
Vracíme se k často diskutovanému tématu –
ano, ne, proč a co na to zákon? Lektor – zdravotník M. Kalášek
Dámská jízda
po 31.10. | 20.00 hodin | Zambar
lektorky Kataríny Konopíkové z o.z. Mamila.
Hlaste se prosím předem na tel. 608 375 333
nebo e-mailu nitrek@azet.sk. Vstupné 60,_.
Skupinka se sejde pouze při min. počtu 4
účastníků.
S kašpárkem za písničkou
st 5. a 19.10. | 9.00-10.00 hodin
Nosíme a šátkujeme
každý pá | 9.00-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pravidelně každý pátek. Objevte kouzlo nošení
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách.
Program si utváří skupinka sama.
Tradiční podzimní a zimní bazar
po 24.10. – čt 27.10. | různé
V budově římsko-katolického farního úřadu
v Kostelní ulici
Pondělí: 24.10. od 9:30 – 17:00 hod. - příjem
věcí do prodeje
Úterý: 25.10. od 8:30 – 17:00 hod. - prodej
věcí
Středa: 26.10. od 8:30 – 14:00 hod. - prodej
věcí
Čtvrtek: 27.10. od 14:00 – 17:00 hod. - výdej
neprodaných věcí
!!! POZOR !!! V době konání bazaru 24. 27.10. je MC OTEVŘENO beze změny.
Další důležité informace viz.
www.medvidekuo.cz nebo samostatný leták
www.ustinadorlici.cz
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pokračování ze str. 8

Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha
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Volná místa v těchto kroužících
Břišní tance pro děti i dospělí, Basketbalová
přípravka, Florbal, Fotografický, Kynologický,
Pěvecký sbor Vrabčáci, Ping-pong, Reseum –
sebeobrana a první pomoc, Šití pro maminky, Španělština, Točení na hrnčířském kruhu,
Úvod do IT-práce s PC pro začátečníky
Do kroužků se můžete přihlásit pouze
elektronicky na našich stránkách www.
ddm-usti.cz přes ikonu PŘIHLAŠOVADLO.
Podzimní prázdniny
Exkurze na letiště Václava Havla – 26.10.
Cena: 550 Kč (zahrnuje jízdné, vstupné a pojištění)
Prohlídka autobusem po provozu letiště
v části Jih a Sever, Cargo zóna. Ukázky odbavení letadel před startem a po přistání, ukázky zavádění letadel na stání. Tato exkurze
zahrnuje i pozorování startů a přistání u dráhy, seznámení s technickým zázemím letiště.
Prohlídka obsahuje seznámení s interiérem
a zejména technikou Záchranné požární stanice letiště.
Uzávěrka přihlášek (telefonicky, mail): 7.10.

Myslivecký kroužek „Orlíci“
při OMS Ústí n.O.
Chlapci a děvčata, máte-li zájem se dozvědět
více o přírodě, pozorování lesní zvěře a celé
problematice chovu zvěře, dostavte se s jedním z rodičů dne 7.10. v 16.00 hod. na OMS
Ústí n.O., Malé Hamry 355. Případné dotazy
na tel.: 725 080 199. Prodám štěňata německého krátkosrstého ohaře, odběr v první polovině října, čistokrevný s papíry. Pes + fena.
Všestranné zkoušky.
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Dětský tábor LDT Zblovice
Halloweenské odpoledne a spaní v DDM Duha
26.10. od 16 hod. do 27.10. do 9 hod.
Akce pro děti od 1.tříd ZŠ do 12 let
Program: výroba halloweenských dekorací, hororové hry a soutěže, stezka odvahy
a hlavně spaní v DDM DUHA.
Cena: 250 Kč (zahrnuje materiál, večeři – pizza, snídani, pojištění), s sebou: spacák, polštářek, pyžamo, přezůvky, hygienické potřeby
PŘIPRAVUJEME:
Vánoční Vídeň – zájezd pro rodiče s dětmi
a dospělé - dne 9.12. 2016
Program: dopoledne - Zahrady královské letní
rezidence Schönbrun, odpoledne - procházka centrem Vídně - zimní královská rezidence
Hofburg, vánoční trhy před radnicí - Rathaus
Cena: 500 Kč (zahrnuje jízdné autobusem),
odjezd: 7:00 z autobusového nádraží, návrat:
v cca 22:00 tamtéž
Na pololetní prázdniny – exkurzi do České
televize v Praze
Otevření lezecké stěny 3.10.
Lezení pro veřejnost: Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením zkušených instruktorů!
Zapůjčení lezeckého vybavení je samozřejmostí.
Po: 18:30 - 20:30 hod.
Út: 18:00 - 20:00 hod.
Čt: 19:00 - 21:00 hod.
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě

Tábořík 2016
Na začátku července a na konci srpna se konal již třetí ročník zblovického táboříku pořádaného Pohybovou školičkou Olgy Čopianové. Na tábořík jezdí děti ve věku od 2 do 6 let
a jejich rodiče. Pořádaly se dva běhy, každého z nich se zúčastnilo kolem 30 dětí z Ústí
a jeho okolí. Letošním tématem byli indiáni,
což vedlo k hezkým aktivitám jako stavba
totemu, hledání pokladu na lodích, střelba
z luku, výroba indiánských oděvů či jízda na
koni. Nechyběl výlet na hrad Bítov, sportovní
půlden pro rodiče, táborák, aj. Moc děkujeme všem účastníkům a členům personálu za
vytvoření pohodové atmosféry, bylo to super
a těšíme se na příští rok. Velký dík patří spolku LDT Zblovice z. s. za pronájem skvělé základny, která poskytuje dostatečný komfort
i pro nejmenší táborníky.
O+O Čopianovi

I letošní rok se uskutečnil tradiční tábor ve
Zblovicích u Vranovské přehrady. V termínu
od 16. do 31. 7. si 82 dětí ve věku od 7 do
14 let užilo parádních 16 prosluněných dní.
Opět nechyběla celotáborová hra, tentokráte s oblíbeným tématem Harry Potter. Kromě
této hry probíhaly klasické oddílové programy jako jízda na lodích, sportovní hry, hry
v přírodě, táborová abeceda, výlety do okolí,
aj. Vymysleli jsme i spoustu akcí navíc, které
byly pro děti velkým zpestřením. Jmenovat
můžeme soutěž Tvoje tvář má známý hlas,
sportovní odpoledne vedoucích proti dětem,
horolezectví, halloweenský ples, hawai party a samozřejmě celodenní výlet (podzemí
a koupaliště ve Znojmě). Vše je perfektně
zdokumentované, takže můžete shlédnout
hodinové video a mnoho fotek na www.ldtzblovice.cz. Děkujeme 27 dospělým táborníkům, kteří se nejen o děti starali v průběhu
tábora, ale především věnovali mnoho času
předtáborovým přípravám. Závěrem nutno
připomenout, na jak perfektní základně se
tábor každým rokem koná. Proto velké uznání a poděkování všem členům spolku LDT
Zblovice z. s., kteří ve svém volném čase o základnu vzorně pečují.
Ondřej Čopian
hlavní vedoucí

Dva workshopy MAS Orlicko

První workshop na téma Rozvoj základních gramotností v předškolním vzdělávání se uskuteční
11.10. od 15.00 do 18.00 hod. v MŠ Č. Třebová,
U Koupaliště. Lektory jsou Lisa Kohli a Mgr.
Petr Kulíšek. Program: 1) Inspirativní příspěvek o rozvoji základních gramotností v praxi,
2) Moderovaná diskuse nad příspěvkem
Dne 17.10. se bude konat druhý workshop
na téma Rozvoj základních gramotností v základním vzdělávání a to od 15.00 do 18.00
hod. na ZŠ Č. Třebová, Nádražní ul. Lektory jsou Lisa Kohli a Mgr. Petr Kulíšek. Oba
workshopy jsou bezplatné a jsou určeny
všem zájemcům z řad učitelů, vychovatelů
ŠD, pedagogů volného času a dalším pracovníkům s dětmi od 6 do 15 let. Zúčastnit se
mohou i aktivní rodiče a další zájemci, které
téma workshopu zajímá.
Bližší info k programu a přihlášení: Bc. Adéla
Faltusová, faltusova@mas.orlicko.cz,
tel.: 468 003 259, www.mas.orlicko.cz-MAP
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Program 3D Kino Máj – říjen
Krycí jméno Holec
so 1.10. | 19.30 hodin
Drama/ČR/Rakousko, vstupné 120 Kč
Prázdniny v Provence
ne 2.10. | 17.00 hodin
Komedie/ČR/Francie, vstupné 110 Kč
Zloději zelených koní
ne 2.10. | 19.30 hodin
Drama/ČR, vstupné 100 Kč
Anthropoid
po 3.10. | 19.30 hodin
Válečný /VB/ČR/Francie, české titulky, vstupné 120 Kč
*Buchty a klobásy
st 5.10. | 19.30 hodin
Animovaný/Komedie, USA, české titulky,
vstupné 100 Kč
Anthropoid
čt 6.10. | 19.30 hodin
Válečný/VB/ČR/Francie, české titulky, vstupné 120 Kč
Instalatér z Tuchlovic
pá 7.10. | 19.30 hodin
Komedie/ČR, vstupné 120 Kč
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti
3D
so 8.10. | 17.00 hodin
Fantasy/USA, české znění, vstupné 140 Kč
The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
so 8.10. | 19.30 hodin
Dokumentární/VB/USA, české titulky, vstupné 110 Kč
Kubo a kouzelný meč
3D
ne 9.10. | 17.00 hodin
Animovaný/Fantasy, USA, české znění, vstupné 130 Kč
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Sedm statečných
ne 9.10. | 19.30 hodin
Akční/Western, USA 2016, české titulky,
vstupné 120 Kč

Já, kocour
so 29.10. | 17.00 hodin
Komedie/Rodinný, USA, české znění,
vstupné 110 Kč

Smrt ve tmě
po 10.10. | 19.30 hodin
Horor/Thriller, USA, české titulky, vstupné
100 Kč

American Honey
so 29.10. | 19.30 hodin
Komedie/VB/USA, české titulky,
vstupné 110 Kč

Instalatér z Tuchlovic
út 11.10. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Lichožrouti
ne 30.10. | 17.00 hodin
Animovaný/ČR, vstupné 120 Kč

Inferno
pá 14.10. | 19.30 hodin
Mysteriózní/Thriller/USA/Turecko/Japonsko,
české titulky, vstupné 120 Kč

Komici s.r.o. The Tour
ne 30.10. | 19.30 hodin
Komedie/ČR, vstupné 110 Kč

Obr Dobr
so 15.10. | 17.00 hodin
Rodinný/Fantasy/VB/USA/Kanada,
české znění, vstupné 100 Kč
Bezva ženská na krku
so 15.10. | 19.30 hodin
Komedie/ČR, vstupné 120 Kč
Zilionáři
po 17.10. | 19.30 hodin
Akční/Krimi, USA, české titulky, vstupné 110
Kč
Jack Reacher: Nevracej se
pá 21.10. | 19.30 hodin
Akční/Krimi, USA, české titulky, vstupné 120
Kč
Bezva ženská na krku
so 22.10. | 19.30 hodin
Komedie/ČR, vstupné 120 Kč
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti
ne 23.10. | 17.00 hodin
Fantasy, USA, české znění, vstupné 110 Kč
Teorie tygra
ne 23.10. | 19.30 hodin
Road movie/ČR, vstupné 90 Kč
Rino – příběh špiona
út 25.10. | 19.30 hodin
Dokumentární/ČR, vstupné 90 Kč
Kruhy
pá 28.10. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Nabídka pořadů - říjen
The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
so 8.10. | 19.30 hodin | Kino Máj
Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da
Vinciho kód, Rivalové, Inferno) přinese na
filmová plátna příběh kapely, která změnila
svět -The Beatles. Tento jedinečný filmový
projekt autenticky zachycuje období jejich
koncertních let 1962-1966 z perspektivy samotných členů The Beatles. Film přinese exkluzivní rozhovory s členy skupiny a také doposud nezveřejněné záběry. Vstupné 110 Kč
Tóny nad městy
út 11.10. | 19.30 hodin |ZUŠ J. Kociana
David Boldrini (Itálie)- klavír
Lenny Lorenzani (Itálie) - soprán
Koncertní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
před začátkem koncertu u pokladny. Vstupné
160 Kč
Slavnostní večer s udílením Cen města a Cen
starosty města
čt 13.10. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
V hudebním programu se představí Jakub
RYBA (zpěv, saxofon, perkuse) a Jan HRODEK
(piano) – původní sestava formace Jafar Jazz.
Moderuje Jiří Zajíček. Vstup zdarma.

pokračování na str. 14
www.ustinadorlici.cz
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Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Kultura

pokračování ze str. 13
Johann Strauss: Netopýr
ne 16.10. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Gattino Productions (partner Divadla na Fidlovačce). Slavnostní představení k 80. výročí
otevření Roškotova divadla
Příběh takzvané „pomsty Netopýra“ Johanna Strausse mladšího právem patří k nejvýznamnějším a nejkrásnějším světovým
operetám. Představení vzniklo ve spolupráci
Operního a operetního studia při Pěveckém
centru v Karlových Varech.Tančí skupina
Strauss-balet, hraje komorní soubor Divertimento. Vstupné 50 Kč.
Barma
st 19.10. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše.
Vstupné 70 Kč

Pletené pohádky
so 22.10. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti, kterou připravilo Divadýlko
KUBA. Vstupné 50 Kč

Městská knihovna
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Městské muzeum

Medvědi
čt 20.10. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Inscenace scénáristky Simony Petrů s podtitulem „Všichni jsou bratři“. Příběh dvou bratrů, který nápadně připomíná osud jednoho
nesmrtelného českého folkového dua. Životní puťák Franty a Honzy z Luk pod Medníkem
na Strahov, a ještě dál!
Divadelní předplatné - zbývající vstupenky
v omezeném počtu v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 300 Kč

Vzhůru do oblak s městským muzeem
Barevný podzim odstartujeme impozantní
expozicí nazvanou VZHŮRU DO OBLAK aneb
Počátky letectví v Pardubickém kraji. Budete
mít jedinečnou možnost vidět zblízka kompletní Bínovu Blechu a nejen páni si budou
moci vyzkoušet letecký trenažér. Výstava probíhá ve spolupráci s Regionálním muzeem ve
Vysokém Mýtě, Východočeským muzeem
v Pardubicích, Národním technickým muzeem v Praze, Vojenským historickým ústavem
a řadou regionálních nadšenců a modelářů
až do 20. listopadu 2016.
Nové poznatky z okolních hradů a tvrzí si
můžete prohlédnout na expozici ZNOVUOBJEVENÝ STŘEDOVĚK. Výstava Vám přiblíží
nejen regionální středověké dějiny, ale zejména zpřístupní unikátní nálezy z Hrádku
u Lanšperka a Brandýsa nad Orlicí.
Pohodové obrazy Jana Firsta MOTORY A POTVORY s historickými dopravními prostředky
doplňují vtipné texty plně vystihující zpodobněné situace ze života. Některé tyto výjevy
(vkládané autorem náročnou technikou do
původních děl jiných autorů) lze též zakoupit
na pohlednicích, a to po celou dobu výstavy
až do 6. listopadu 2016.
Za celý kolektiv Městského muzea v Ústí nad
Orlicí Vás zve
Markéta Výborná, produkční
10 / 2016

Městská knihovna Ústí nad Orlicí se připojuje
k 20. ročníku Týdnu knihoven (3. - 9. října).
V rámci tohoto týdne zveme zájemce na následující akce:
3.10. od 18 hod. - Beseda s Danielem Polmanem - extrémním cyklistou
4.10. od 18 hod. - Vlastimil Vondruška - Oldřich z Chlumu - setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou.
Akce proběhne v Malé scéně, vstupné 50 Kč.
Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru, v Malé scéně a v Městské knihovně.
5.10. od 18 hod. - Být šlechtičnou v Čechách
19. století - přednáška z cyklu Akademie volného času - o tom, jaké to bylo být šlechtičnou v Čechách v 19. století. Přednáší PhDr.
Marie Macková

Pozvánka na besedu
U příležitosti Týne knihoven a Literárního
uměleckého maratonu Střediska východočeských spisovatelů Pardubice proběhne
v pondělí 3. října v 18.00 hodin v Městské
knihovně beseda se šéfredaktorem časopisu
Lidé a Hory, novinářem spisovatelem, alpinistou a extrémním cyklistou Danielem Polmanem z Nové Paky. Beseda bude doplněna
poutavým filmem.

Prodloužená tanečních kurzů pro mládež
ne 30.10. | 15.00 hodin | Kulturní dům
Hudba: Betl Band Vysoké Mýto. Účastníci
kurzů mají vstup zdarma po předložení průkazky, pro ostatní platí vstupné 70 Kč.

Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465514271
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400,
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-line.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 736 503 564, 606 684 449,
info@klubcentrum.cz. www.klubcentrum.cz

6.10. od 16. hod. - Kouzelník Mařenka - čtení
a tvoření pro děti do 8 let
19.10. od 16 hod. - Vytváříme fotoknihu
- Zveme vás na praktickou lekci, kde si ukážeme jak vytvářet a upravovat fotoknihu - nyní
tak oblíbený dárek ke každé příležitosti. Samotná fotokniha zabere spoustu času, neuškodí proto ukázat si pár tipů a triků, jak na
to. Projdeme si nabídku fotoknih na trhu, možnosti tvorby i ceny. Vhodné jako vánoční dárek.
VÝSTAVY:
Historická detektivka - do 29. 10. 2016 18:00
Zveme vás na výstavu s tématem historické
detektivky, kde můžete zhlédnout stručnou historii, medailonky a rozhovory s českými autory: Marií Mackovou, Ladislavem
Mičkem, Janem Bauerem, Jurajem Červenákem, Vlastimilem Vondruškou, obálky světových i českých knih s historickou detektivkou.

Klub přátel umění Ústí nad
Orlicí
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí na
výstavu
EXLIBRIS A GRAFICKÉ NOVOROČENKY
Z tvorby a sbírek jubilantů (80) SSPE ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris
Výstava je v Galerii pod radnicí otevřena od
21. 10. do 17. 11. Prohlédnout si ji můžete
denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12,
14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.
V pátek 28. října se uskuteční v sále
Základní umělecké školy Sváteční večer k 98. výročí vzniku ČSR. V kulturním programu vystoupí Trio Bergerettes.
www.ustinadorlici.cz

Kultura

Akce se konají v Kulturním domě v Ústí n.O.
MIG 21 – Koncert
so 22.10. | 19.00 hodin | cena 250 Kč
KATAPULT / TURBO
pá 28.10. | 19.00 hodin | 295,- Kč
4TET – Koncert
8.11. | 19.00 hodin | cena 450,- až 590,- Kč
Předprodej vstupenek v IC v budově radnice,
tel.: 465 514 111, 465 514 271,
e-mail:ic@muuo.cz, www.ustinadorlici.cz

Hebrejské písně Shirim
Ashirim opět v Knapovci
U příležitosti Knapoveckého posvícení Vás
zveme v neděli 16.10. 2016 v 16.10 hodin
do kostela v Knapovci na koncert souboru
Shirim Ashirim.
Pětice hudebníků přijíždí po dvou letech
s novým koncertním programem, ve kterém představí své nové CD. Renáta Ulmannová (zpěv, housle, flétna), Tomáš
Najbrt (kytara, šalmaj, brač, dudy), Daniel
Matulík (basová kytara), Michaela Švorc
(příčná flétna, perkuse, zpěv) a Tomáš Knotek (cajon, perkuse) hrají a zpívají současné
hebrejské písně a biblické chvalozpěvy.
Skupina je na české křesťanské scéně naprosto výjimečná díky kombinaci exotických nástrojů, starozákonních textů v hebrejštině a profesionální hudební produkci.
Sváteční program začne v 15.00 hodin mší
svatou a v 16.10 hodin naváže koncert
Shirim Ashirim.
Zveme všechny domácí a návštěvníky na
posvícenské koláče a občerstvení před
kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

Jana Staňková
a P. Vladislav Brokeš
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Program Malé scény – říjen

Realita s fantazií
2. – 30.10. | výstava
Výstava kreseb portrétů, náhledů do okolí
i do jiných galaxií Zdeňka Hájka. Vernisáž výstavy je v neděli 2. října v 17.00 hodin
Houpací pohádky
2.10. | 15.30 hodin
Co všechno může vidět malé růžové velblouďátko, podívá-li se na svět z výšky? Co může
zažít během jedné nečekané noční jízdy po
obloze? Studio DAMÚZA Praha. Vstupné 55
Kč / děti 45 Kč
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
4.10. | 18.00 hodin
Městská knihovna Ústí n.O. vás zve v rámci
Týdne knihoven na setkání se spisovatelem
historických románů Vlastimilem Vondruškou. Vstupné 50 Kč
Eva Nová
6.10. | 19.00 hodin
Slovensko, Česko / 2015 / 106 min. / režie:
Marko Škop
Kdysi známá herečka Eva (E. Vášáryová), která se vrací z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka,
kterého v životě ranila nejvíce – svého syna.
Vstupné 80 Kč / pro členy FK 60 Kč
Umění Mezopotámie a dalších východních
kultur
11.10. | 18.00 hodin
Cyklus přednášek o umění nazvaný Nejstarší
umění - od jeskyně ke katedrále. Vstupné 50
Kč / studenti a důchodci 30 Kč / permanentka
na celý cyklus 200 Kč

Rodinné štěstí – Ozvěny MFF v K. Varech
12.10. | 17.00+19.00 hodin
Maďarsko / 2016 / 81 min. / režie: Szabolcs
Hajdu
Velkou cenu, tedy Křišťálový glóbus, získal
tento maďarský film - netradiční studie dvou
rodin, které okolnosti svedou k dočasnému
sdílení prostoru jednoho neobvyklého bytu.
Vstupné 80 Kč / studenti, členové FK, důchodci 45 Kč
Svatojakubská pouť – cesta do Santiaga de
Compostela
19.10. | 19.00 hodin
Vydejte se na legendární cestu z Pyrenejí
až k hrobu Sv. Jakuba. Co všechno zažijete
během 800 km putování se dozvíte na další
přednášce Ladislava Kalouse. Vstupné 50 Kč
/ studenti 30 Kč
Líza, liščí víla
20.10. | 19.00 hodin
Maďarsko / 2015 / 98 min. / režie: Károly Ujj
Mészáros
Život ošetřovatelky Lízy se změní v okamžiku,
když se na své třicáté narozeniny rozhodne,
že najde životní lásku. Její obdivovatelé však
umírají při kuriózních nehodách. Líza, jejímž
jediným přítelem je duch japonského popového zpěváka, dojde k závěru, že je prokletá…Vstupné 80 Kč / pro členy FK 60 Kč
Přednáška Evy Motyčkové
25.10. | 17.30 hodin
Jak změnit život barvami. Když Vesmír buší
jak hluchý do vrat. Nechci žít karmu. Proběhne léčivá meditace. Vstupné 80 Kč
Jazz Jam v Baru Malá scéna
28.10. | 19.00 hodin
Začínají hudební pátky v Baru Malá scéna

21. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie
V sobotu 8. října se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskuteční 21.
ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie.
Ve 13.30 hodin - Festivalová vystoupení
chrámových sborů a varhaníků (Cecilská hudební jednota z Ústí nad Orlicí, Schola od sv.
Jana Křtitele Šumperk, Salvátor Chrudim,
Local Vocal Roztoky, varhaníci Radovan Ska-

lický Ostrava, Martin Šmíd Praha a Václav
Metoděj Uhlíř Olomouc, Hradec Králové a na
závěr festivalového programu vystoupí žesťový soubor Rostislava Balaštíka.
V 16.30 hodin - Slavnostní mše svatá (účinkují chrámové sbory společně).
Na program plný hudby vás srdečně zve
Římskokatolická farnost-děkanství Ústí
nad Orlicí.

www.ustinadorlici.cz
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Zveme na kulturu
v Ústí nad Orlicí

Kultura

Třetí ročník Říčkohraní
V sobotu 22. října od 14.00 hodin vás srdečně zveme na 3. ročník Říčkohraní. Akce
se uskuteční v kulturním domě v Orlickém
Podhůří – Říčkách. Těšit se můžete na kapely
Boom (Choceň), Jabkancové Šlapeto (Č. Třebová), CK-Band (Choceň), Hlasy ve tmě (Lanškroun), Gri-Gri (V. Mýto), Mazzec (Pardubice), Strunovrat (Slatiňany). Od 20.30 hod. se
bude konat Country bál, kde zahraje kapela

Kamarádi (Choceň). Zajištěna je bohatá tombola a občerstvení.
Pro děti je na odpoledne připraven dětský
program. Vstupné na akci je 90 Kč, děti do 15
let zdarma, svoz a rozvoz autobusem zdarma.
Odjezdy autobusu: ČT-terminál J. Pernera
13.15, Habrmanova 13.19, Primona 13.25,
Lhotka 13.30, Dl.Třebová-nákup.stř. 13.34,

ÚO II sídliště 13.39, Perla 06 13.41, aut.nádraží 13.47, Libchavy SOR 13.54, Říčky
Choceň náměstí 13.15, Mostek aut. zast.
13.24, Brandýs n.O. u Jiřičku 13.30, Brandýs n.O. náměstí 13.32, Perná 13.35, Rviště
13.39, Dobrá Voda 13.41, Říčky. Po 20.30 hod
rozvoz ÚO, ČT, Choceň. V případě zájmu další
rozvoz po skončení Country bálu.
Kontakt: David Absolon, tel.: 732 259 855
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Pozvánka na festival
Spolek ALOU VIVAT pěvecký sbor, z.s. zve
všechny příznivce sborového zpěvu na
XIII. FESTIVAL SMÍŠENÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
Smíšený pěvecký sbor OTAKAR / V. Mýto
Smíšený pěvecký sbor ALOU VIVAT / Ústí
n.d Orl.
Koncertní sál ZUŠ J. Kociana, sobota 22. října
2016, začátek v 18.00 hodin. Akci finančně
podporuje Město Ústí nad Orlicí

Inzerce

Málo bylo Havla!
Vážení spoluobčané, 5. října si připomeneme
nedožité osmdesáté narozeniny bývalého
českého prezidenta Václava Havla. Pevně věřím, že nejen mně, ale také řadě z Vás, jeho
osobnost chybí. Chybí nám jeho principy a životní hodnoty. Chybí nám jeho milá rozpačitost a šibalský úsměv ve tváři. Chybí nám
Havlův filozofický nadhled a způsob uvažování, chybí nám nadčasové projevy, které neobsahovaly populistické, urážlivé a lživé výroky. Chybí nám vážnost a úcta „jeho“ úřadu.
Havlovo výročí je příležitostí připomenout si
dobu nedávno minulou. Dobu, ve které si lidé
vážili svého prezidenta a nestyděli se věřit, že
pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Já
stále věřím! A to bez ohledu, že se z těchto
slov stal symbol urážek a laciných nálepek.
Bráním se tvrzení, že veřejný prostor je dnes
zaplňován lhostejností, zapomnětlivostí, cynismem, arogancí, prospěchářstvím, nenávistí a strachem. Věřím, že slušných lidí neubývá! Jen těm druhým narůstá s přibývajícím
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časem chuť k jídlu. Jsou hlasitější a viditelnější. Zneužívají demokracii, využívají unavenosti poctivě smýšlejících občanů, obsazují
uvolněný prostor a znovu se plíživě stávají
každodenní součástí našich životů.
Václav Havel byl bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností našich moderních
dějin. Nebyl bez chyby (kdo je ať hodí kamenem), ale momentálně nemá Česká republika
žádného státníka, žádnou osobnost, kterou
by lidé mohli chápat jako svůj charakterový
vzor. Současní vrcholoví politici se odkazu
Václava Havla jakoby štítí. Snad se jen bojí,
protože v porovnání s ním si uvědomují svoji
politickou pomíjivost a nicotnost. Přesto, že
se dnes Václav Havel jaksi „nenosí“, chystá se
k nedožitým osmdesátinám řada vzpomínkových akcí. Sám jsem si vybral festival legendárního brněnského divadla Husa na provázku. Má příznačný název – Málo bylo Havla!
Petr Hájek, Ústí nad Orlicí
autor je t.č. starostou města

www.ustinadorlici.cz

Sport

Plavecký oddíl Sports Team - Ústí nad Orlicí,
založený olympionikem a nejlepším plavcem
ČR 2007 Jiřím Jedličkou, pořádá nábor pro
děti na plaveckou sezonu 2016/2017.
Plavecké tréninky probíhají pro děti již od 5ti
let a to každé úterý a čtvrtek. Staňte se součástí úspěšné sportovní organizace, ve které
plave více než 700 dětí.
Více info na www.sportsteam.cz, tel. 730 807
690, info@sportsteam.cz

Pilates pro začátečníky
Pozvánka na další nově otevřený Kurz „Stott“
Pilates pro začátečníky, ve Faynfitu ÚO Nová
Louže, od 17.10. do 28.11., pondělí a čtvrtek od 15:45hod., info: pavlína.dvoranova@
gmail.com nebo tel.: 732552850, a dále zveme na otevřené PILATES dopolední hodiny
úterky a pátky od 9:00hod. a odpolední PILATES hodinu pro mírně pokročilé 1x14 ve
středu od 18:00hod. ve Faynfitu ÚO,
www.faynfit.cz.

Nově otevřené studio
zdravého pohybu

Ranní nádech pro seniorky
a seniory

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Popradem)
Můžete se těšit na spoustu zdravotních cvičení ve formě lekcí bez nutnosti přihlášení
či kurzů - různé druhy jógy ( power, hormonální, pro zdravá záda, začátečníci, pokročilí, flow,...), pilates, spirals, bodybalance, SM
systém, zdravá záda, tai-či, cchi-kung apod.
Pro děti chystáme jogu a cirkusové aktivity.
Chystáme malé individuální skupinky (35osob) s fyzioterapeuty. Těšit se můžete též
na tematické víkendové akce (zdravá záda,
tanec, cirkus).
Novinkou jsou dopolední hodiny jógy pro
zdravá záda, bodybalance a kruhový balance.
Více info na www.studiobart.cz, Markéta Skalická 602 245 393, Powerjóga v Ústí,
Akrojóga v Ústí, Studiobart.

Klidnější forma cvičení při hudbě ve volnějším tempu, které klade důraz na protažení svalů celého těla za využití zdravotní Tv,
power jogy a kalanetiky. V hodině se zaměříme na posílení nejen velkých svalových
skupin s tendencí k jejich ochabování, ale
i hlubokého stabilizačního systému těla s důrazem na správné dýchání.

Benefiční jógamaraton
Zveme Vás na druhý ročník benefiční akce,
která se uskuteční ve StudiuBart a v ZUŠ
J. Kociana v neděli 2.10. od 8.00 do 16.00
hodin. Výtěžek z akce poputuje na psycho-relaxační pobyt dvou autistických dětí. Těšit se

Trasy: 50km: Ústí n.O. –Říčky – Brandýs n.O.
– Choceň - Ústí n.O., 35km: Ústí n.O.– Říčky –
Brandýs n.O. – Řetůvka - Ústí n.O., 25km: Ústí
n.O.– Klopoty - Hrádek - Řetůvka - Ústí n.O.
15km: Ústí n.O.– Hrádek - Řetůvka - Ústí n.O.
8km: Ústí n.O.– Andrlův Chlum - Ústí n.O.
+ hvězdicová (odkudkoli na Andrlák a zpět)
Další informace: www.lansperk-sbor.cz pochody.lansperk@seznam.cz
Těšíme se na Vaši účast…

Dne 8. 10. vás zveme na turistický pochod
z kalendáře KČT „Za Malínským křenem“.
Trasa vede historickým centrem Kutné
Hory i jejím blízkým okolím, délka je do 15
km. Sraz účastníků je v 6.10 hod. na novém nádraží, odjezd vlaku v 6.23 hod. Návrat nejpozději v 18.37 hod.
Dne 29. 10. se koná turistický výlet „Z Rokytnice v Orl. horách do Slatiny nad
Zdobnicí“. Trasa je dlouhá asi 13 km. Na
start trasy se dopravíme autobusem, sraz
účastníků je v 7.45 hod. na autobusovém
nádraží. Návrat nejpozději v 16.10 hod.
opět autobusem.

postavu a příjemně se odreagovat. Pondělí 18:00 - 19:00. S sebou: podložka, ručník.
Vstup: 50 Kč.

Informace: tel. 731 601 548,
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT.
Tomanovi

Pilates
Srdečně zvu všechny nové i zkušenější cvičenky pilatesovy metody do nově vybudovaného sálu v přízemí Hotelu Poprad - STUDIOBART. Přijďte si posílit hluboké stabilizační
svaly, předejít bolestem zad, vytvarovat svou
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můžete na spoustu hodin jógy s Markétou
Skalickou, Bárou Holubářovou, Veronikou
Haklovou, Drážou Bačkorovou, Káťou Lukášovou a Radoslavem Panajotovem. Více
info a plakátek na www.studiobart.cz

Program ST-AR Klubu
na říjen

Skobácké putování
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka srdečně zve na 17. ročník turistického pochodu
SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ, který se uskuteční
3. prosince.
Upozorňujeme na změnu startu a cíle!!
Start: Ústí n.O., zastávka ČD (7 – 10 hod.) –
jedná se o nové nádraží ÚO!
NENÍ TO ZASTÁVKA ÚSTÍ n.O. - MĚSTO
Cíl: Andrlův chlum, chata Hvězda (do 18
hod.)

Cvičitelka: Dana Holubářová,
Termín: říjen 2016 - květen 2017,
Čas: čtvrtek 8.15 - 9.15 hod.,
První hodina na vyzkoušení dne: 6.10.2016
v 8.15 hod.,
S sebou: podložku na cvičení, dobrou náladu

Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.

www.ustinadorlici.cz
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Nábor do plaveckého oddílu

Sport

Ústecké basketbalistky na domácím turnaji
obstály

[ 18 ]

Konečné šesté místo vybojovala děvčata místního basketbalového klubu na 25. ročníku Memoriálu Ing. Bohuslava Langa. Turnaje mladších
žákyň do 14 let se zúčastnilo celkem 10 týmů a kromě předních českých
klubů přijely i dva slovenské celky.
V pátek a sobotu proběhly v hale SŠUP a tělocvičně ZŠ Bratří Čapků souboje ve dvou pětičlenných základních skupinách. Naše dívky na úvod
prohrály s pozdějším finalistou z Hradce Králové 29:47 a v posledním
pátečním duelu si naopak připsaly první vítězství, když slovenskou Starou Turu přehrály 46:24. I v sobotu byla naše bilance 50%, když nejprve
přišla prohra s Mladou Boleslaví 27:38 a pak jsme zvítězili nad Brnem
47:34. Bilance 2 výher a 2 porážek znamenala třetí místo ve skupině
a nedělní duel o 5. místo proti Tišnovu. V tomto duelu jsme bohužel
prohráli 32:51 a tak jsme skončili na slušném 6. místě.

Ve vyrovnaném a dramatickém finále přehrála Slovanka Praha sokolky
z Hradce Králové o jediný bod 40:39. V souboji o bronz se radovalo
béčko Hradce Králové, které porazilo Mladou Boleslav.
Všechny zúčastněné hráčky si turnaj zajisté užily a to i díky zajímavému doprovodnému programu, kterým byla nejprve návštěva ústeckého krytého bazénu a večer následovala dětská diskotéka.
Děkujeme všem spolupracovníkům za pomoc při organizaci turnaje
a městu Ústí nad Orlicí za podporu.
Martin Šorf
manažer klubu

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

Provozní doba říjen 2016
Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

So

1.10.

Ne

2.10.

10:00 – 21:00

Po

3.10.

Út

4.10.

St

5.10.

Čt

6.10.

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00, 19:00 – 21:00

Pá

7.10.

5:30 – 7:55

16:00 – 21:00

So

8.10.

Ne

9.10.

Po

10.10.

Út

11.10.

St

12.10.

Čt

13.10.

5:30 – 7:55

13:00 – 17:00, 19:00 – 21:00

Pá

14.10.

5:30 – 7:55

12:00 – 21:00

So

15.10.

Ne

16.10.

9:00 – 20:00

Po

17.10.

16:00 – 21:00

Út

18.10.

St

19.10.

Čt

20.10.

5:30 – 7:55

13:00 – 21:00

Pá

21.10.

5:30 – 7:55

16:00 – 21:00

So

22.10.

Ne

23.10.

9:00 – 20:00

Po

24.10.

16:00 – 21:00

Út

25.10.

St

26.10.

Čt

27.10.

Pá

28.10.

9:00 – 21:00

So

29.10.

10:00 – 21:00

Ne

30.10.

9:00 – 20:00

Po

31.10.

16:00 – 21:00

9:00 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN
5:30 – 7:55

13:00 – 17:00
17:00 – 21:00

12:00 – 21:00
9:00 – 20:00
12:00 – 17:00, 19:00 – 21:00
5:30 – 7:55

15:00 – 17:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:00 – 20:00
17:00 – 21:00

10:00 – 21:00

5:30 – 7:55

13:00 – 20:00
9:00 – 21:00

5:30 – 7:55

9:00 – 21:00

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 nebo na www.bazenusti.cz
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 26. 10. – 28. 10. 2016
PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST JIŽ OD DOPOLEDNE.
Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, mimo Út, Čt 16:00 hod. a Pá 15:00 hod.
Út a Čt 16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Kondiční plavání s trenérkou každé ÚT 19:00 – 20:00 h.
Út a Čt 16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Každé PO, ÚT, ČT – omezena provozní doba pro veřejnost z důvodu pronájmu Krytého plaveckého bazénu Plaveckým oddílem Lokomotiva Česká Třebová vždy v časech 17:00 – 19:00 h.
(platí do 11. 10. 2016)
Aquaaerobic každé Út 20:00 – 21:00.
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00, účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Plavání Senior Klub Ústí nad Orlicí 7. 10. a 21. 10. – 14:00 – 15:30 hod.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
Út a Čt 16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace;
kontakt: 777 673 359

Centrum RIO

Hřiště pro všechny a minigolf

Inzerce

OTEVÍRACÍ DOBA DUBEN – ŘÍJEN OD PO – NE: 8:00 – 20:00 hod.
Rezervace a potřebné informace naleznete
na: www.bazenusti.cz, tel. 777 773 355

Sauna - ŘÍJEN 2016
Po

16:00 – 21:00

společná

Út

16:00 – 21:00

ženy

St

16:00 – 21:00

muži

13:00 – 17:00

ženy

17:00 – 21:00

muži

16:00 – 21:00

muži

15:00 – 18:30

ženy

18:30 – 21:00

společná

10. 10. 2016

pro veřejnost uzavřeno

Čt
Pá
So
Sanitární den

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

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

Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
LETNÍ PROVOZ
Možnost pronájmu bloků na umělém povrchu.
Více informací na tel.: 734 353 473

Skatepark (provozní doba)
Pondělí

14:00 – 19:00

Úterý

14:00 – 17:30

Středa – pátek

14:00 – 19:00

Sobota – neděle

13:00 – 19:00

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

Více informací na: info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 731 473 409
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Inzerce

Gentlemanský,
prosperující
a Ee]peËný kraj
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Nabízím vám
svou práci

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce
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Inzerce

• JESSI psí salon v ordinaci MVDr. Pirkla: STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ, KOUPÁNÍ, ČIŠTĚNÍ ZUBŮ ultrazvukem. Tel.: 728 014 076,
602 431 141, Ježkova 1073, Ústí nad Orlicí (pod divadlem).
• VIG a.s hledá pro nové pobočky specialisty pro zajištění osob a
majetku. Podmínkou je min. SŠ vzdělání, komunikativnost a chuť do
práce. Nabízíme stálou a perspektivní práci. CV zasílejte na adresu
nabizim.praci@post.cz, tel. 608 335 752.
• INFRASAUNY - prodej. Kozinova 861,UO.Tel: 603994414.

www:bazenyulrich.cz
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Ohlédnutí za událostmi – 15. srpna – 15. září 2016

Černovírské rolování slámy
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Již po osmé se v centru Černovíru u Ústí nad
Orlicí uskutečnilo Černovírského rolování slámy. Soutěžilo se v odkoulení balíků slámy na
čas čtyřčlenným družstvem na dráze dlouhé
222 metrů.
Před kláním dospělých poměřily své síly
dětské týmy, pro které byly připraveny speciální malé balíky slámy a kratší dráha. Dětská družstva se sešla čtyři a vítězem se stalo
družstvo Rebelové, které ve finále porazilo
malé Černovíráky.
Hlavního závodu v rolování velkých balíků
slámy se účastnilo celkem 8 družstev včetně
týmů z partnerských měst, polské Bystřice
Kladské a německého Berlína Neuköllnu.
Prvenství a tedy účast na zářijovém rolování
slámy v Berlíně a putovní pohár místostarosty města vybojovalo družstvo SDH Horní
Čermná. Druzí skončili Bejci a třetí Psi ze Sudslavi. Následovala družstva Popráci z Berlína,
Cácostarci, Pipínci, Hasiči Černovír a poslední
skončili hasiči z Polska.

Jardu Kulhavého jsme přivítali
doma

V pátek 26. srpna se na Kociánce v Ústí nad
Orlicí uskutečnilo vítání olympionika Jaroslava Kulhavého, který na olympiádě v Rio de
Janeiru vybojoval stříbrnou medaili v disciplíně horských kol - cross country. Na Kociánce Jardu vítali přátelé, kamarádi, fanoušci
i široká veřejnost tentokrát v japonském stylu
jako podporu olympiády v japonském Tokiu
v roce 2020. Kromě velkého obrazu s vlastní
podobiznou od přátel dostal Jarda od starosty města Petra Hájka samurajský meč. Po
ceremoniálu v amfiteátru byla připravena
spanilá jízda centrem města. Následovaly
veřejné gratulace a focení. Večer pokračoval
volnou zábavou.

První zářijový čtvrtek
ve znamení výstav
Hned tři zajímavé výstavy byly zahájeny ve
čtvrtek 1. září.
Umění, technika, historie, erotika. Obrazy
s názvy "Moje manželky jedou hrát kuželky",
"Neplašte ptáci, darebáci", "Zástupci ČEZ
nahoře bez" a spoustu dalších můžete vidět
na nové výstavě maleb Jana Firsta, nazvané „Motory a potvory“ v Městském muzeu
v Hernychově vile.
Ve foyer Roškotova divadla vystavoval své
práce mladý český výtvarník, ilustrátor a designér Jan Hachran. Jedná se o zakladatelem
magického ornamentalismu, který plynule
navazuje na secesi, art deco a symbolismus.
Třetí výstava pak návštěvníky zavedla do
Malé scény, kde byly vystaveny fotografie Jiřího Kočího a Jiřího Lásla a kresby Oluše Kočí.

Světový den první pomoci
na Kociánce
Oblastní spolek ČČK Ústí n.O. připravil ve
čtvrtek 8. září tradiční akci Světový den první pomoci. Veřejné prostranství Kociánka již
po sedmnácté přivítalo nejen složky IZS, ale
také dobrovolné záchranářské a zdravotnické
organizace.
Akce také umožnila zájemcům „nanečisto“ si
vyzkoušet řešit modelové situace, například
masáž srdce, ošetření poranění, popáleniny,
odřeniny a další zranění, jejichž zvládnutí
v praxi může znamenat často záchranu života.
Akce byla doprovázena dětskými soutěžemi
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DDM Duha Ústí n.O., možností prohlédnout
si vybavení jednotlivých složek IZS - Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Sborů dobrovolDH Ústí n.O., Policie
ČR, Městské policie Ústí n.O., Vodní záchranné služby Pastviny a dalších subjektů.

Hostili jsme Mistrovství ČR
v atletice
V neděli 4. září hostil všesportovní stadion
v Ústí n.O. Mistrovství ČR družstev mužů
a žen v atletice. Do našeho města se v rámci 61. ročníku MČR sjeli špičkoví sportovci
z družstev Dukla Praha, VSK Univerzita Brno,
PSK Olymp Praha, AK Olomouc, ASK Slavia
Praha, Hvězda Pardubice, SSK Vítkovice, AK
Škoda Plzeň, TJ Sokol Opava, SK Nové Město nad Metují, USK Praha, AK Olymp Brno, TJ
Sokol Kolín a TEPO Kladno.
Na 469 závodníků čekalo celkem 40 disciplín (20 muži, 20 ženy). Konkrétně šlo o běh,
překážkový běh, skok vysoký, daleký a o tyči,
trojskok, vrh koulí a diskem, hod kladivem
a oštěpem a chůze.
Nejúspěšnějším mužským oddílem se stala TJ
DUKLA Praha a ženským oddílem USK Praha.

25. ročník Memoriálu
Bohuslava Langa
Sportovní hala Střední školy umělecko-průmyslové v Ústí n.O. hostila ve dnech 9. - 11.
září 25. ročník Memoriálu Bohuslava Langa
v basketbalu. Potřetí v pořadí byl turnaj připraven pro žákyně kategorie U14. Zúčastnilo
se jej celkem 10 družstev z celé ČR a SR včetně domácího týmu, který v celkovém pořadí
obsadil šesté místo.
Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz
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