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Den otevřených dveří 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 
18. října od 14.00 do 16.00 hodin ve středis-
ku Charitní ošetřovatelské služby v Ústí n.O., 
ul. 17. listopadu 69.
Uskuteční se prohlídka zázemí služby a půj-
čovny kompenzačních pomůcek, obdržíte 
informace o ošetřovatelské službě a domácí 
hospicové péči.

Padesátka paní Stromouchové
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka srdečně 
zve na turistické setkání PADESÁTKA PANÍ 
STROMOUCHOVÉ, které se uskuteční v so-
botu 7. října od 10.00 do 15.00 hodin na Lan-
šperku (Hostinec Na podhradí).
Přijďte pěšky či na kole, odkudkoli a jakoukoli 
cestou.

Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí
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Uctění památky Tomáše Garrigua Masaryka 

Vážení spoluobčané, u příležitosti 80. výročí 
úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka byl naproti 
fontáně na křižovatce loni zrekonstruova-
ných ulic Příkopy a T. G. Masaryka umístěn 
žulový pomník s podobiznou prvního čes-
koslovenského prezidenta. Bronzový reliéf 
s portrétem prvního československého pre-
zidenta daroval našemu městu v roce 1991 
jeho autor, malíř a sochař Jaroslav Tschöpa 

z Letohradu (19.9.1932 – 6.5.2003). Reli-
éf měl své původní místo na konci vstupní 
chodby v budově Radnice. Z důvodu násled-
né vestavby podatelny v roce 1999 ztratilo 
vyobrazení své důstojné umístění a bylo ulo-
ženo do městského depozitáře. Zpodobnění 
jedné z nejvýznamnějších postav národních 
dějin se tak po téměř dvaceti letech vrátilo 
do veřejného prostoru. Očištění, patinová-

ní a konzervaci díla provedl umělecký kovář 
František Bečka, který reliéf doplnil samo-
statnými iniciály TGM.
Nově instalovaný Masarykův portrét je při-
pomínkou jeho osobnosti a je záměrně umís-
těn v návaznosti na ulici nesoucí jeho jméno. 
Instalace pomníku byla symbolická nejen 
k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masa-
ryka, ale také k nedožitým 85. narozeninám 
autora díla. 
Prezident Masaryk obdržel čestné občanství 
města Ústí nad Orlicí 27. prosince 1918 a při 
své cestě z Moravy navštívil 21. června 1929 
i samotné město. Byl slavnostně přivítán na 
novém ústeckém nádraží. Po dalším přiví-
tání nejen místními občany na Podměstí, u 
Památníku odboje a na ústeckém náměstí 
pokračoval automobilem přes Letohrad a 
Žamberk do Rybné nad Zdobnicí, aby se zde 
setkal se svou snachou a vnučkami. Dnešní 
ulice T. G. Masaryka nesla původně označení 
Třebovská. V první polovině 30. let minulého 
století byla přejmenována na ulici Dr. Rašína, 
po změně politického režimu byla od listopa-
du 1948 nazývána Třídou Klementa Gottwal-
da, později Gottwaldova ulice. Od 1. červen-
ce 1990 nese název T. G. Masaryka.   

Petr Hájek
starosta města

Předávání Cen města
SLAVNOSTNÍ VEČER S UDÍLENÍM CEN MĚS-
TA A CEN STAROSTY MĚSTA se uskuteční ve 
čtvrtek 5. října od 19.00 hodin v Roškotově 
divadle. 
V hudebním programu vystoupí Adele Tri-
bute. Slavnostní večer moderuje Jiří Zajíček. 
Vstup zdarma.
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28.10. - Den vzniku samostatného československého státu

Vznik Československých legií a jejich bojové 
vystoupení zejména v bitvě u Zborova dne 
2. července 1917 byly rozhodujícími impulsy 
pro uznání Čechoslováků v očích dohodo-
vých spojenců. Další již záleželo na jednání 
politiků. V pondělí 28. října 1918 přijal Ná-
rodní výbor československý na svém zasedá-
ní dva dokumenty. Prvním z nich byl „Zákon ze 
dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu 
československého“, druhým „Manifest k náro-
du“, ve kterém se pravilo: „Lide československý! 
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát českoslo-
venský vstoupil dnešního dne v řadu samostat-
ných, svobodných, kulturních států světa... 
Na evropských bojištích samostatnost a svo-
bodu pro československý lid vybojovalo 9957 
francouzských, 19476 italských a 71310 rus-
kých legionářů, kteří přinesli oběť nejvyšší. 
Republika nikdy nezapomněla na své vojsko, 
své legionáře. Oni sami v meziválečném ob-
dobí byli vzorem další generaci, která v době 

II. světové války v boji za svobodu Českoslo-
venska nesla jejich tradici dále. Po II. světové 
válce se tak i čs. zahraniční vojáci či příslušníci 
domácího odboje mohli stavět po jejich bok. 
Bohužel toto nezapomnění trvalo pouhých 
20 let. Do roku 1989 byli legionáři postupně 
vymazáni z paměti národa.
Vznik republiky a události, které tomu před-
cházely, i které následovaly, si členové Čes-
koslovenské obce legionářské Jednoty Ústí 
nad Orlicí spolu se zástupci města Ústí nad 
Orlicí, Svazu bojovníků za svobodu a přísluš-
níky armády ČR připomenou aktem polože-
ní věnců u pomníku „Bubnujícího legioná-
ře“ a u pomníku v Parku československých 
legií v pátek dne 27.10. 2017 v 11.00 hodin. 
K vzpomínce na tento významný den naší 
novodobé historie zve ústecká ČsOL širokou 
veřejnost.

Za výbor ČsOL Vladimír Pohorský

Výměna řidičských průkazů

V březnovém čísle Ústeckých listů jste byli in-
formováni o výměně řidičských průkazů, kdy 
v rámci obce s rozšířenou působností Ústí nad 
Orlicí zbývalo k 01.02.2017 vyměnit řidičský 
průkaz, z důvodu končící platnosti, celkem 
1.760 řidičům. K 01.09.2017 zbývá vyměnit 
řidičský průkaz celkem 910 řidičům. Z hlediska 
věku jsou skupinou, které se výměna týká nej-
více, řidiči ve věku nad 61 let. 

Přehlídka středních škol 
a zaměstnavatelů 

Podzimní období je pro žáky 9. ročníků zá-
kladních škol velmi důležitým, vzhledem 
k tomu, že se rozhodují o volbě budoucího 
povolání a s tím souvisejícím výběrem vhod-
né školy pro další studium.
Pro inspiraci a pomoc v tomto důležitém ži-
votním kroku nabízí Úřad práce jak žákům, 
tak i jejich rodičům již po 24. Přehlídku střed-
ních škol a zaměstnavatelů, která proběhne 
11. 10. – 12. 10. 2017 v prostorách Vyšší od-
borné školy a Střední školy technické v Čes-
ké Třebové. Přístupná bude pro veřejnost 
11. 10. 2017 od 12:00 do 17:00 hodin, 12. 
10. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin.
Budoucím středoškolským studentům, uč-
ňům i jejich rodičům se představí školy 
různého zaměření převážně z regionu Ús-
teckoorlicka. Získají komplexní informace 
o studijních oborech, podmínkách přijíma-
cího řízení, aktivitách školy a následného 
uplatnění absolventů na trhu práce. Společ-
ně se školami se přehlídky účastní i významní 
zaměstnavatelé regionu Orlicko, od kterých 
mohou rodiče a žáci získat cenné informa-
ce o poptávané pracovní síle a následném 
uplatnění na pracovním trhu.
Přehlídka škol je rovněž určena i pro širokou 
veřejnost, jelikož celoživotní vzdělávání je 
důležitou součástí aktivního přístupu jednot-
livce jak ke změnám profesí na trhu práce, 
tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů 
na pracovní sílu. Školy tak mohou nabídnout 
vzdělávání nejen žákům, ale také široké po-
pulaci.
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@uradprace.cz

Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém kraji?

V letech 2017 - 2019 může Pardubický kraj mezi 
obyvatele rozdělit až 172 milionů korun na vý-
měny stávajících ručně plněných kotlů na pevná 
paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní 
zdroje. Chcete se dozvědět více o podmínkách 
dotací, způsobu podání žádostí, systému pro-
plácení dotací? Jak se na žádost o dotaci připra-
vit a co všechno musí zájemce splňovat? Máte 
další otázky kolem kotlíkové dotace?
Přijďte se nás zeptat! Základní podmínky pro 
získání dotace z projektu „Kotlíkové dotace 
v Pardubickém kraji II“ – 3. výzva:
- Žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný 

dům v Pardubickém kraji
- K vytápění objektu je využíván primárně 

kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 
1. nebo 2. emisní třídy či bez určení emisní 
třídy, nikoliv kamna, krb, plynový, elektrický 
nebo automatický kotel. Dotaci také nelze 

poskytnout na nový kotel v novostavbě, kde 
se nejedná o výměnu.

Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné 
informační semináře, které se uskuteční:
2. 10. 2017 16:00 Svitavy - velká zasedací 
místnost MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25
4. 10. 2017 16:00 Ústí n. Orl. – Centrum so-
ciální péče města Ústí n. Orl. (bývalý penzion 
pro důchodce), Na Pláni 1343
5. 10. 2017 16:00 Jablonné n. Orl. - ZŠ, 
Jamenská 555
9. 10. 2017 16:00 Vysoké Mýto - Šemberovo 
divadlo, Komenského 281
10. 10. 2017 16:00 Pardubice - sál Jana 
Kašpara, Komenského nám. 120
12. 10. 2017 16:00 Hlinsko – kinosál Multi-
funkčního centra, Adámkova 341
Bližší informace naleznete na 
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat, 
aby se vyhnuli zbytečným frontám, které jsou 
každoročně na konci roku. Dále proběhne 
v roce 2018 velká výměna řidičských průkazů 
v souvislosti s výměnou profesních průkazů 
a digitálních karet řidičů z povolání, kdy výmě-
na těchto dokladů je časově náročná. 
O nový řidičský průkaz lze požádat již 3 měsí-
ce před skončením platnosti a je zcela zdarma, 
lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě expresní-
ho vydání do pěti dnů si řidiči připlatí 500 Kč. 
K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít 

s platným průkazem totožnosti na příslušný 
úřad obce s rozšířenou působností (podle mís-
ta trvalého bydliště řidiče) a donést jednu prů-
kazovou fotografii a současný řidičský průkaz. 
Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí 
jim za řízení s neplatným řidičským průkazem 
bloková pokuta, která může být až 2.000 Kč 
a v případě správního řízení je uložena pokuta 
v rozpětí 1.500 Kč až 2.500 Kč.

Ing. Marcel Klement
vedoucí odboru dopravy, 

silničního hospodářství a správních agend
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Z našich škol

Poděkování 

Velmi děkujeme SDH Černovír v čele s paní 
Z. Mačátovou za zapůjčení hasičské louky na 
školní akci.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Ústí nad 
Orlicí, Černovír 96.

***
Zveme všechny rodiče na přednášku paní 
magistry Kateřiny Kapounové -“Tablety 
u dětí od 3 do 6 let“, která se koná ve čtvrtek 
12. 10. 2017 v 16.00 v Mateřské škole Ústí 
nad Orlicí, Černovír 96.

Základní škola Bratří Čapků 

Ohlédnutí za oslavami
Začátek školního roku 2017/2018 jistě 
nadlouho zůstane v paměti všech účastníků 
dvoudenních oslav, které se konaly 1.9. a 2.9. 
u příležitosti 40. výročí založení naší školy. 
Součástí pestrého programu bylo i slavnostní 
otevření Veřejné technické dílny, v níž budou 
pracovat nejen naši žáci, ale i všichni kutilové 
z řad veřejnosti. Návštěvníci hlasováním roz-
hodli o vítězi v soutěži tříd o nemalé finanční 
částky určené na naukové zájezdy školních 
kolektivů. Na 1. místě se umístila 9.A, krás-
nou 2. příčku obsadila 9.B a vítěznou trojici 
doplnila 3.A. Gratulujeme a děkujeme všem, 
kteří přispěli k neopakovatelné atmosféře.
Adaptační kurz
Krátce po zahájení školního roku vyrazili žáci 
6.A a 6.B na adaptační kurz do Orlických hor. 
Pedagogové pro ně připravili dva dny plné 
zajímavých her a nových aktivit, díky kterým 
se blíže poznali nejen s třídními učiteli, ale 
i se spolužáky, a dosyta si užili pobytu na čer-
stvém vzduchu v kouzelné přírodě nedaleko 
Zemské brány. 
Dny zdravého životního stylu
Od pondělí 25.9. do středy 27.9. se žáci 2. 
stupně věnovali řadě různorodých činností 
týkajících se sportu, zdraví, kultury atd. a zís-
kali mnoho nových informací nejen o jed-
notlivých aktivitách, ale i o sobě. Děkujeme 
rodičům zúčastněných žáků a Městu Ústí nad 
Orlicí za finanční podporu 22. ročníku Dnů 
zdravého životního stylu.
Srdečně Vás zveme na tradiční podzimní 
akci SLÁMUJ-DRÁTUJ-DÝŇUJ, která se bude 
konat 30.10. od 12 h. v naší škole.

Petra Mihulková

Dny otevřené pro veřejnost 

Srdečně Vás zveme do mateřské školy. PRO 
KOHO TO JE? Pro kohokoliv. KDE? V MŠ 
u skřítka Jasánka, školka nabízí prostory 
k prohlédnutí, ke hře s dětmi, ke tvoření či 
diskuzi. ČAS? Vždy od 15.00 – 16.00 hodin. 
Respektujte tento čas. Děkujeme 
TERMÍNY? 12. 10. 2017, 19. 12. 2017, 15. 2. 
2018, 26. 4. 2018, 28. 6. 2018. 
Přijďte, těšíme se na Vás kolektiv MŠ u skřít-
ka Jasánka

Základní umělecká škola  
Jar. Kociana

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smeta-
nova 1500, Ústí nad Orlicí, tel.: 465 569 577, 
e-mail: info@zusuo.cz, www.zusuo.cz

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 9.10. | 17.00 hodin| koncertní sál

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 23.10. | 17.00 hodin | koncertní sál

Základní škola Komenského

Ohlédnutí
Úspěch ve výtvarné soutěži
Naše škola se pravidelně zúčastňuje soutěže 
vyhlášené Městskou knihovnou a ne jinak 
tomu bylo v letošním roce. Téma Hrdinský 
čin inspirovalo děti ze sedmých ročníků, kte-
ré v malých skupinkách vymýšlely náměty 
pro své práce Cenu za umělecké zpracování 
získala Slávka Venclová a Alžběta Snášelová 
ze 7. A za komiks Pes přítel člověka a cenu 
za nejlepší nápad obdržela Nela Fousková 
a Nela Procházková ze 7. C s komiksem Život 
krutosti a poznání. Všem oceněným blaho-
přejeme.  Mgr. I. Dvořáková
„Jsme na jedné lodi“
Žáci 6. ročníků, jak je už dnes na ZŠ Ko-
menského tradicí, se na konci září účastnili 
adaptačního kurzu. V Kunčicích u Starého 
Města pod Sněžníkem se blíže seznámili se 
svými třídními učitelkami a při společných 
aktivitách poznávali i sami sebe.
Děkujeme Městskému úřadu Ústí n. Orl. za fi-
nanční podporu této akce.  Mgr. A. Dostálová
Co nás čeká
Pěvecké sbory zahájily přípravu 
Písnička a Zlatý klíček balí tašky, batůžky 
a kufry a chystají se na soustředění, které 
letos proběhne na Hrádku u Ústí nad Orlicí. 
Kromě začlenění nových zpěváků nás čekají 
dny nabité prací, protože se chceme co nej-
lépe připravit nejen na Zimní koncert, který 
bude v prosinci, ale na celou nadcházející 
koncertní sezónu.  Mgr. D. Špindlerová
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Informace z odboru sociálních služeb

Odbor sociálních služeb Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou po-
licií již tradičně v měsíci září organizoval vý-
chovně-rekreační tábor pro vybrané dětské 
klienty ve věku od 10 do 15 let. V letošním 
roce se tábora účastnilo 12 dětí. Obsahově 
byl tábor zaměřen na aktivity podporující 
spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a so-
ciálních dovedností. Děti se zde mimo jiné 
seznámily s problematikou silničního provo-
zu, s ukázkami první pomoci, jak zachránit 
tonoucího nebo si mohly vyzkoušet resus-
citaci. Hlavním účelem tohoto tábora byl 

rozvoj osobnosti dítěte po stránce psycholo-
gické, pedagogické a sociální. Pobyt pro děti 
byl v letošním roce financován z prostředků 
Města Ústí nad Orlicí, které také poskytlo 
ceny do soutěží. 

***

Domov u studánky Anenská Studánka plá-
nuje otevřít v prostorách v České Třebové na 
ulici Ústecká sociálně terapeutickou dílnu. 
Jedná se o zázemí, kam budou moci docházet 
pracovat lidé se sníženou soběstačností z dů-

vodu zdravotního postižení, osoby od 18 let 
věku s mentálním postižením v kombinaci se 
zdravotním postižením. Do dílny bude mož-
né docházet v pracovních dnech v čase od 7 
do 15 hodin. Využití služby a pobyt v dílně je 
zcela zdarma, délku pobytu si každá osoba 
může upravit dle svých možností, schopností 
a zájmu. Vzhledem k dostupnosti je vhodná 
i pro osoby z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí. 
V případě zájmu se obraťte na ředitelku orga-
nizace tel. 465 507 700 nebo sociální pracov-
nici tel. 465 507 757, protože pouze projeve-
ný zájem rozhodne o zřízení této nové služby.

Senior klub

slaví 10 let

Akademie volného času
st 4.10. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou zveme 
na přednášku Marie Mackové pod názvem 
„Patřil úřední šiml k honoraci?“. Vstup volný, 
akci zajišťuje pí Rabová

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 6. a 20. 10. | 14.00-15.30 hodin
Plavání se uskuteční v KPB v ÚO a je spojené 
se cvičením ve vodě a vstupem do relaxač-
ního centra. Pro členy Senior klubu vstup na 
průkazku 50 Kč, nečlen 60 Kč. Peníze si při-
chystejte přesně. Akci zajišťují Mgr. Štěchová 
a pí Šlegrová

Celodenní poznávací zájezd do Kutné Hory
Bonusový zájezd pro členy
čt 12.10. | zájezd
V K. Hoře bude prohlídka muzea tabáku, 
kláštera a Vlašského dvora. Hlásit se můžete 
ve Sladkovně 3. a 10.10. od 10.00 do 12.00 
hodin. Platba při přihlášení. Členové mají 
přednost, člen SK hradí 130 Kč, jako náhrad-
ník nečlen 230 Kč, neobyvatel ÚO 300 Kč. 
Předpokládaný návrat kolem 19.00 hodin. 
Bude dostatek času na oběd, procházku měs-
tem, případně individuální prohlídku chrámu 
sv. Barbory. V ceně je doprava a vstup. Akci 
zajišťují pí Rabová a JUDr. Králík
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
06.35 hodin, Benzina pod Duklou 06,40 ho-

din, Babyka 06,45 hodin, autobusové nádraží 
06,50 hodin, Tvardkova 06,55 hodin, Penzion 
07.00 hodin

Cestopisná přednáška
po 16.10. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem zveme na před-
nášku P. Bičíkové Laponskem na lyžích i pěš-
ky. Přednáška se koná v Roškotově divadle, 
vstupné 50 Kč pro člena SK. Hlásit se můžete 
ve Sladkovně 3. a 10.10. od 10.00 do 12.00 
hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajiš-
ťuje JUDr. Ešpandr

Vaření s předsedou nejen pro muže
út 24.10. | 15.00 hodin
Na Sladkovně si můžete uvařit podle starého 
rodinného receptu „Šusterky“. Hlásit se mů-
žete max. do počtu 7 členů a to ve Sladkovně 
3. a 10.10. od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze 
přijít bez přihlášení. Člen SK hradí náklady 
vaření v částce 60 Kč a za stejnou cenu si 
cca od 17.30 hod. může pozvat partnera/ku 
společné večeři – šusterky, ze.lí, pečená plec. 
Platba předem při přihlášení nápoje je nutno 
si donést. Po večeři společný úklid a umytí 
nádobí. Každý si odnese podrobný recept. 
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.

Taneční podvečer s hudbou M. Biena
čt 26.10. | 17.30 hodin
Zveme na Taneční podvečer do baru Husová, 
kde k tanci a poslechu hrajeme nejen členům 
SK, nejen seniorům a obyvatelům města. 
Přijďte se s námi vrátit do svých mladších let. 
U baru dobré jídlo a pití. Vstupné se hradí na 
místě, na průkazku člena SK 40 Kč, ostatní 50 
Kč. Akci zajišťují pí Šamšulová a Mgr. Štěchová

Informace:
17. října 2017 se v rámci služby ve Sladkovně 
od 10.00 do 12.00 hodin, vydává členům pří-

spěvek na dopravu na relaxační pobyty v Kr-
konoších. Nutno se dostavit osobně a předlo-
žit průkazky klubu.

Do počtu 7 členů hledáme zájemce o účast 
na každoroční oslavě MDS v Bystřici Klad-
ské, která se koná dne 19. října - čtvrtek. 
Evidenční poplatek 20,- Kč se vybírá ve Slad-
kovně dne 3.10. od 10.00 do 12.00 hodin. 
Nutné společenské oblečení. Zloté vezměte 
s sebou – možný nákup na tržnici.
Odjezd autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 
07,00 hodin, Benzina pod Duklou 07,05 ho-
din, Babyka 07,10 hodin, 
Autobusové nádraží 07,15 hodin, Tvardkova 
07,20 hodin, Penzion 07.25 hodin

Zjišťujeme zájem aktivních členů o adventní 
zájezd do Bratislavy -„Bratislava - Děvín - čo-
koládovna v Kittsee“ s programem: odjezd 
dne 11. prosince – pondělí, z Ústí nad Orlicí 
cca v 5,00 hod. Dopoledne krátká zastávka na 
romantickém soutoku Moravy a Dunaje, pod 
hradem Děvín. Přejezd do Rakouska do čoko-
ládovny Kittsee, kde je prohlídka ve sloven-
ském jazyce s možností výhodného nákupu 
čokolády. Odpoledne v Bratislavě, procházka 
od hradu, přes kostel sv. Martina do centra. 
Návštěva historického centra s malebnými 
uličkami, kde jsou vánoční trhy s možností 
nákupů originálních dárků. Po setmění od-
jezd z Bratislavy zpět do ČR. Dále viz www.
ck-cile.cz Bonusová cena pro člena 490,- Kč, 
pro ostatní 690,- Kč. Zájemci se hlásí telefo-
nicky předsedovi nejpozději do 10.10.2017, 
schůzka s výběrem ceny 10.10. v 11,00 hodin 
na Sladkovně. Akci zajišťuje JUDr.Ešpandr.

Poznámka: Plánovaný celodenní adventní 
zájezd do Dvora Králové ve čtvrtek, dne 7.12. 
2017 se rovněž pojede. 
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Hledáme obdobné kluby z okolí našeho 
města ke spolupráci – kterým bychom rádi 
zasílali program našich akcí a nabízeli volná 
místa z těchto akcí – v případě zájmu se hlas-
te předsedovi SK.
KONTAKTY NA SK: 
p. Šamšulová 722475129, JUDr. Králík 
722475132, p. Šlegrová 777736315, Mgr. 
Štěchová 731601548, p. Rabová 734188853, 
JUDr. Ešpandr 734398390, p. Ešpandrová 
734188855. 
Těšíme se na Vaši účast. 

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Den otevřených dveří 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 18. října od 14.00 do 16.00 hodin 
ve STŘEDISKU CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ 
SLUŽBY v Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69.

V rámci Dne otevřených dveří se uskuteční 
prohlídka zázemí služby, zájemci obdrží infor-
mace od zdravotnického personálu o ošet-
řovatelské službě a domácí hospicové péči. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout půj-
čovnu kompenzačních pomůcek a informo-
vat se o možnostech jejich zapůjčení.

Více na www.uo.charita.cz

Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, oso-
bám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi 
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřni-
ci,…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní 
den před plánovanou jízdou (v den jízdy bez 
záruky) na tel. 774 412 117
Senior doprava ČČK je provozována každý 
pracovní den od 7,00 do 15,30 hodin. PRO-
DLOUŽENÁ PRACOVNÍ DOBA v PONDĚLÍ 
a ve STŘEDU do 18,00 hodin. (v období let-
ního času).
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Kopec-
kého 840 a nově v Nákupním centru NOVÁ 
LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kra-
je a Nadace Charty 77.

TAXÍK MAXÍK – hromadný svoz
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městem Ústí 
nad Orlicí připravil rozšíření služby Senior 
dopravy ČČK – Taxík Maxík o hromadné svo-
zy. Službu hromadných svozů mohou využít 
stávající i noví klienti Senior dopravy ČČK (se-
nioři a osoby zdravotně oslabené). Hromad-
ný svoz je realizován ve zkušebním režimu ve 
dnech pondělí, středa a pátek. Taxík Maxík 
jezdí pevné trasy s předem stanovenými za-
stávkami pro nástup a výstup, ve stanove-
ných časech viz. tabulka vpravo. 

Službu je nutné předem opět objednat na 
telefonním čísle 774 412 117 (především 
z důvodů omezené kapacity sedadel ve vo-
zidle). Úhradu za dopravu lze provést buď 
v hotovosti za konkrétní jízdu – cena je sta-
novena na 20,- Kč za jízdu nebo na základě 
zakoupené permanentky Senior dopravy ČČK 
(kde bude odečteno jedno políčko – za cestu 
tam i zpět). Služba vznikla díky Nadaci Charty 
77 a Městu Ústí nad Orlicí.
DUKLA  13.00 hodin
prodejna potravin
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13.10 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
Na Pláni 13.15 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
OBCHODNÍ ZÓNA 13.25 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
HŘBITOV 13.30 hodin
Parkoviště u hřbitova
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 13.40 hodin
Katastrální úřad
HŘBITOV 14.10 hodin
Parkoviště u hřbitova
OBCHODNÍ ZÓNA 14.15 hodin
ulice Cihlářská a Letohradská
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 14.25 hodin
Katastrální úřad
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Na Pláni 14.35 hodin
(parkoviště mezi domy 1434 a 1501)
DUKLA 14.45 hodin
prodejna potravin 

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

Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budo-
vě OS ČČK, Kopeckého 840

Krása mikrosvěta
1.-30.10. | výstava
Výstava fotografií pana Mgr. Tomáše Kopec-
kého od 8.00 do 15.30 hodin, vstup zdarma

Cyklovýlet
3.10. | 13.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí Ústí nad Orlicí, sraz před 
budovou OS ČČK , Kopeckého 840

Senior minigolf
5.10. | 9.30-11.30 hodin
Společné setkání při minigolfu mezi seniory, 
hraje se na hřišti minigolfu společnosti Tep-
vos – za aquaparkem. Hrají jednotlivci, nut-
ná rezervace na tel.: 775 765 659, pro hráče 
s rezervací je akce zdarma. Sraz přihlášených 
účastníků v 9.15 hod. před vchodem do sauny

Skřítek Říjňáček
10.10. | 9.00-17.00 hodin
Zábavný den pro děti – soutěže, zábava pro 
děti, tvořivá dílnička. Akce se koná na zahra-
dě OS ČČK, Kopeckého 840, v případě nepří-
znivého počasí se akce bude konat v budově 
OS ČČK. Vstup zdarma.

Odpolední vycházka
12.10. | 13.00 hodin | sraz
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí, 
sraz před budovou OS ČČK

Kudowa Zdroj
17.10. | 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 úhrada za výlet. Návrat 
okolo 15.00 hod. – zastávka v Náchodě. Od-
jezd je v 8.00 hod. z autobusového nádraží 
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Ústí n.O. Cena pro člena ČK je 120 Kč, ostatní 
150 Kč

Šikovné ručičky
18.10. | 15.30 hodin
Přijďte si vyrobit výrobky z papírové techni-
ky. Spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ, 
MŠ a Praktická škola ÚO. Vstupným je úhrada 
spotřebovaného materiálu

Pečeme, vaříme – amprecle
26.10. | 9.00 hodin
Přijďte se naučit upéct a ochutnat lahodné 
amprecle od paní Zdeny Urbanové, vstup 
zdarma

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

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

ZDRAVÉ CVIČENÍ - cvičení na gymnastických 
míčích. Bližší informace na tel. 775 765 659
ZELENÁ ZAHRADA – volně přístupná veřej-
nosti, relaxace, hřiště, odpočinková zóna, 
zahrada u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, 
Ústí nad Orlicí

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

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

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat A NEVÍTE KDE, MŮ-
ŽETE U NÁS!

Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte po-
hlednice, známky… Nabízíme právě vám 
ukázat ostatním svá díla a sbírky v prostorách 
Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí. 
Každý měsíc připravujeme výstavku růz-
ných fotografií, obrázků, sbírek. Prostor je 
za účelem výstavky nabízen ZDARMA – pře-
devším seniorům. Bližší informace na tel. 
776 765 659. Těšíme se na Vaše výstavky

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

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

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

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s., základní organizace Ústí n. Orl.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI u pří-
ležitosti 15. výročí založení pobočky SPCCH 
v Ústí nad Orlicí, která se koná ve čtvrtek 12. 
října 2017 od 14 hod. v Hostinci v Klopo-
tech. Doprava tam i zpět je zajištěna.
Odjezdy autobusu: Hylváty ve 12.50 hod., 
Dukla 12.55 hod., Babyka ve 13 hod., nádraží 
ČSAD ve 13.05 hod., Tvardkova
ve 13.10 hod. a Penzion ve 13.15 hod.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO POLSKA – tržnice 
Kudowa Zdroj v úterý 24. října 2017. Od-
jezdy autobusu: Tvardkova v 7 hod. (Hylváty 
v 6.45 hod., Dukla v 6.50 hod., Družba 6.55 
hod., Tvardkova v 7.00, nádraží ČSAD v 7.05 
hod.) Cena: 130 Kč.
Přihlášky a platba vždy 1. a 2. čtvrtek v mě-
síci od 10.00 – 11.30 hod. v Klubu důchod-
ců – Sladkovně nebo telefonicky na č. 737 
378 815 a 731 052 128.

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH

Jak se máme v domově 

Našemu Domovu fandí i v Itálii
Ve dnech 1. - 3. 9. 2017 proběhl v italském 
městě Gavirate u jezera Lago di Varese his-
toricky první AlzheimerFest - festival sociál-
ních služeb pro osoby s demencí, nazvaný 
AlzheimerFest. Zahraničním hostem festivalu 
byl Domov důchodců Ústí nad Orlicí, který se 
v rámci festivalu aktivně prezentoval.
Jednou z aktivit festivalu bylo promítání do-
kumentárního filmu o našem Domově, který 
připravil tým italských filmařů. Promítání fil-
mu předcházela osobní prezentace Domova 
přímo v kině a krátká diskuze s řediteli ital-
skými zařízení sociálních služeb. Film měl vel-
ký úspěch, kolegyně se vrátily s množstvím 
navázaných kontaktů a řadou nápadů pro 
vzájemnou česko-italskou spolupráci.
AlzheimerFest v Gavirate probíhal v celém 
městečku, na ulicích, v parcích, městských 
budovách i na břehu jezera. Účastníkům byl 
k dispozici festivalový vláček, který zajišťo-
val spojení mezi jednotlivými stanovišti. Od 

rána až do pozdních nočních hodin se konala 
amatérská představení, umělecká vystoupe-
ní i neformální aktivity jak pod širým nebem, 
tak v divadle, kině, restauracích. Festivalu se 
zúčastnilo odhadem několik tisíc lidí z celé 
Itálie.
Jsme moc rádi, za úžasnou zkušenost, kterou 
nám účast na festivalu přinesla. Odvážíme si 
pocit hrdosti na svoji práci, na službu, kte-
rou v orlickoústeckém Domově poskytujeme 
a která snese i mezinárodní srovnání. Urči-
tě bychom chtěli v zahájených rozhovorech 
o spolupráci pokračovat a navázat skutečný 
oboustranný přenos zkušeností a dobré pra-
xe. Bylo velmi příjemné vidět, že náš Domov 
má co nabídnout a italští odborníci se o náš 
způsob práce zajímají.
Italští filmaři budou v natáčení dobré praxe 
Domova důchodců Ústí nad Orlicí pokračovat 
i ve zbývající části roku 2017. Hlavní doku-
ment se v roce 2019 zúčastní soutěží doku-
mentárních filmů v rámci Evropské unie, zbý-
vající materiál poslouží k propagaci Domova.
Účast Domova na festivalu včetně letenek 
a ubytování uhradili italští sponzoři. Děkuje-
me!

Mgr. Dana Matoušková, DiS.



10 / 2017

[ 7
 ]

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Pozvánka na „Den jak má být“ 

Srdečně Vás zveme na akci „Den jak má být“ 
v prostorách CEDRU v Ústí nad Orlicí a to 
dne 10. října od 10.00 do 17.00 hodin. Bu-
dete mít možnost podívat se, jak to u nás vy-
padá, co v sociálně terapeutické a chráněné 
dílně děláme a vyrábíme, dát si něco malého 
na zub, zúčastnit se výtvarných workshopů, 
muzikoterapie a třeba si i koupit něco pro 
radost.
Kontakt: CEDR Pardubice o.p.s., T.G.Masa-
ryka 115, ÚO, Mgr. Irena Rösslerová, tel.: 
605 350 525, e-mail: rosslerova@cedrops.cz, 
www.cedrops.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje,  
o. p. s., detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace: jste senior nebo osoba 
se zdravotním postižením a chcete umět praco-
vat na počítači? Dostal/a jste tablet a nevíte, jak 
ho ovládat? Přejete si komunikovat s blízkými 
přes e-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti, 
pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. 
Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/
tabletu, provedou Vás krásami internetu, 
naučíte se ovládat základní programy jako 
je Microsoft Word, Excel nebo Power-Point 
a mnoho dalšího podle Vašich potřeb. 
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně 
postižené do běžného života. Služba je po-
skytována ZDARMA. 
Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik 
obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik 
péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo 
další členy domácnosti, nácvik samostatné-
ho pohybu, nácvik dovedností potřebných 
k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do 
zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti vyu-
žívat dopravní prostředky, nácvik efektivního 
hledání pracovního místa a vystupování při 
pracovním pohovoru, nácvik komunikačních 
dovedností a práce s informacemi, nácvik 
základů znakového jazyka, podávání infor-
mací o možnostech získávání rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek a informační 
servis a zprostředkování dalších služeb.

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. Za pomoci osobních asistentů se 
mohou realizovat v osobním, společenském 
a případně i pracovním životě. Osobní asis-
tenti pomáhají uživatelům při zvládání kaž-

dodenních běžných činností, jako je pomoc 
v domácnosti, v práci, ve školách, v ma-
teřských školkách, doprovody k lékaři, na 
úřady, na nákupy a další, dle individuálních 
požadavků uživatele. Hlavním cílem je větší 
množství služeb pomáhajících občanům se 
zdravotním postižením a seniorům při za-
čleňování do společnosti a při řešení jejich 
osobních problémů vyplývajících z jejich 
handicapu a pomoci člověku se zdravotním 
postižením zvládnout prostřednictvím osob-
ního asistenta ty úkony, které by zvládal sám, 
kdyby neměl postižení. 
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, 
občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18 
let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 
120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč za hodinu, 
od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.

Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími do-
tazy a problémy. Jedná se například o pomoc 
v orientaci v systému sociálního zabezpeče-
ní ČR a to zejména v oblasti státní sociální 
podpory, příspěvku na péči, dávek pomoci 
v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním 
postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku 
na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na nás 
také obrátit při sepisování žádostí, námitek, 
odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše 
pomoc také spočívá v podpoře při hledání 
vhodného pracovního místa a při sepisování 
strukturovaného životopisu. Při řešení situ-
ace vám bude umožněna práce na počítači, 
využití scanneru, tiskárny a telefonu. Nevá-
hejte se na nás obrátit.

Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vyso-
ká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, tel: 
465 525 324, 775 693 985, 775 693 983
web: www.czp-pk.cz

Poděkování odd. JIP 
Orlickoústecké nemocnice

Dne 30.8. 2017 zemřel můj manžel Jaromír 
Javůrek. Své poslední dny strávil na odd. JIP, 
kde mu byla věnována veškerá péče a sta-
rost. Chtěla bych za celou naši rodinu podě-
kovat celému kolektivu lékařů i sestřiček na 
tomto oddělení nejen za odborný přístup, 
ale i vstřícné jednání ke členům rodiny při 
návštěvách.

Javůrková J. - manželka

Stomatologická pohotovost

30.9. – 1.10. – MDDr. Jiří Hájek, 
Čelakovského 112, V. Mýto, 
tel.: 465 420 400

7. – 8. 10. – MUDr. Zdeněk Hendrych, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 970

14. – 15. 10. – MUDr. Miroslava 
Hendrychová, Husova 191, V. Mýto, 
tel.: 465 423 960

21. – 22. 10. – MUDr. Hana Horáková, 
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554

28. – 29. 10. – MUDr. Martina Jindrová, 
Javornického 198, V. Mýto, 
tel.: 465 485 155

Zprávičky ze Stacionáře

V měsíci září se naši sportovci /atleti/ zúčast-
nili Speciální olympiády v Šumperku, kterou 
připravilo ČHSO - ČR jejíž jsme členy. Při této 
olympiádě proběhlo losování na světové hry 
do Abu Dhabi. Velký dík patří Bus dopravě p. 
Zářeckého.

Krásný týden se spoustou vycházek po okolí, 
výletů a aktivit prožili uživatelé na Podzim-
ním pobytu ve Svratce na Vysočině. 26.9. 
se konal, jako každoročně Integrační den na 
náměstí a my jsme se na něm prezentovali 
tanečkem uživatelů a stánkem.
Kamarádi pana Fišera z Ústí nad Orlicí nás 
navštívili v našem zařízení a přinesli nám milý 
SPONZORSKÝ DAR , který byl ze srpnového 
Rockování v Cakli. My jsme je za to pohostili 
a ještě jednou moc děkujeme, je to bezva ná-
pad od tak výborné party kamarádů. 

H. Zastoupilová, vedoucí služby
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek 

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

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858, Kat-
ka Fišarová 605 965 463, medvidekuo@se-
znam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu

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

Kavárnička
po 2.10. | 9.00 hodin

Jóga pro dospělé
po 2., 9., 16., 23. a 30.10. | 17.00-18.00 hodin
Cvičení s M. Spíchalovou. Hlaste se, prosím, 
předem na e-mail nebo přímo v centru.

Těhotenství, porod, šestinedělí, šátkování 
s Pavlínou
út 3.10. | 10.00-12.00 hodin
P. Marešová je každé první úterý v měsíci při-
pravená zodpovědět vaše dotazy.

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení 
a šátkování s Věrou
út 3., 10., 17., 24. a 31.10. | 8.30-12.00 hodin
Základní úvazy a informace o nošení od 8.30-
9.30 hodin

Zpívánky s Radkou
st 4.10. | 9.00-10.00 hodin

Zpívání a tvoření se Zdeničkou
st 4., 11., 18. a 25.10. | 9.00-12.00 hodin

Jóga pro děti
st 4., 11., 18. a 25.10. | 16.00-17.00 hodin
Hlaste se, prosím, předem na e-mail nebo 
přímo v centru.

Dětem zdravě
čt 5.10. | 9.30 hodin
Jak na správnou výživu dětí do 3 let.

Tradiční podzimní a zimní bazar
po 16.10 – čt 19.10 | pro děti
Bazar se koná v budově římskokatolického 
farního úřadu v Kostelní ulici:
po 16.10. 9.30-17.30 hod. – příjem věcí 
 do prodeje
út 17.10. 8.30-17.00 hod. – prodej věcí
st 18.10. 8.30-14.00 hodin – prodej věcí
čt 19.10. 14.00-17.30 hodin – 
 výdej neprodaných věcí
Manipulační poplatek činí 5Kč/přijatý kus. Po 
prodeji věcí dražších než 500 Kč/ks účtujeme 
ještě dodatečně poplatek 5% z prodejní ceny. 
Pro urychlení si, prosím, připravte seznam 
věcí a věci popište. Bez seznamu nebudou 
věci přijaty. Za přijaté věci neručíme. Se-
znam k vyplnění si můžete stáhnout na www.
medvidekuo.cz
Vyplněný seznam zašlete nejpozději do 
13.10. na medvidekuo@seznam.cz. Obratem 
vám ho dovyplněný zašleme zpět. Následně 
si můžete své věci oštítkovat k prodeji. Návod 
na popis obdržíte v e-mailu. Při příjmu s se-
bou doneste seznam a popsané věci, ušetříte 
si tak čekání. Soupravy nutno sešít nebo pev-
ně spojit. V době konání bazaru 16. – 19.10. 
je MC OTEVŘENO beze změny.

Setkávání maminek s dětmi se specifickými 
potřebami
pá 27.10. | 8.00-12.0 hodin

Rodinné centrum Srdíčko 

PROVOZNÍ DOBA: začátky programů cca 
10.00 – 10.30 hodin, pobytné 30 Kč/1 dítě, 
40 Kč/ více dětí, možnost měsíční perma-
nentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/ více dětí

Po: 8,30 - 12,30 - Herna, prográmek pro děti 
- zpívání a vyrábění
St: 8,30 - 12,30 - Herna, výtvarná dílna (pře-
devším) pro dospělé
Pá: 8,30 - 12,30 - Herna, baby angličtina 

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spo-
třeby materiálu):

Odlévání a zdobení svíček I.
st 4.10. | 10.00 hodin

Odlévání a zdobení svíček II.
st 11.10. | 10.00 hodin

Odlévání a zdobení svíček III.
st 18.10. | 10.00 hodin

Odlévání a zdobení svíček IV.
st 25.10. | 10.00 hodin

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. 
patro nebo Zambar, přízemí, vchod ze dvora):

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

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

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Kaštaniáda
čt 5.10. | 16.00 hodin | zahrada RC

Vyrábění z kaštanů – v případě příznivého 
počasí přímo u zdroje pod stromem, jinak 
v herně

Nedokonalý táta
st 11.10. |18.00 hodin | hrna RC
Seminář o tom, jak překonávat selhání v roli 
otce a nacházet inspiraci a chuť dát rodině 
víc. Lektor Bc. Daniel Dostrašil

Očkování
po 30.10. | 10.00 hodin | hrna RC
Beseda se zdravotníkem Martinem Kaláškem

Dámská jízda
po 30.10. | 20.00 hodin | Zambar

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
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Dům dětí a mládeže DUHA

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
JUMP PARK BRNO – 26.10.2017 
Program: vycházka do centra Brna s možnos-
tí zakoupení oběda v KFC nebo McDonald´s 
13:00 – 15:00 hod. JumpPark je první tram-
polínový park ve střední Evropě. Na 400 
m2 se v JumpParku v Brně nachází 48 tram-
polín na 3 hřištích. Je možné si vyzkoušet 
3D vybíjenou, zaskákat si na basketbalové 
koše nebo vyzkoušet různé akrobatické kous-
ky při skocích do pěnové jámy (Foam pit)
Cena: 450 Kč (zahrnuje dopravu, 2 hodiny 
vstupu do JumpParku, pojištění)

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE 
A SPANÍ V DDM DUHA 
26.10. od 16.00 hod. do 27.10. do 9.00 hod. 
Akce pro děti od 1.tříd ZŠ do 12 let

Program: dlabání dýní, stezka odvahy, ho-
rorové hry a soutěže a hlavně spaní v DDM 
DUHA.
Cena: 250 Kč (zahrnuje materiál,večeři – piz-
za, snídani, pojištění). S sebou: spacák, polš-
tářek, pyžamo, přezůvky, hygienické potřeby
Přihlášení na akce je možné pouze elektronic-
ky na www.ddm-usti.cz - PŘIHLAŠOVADLO

OTEVŘENÍ LEZECKÉ STĚNY 3.10.
Lezení pro veřejnost: Přijďte si zalézt na stě-
nu pod vedením zkušených instruktorů!
Zapůjčení lezeckého vybavení je samozřej-
mostí.
Út: 18:00 - 20:00 hod.
Čt: 19:00 - 21:00 hod.
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě

Kultura

Slavnostní večer s udílením Cen města 
a Ceny starosty města
čt 5.10. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
V hudebním programu vystoupí Adele Tribu-
te, moderuje Jiří Zajíček. Vstupné zdarma

Záblesk
pá 6.10. – út 31.10. | foyer Roškotova divadla
Zahájení výstavy výtvarných prací Jany Goj-
né a Bohuslavy Lochmanové se koná 6. říj-
na v 17.00 hodin. Výstava je přístupná vždy 
v době konání akcí v Roškotově divadle.

O křišťálovém srdci
so 14.10. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Představení pro děti od 3 do 11 let. Vstupné 
50 Kč pokračování na str. 10

Klubcentrum Ústí nad Orlicí

Nabídka pořadů – říjen 2017

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

Laponsko na lyžích i pěšky
po 16.10. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška Pavly Bičíkové. Vstup-
né 70 Kč

Tóny nad městy
út 17.10. | 19.30 hodin | ZUŠ Jar. Kociana
Tradiční koncert špičkových italských inter-
pretů. Giorgio Matteoli – zobcová flétna, Mi-
chela Senzacqua – klavír. Zazní hudba J. S Ba-
cha, G.P. Telemanna, H. U. Staepse… 
Koncertní předplatné, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem kon-
certu u pokladny. Vstupné 160 Kč
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Kultura

Z. Nováková, M. Kučerová, S. Gregar: Mrav-
nost – Marnost
st 18.10. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Divadlo EXIL uvádí kabaret plný prvorepub-
likových písniček inspirovaný filmem Mrav-
nost nade vše. 
Divadelní předplatné, zbývající vstupenky 
v předprodeji a hodinu před začátkem před-
stavení u pokladny divadla. Vstupné 180 Kč

Kino naslepo
čt 19.10. | 19.30 hodin | Kino Máj
Po prázdninové přestávce opět promítáme 
s překvapením

Prodloužená tanečních kurzů pro mládež
ne 29.10. | 15.00 hodin | Kulturní dům
Účastníci kurzů mají vstup zdarma po předlo-
žení průkazky, pro ostatní vstup 70 Kč. Hud-
ba: Betl Band Vysoké Mýto

Esa z pralesa
ne 8.10. | 17.00 hodin
Animovaný, Francie, české znění, vstupné 
120 Kč

Nerodič
ne 8.10. | 19.30 hodin
Dokument, ČR, vstupné 100 Kč

Blade Runner 2049
út 10.10. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, Kanada, čes. titulky, vstupné 120 Kč

Sibiřský deník – Senior kino
st 11.10. | 14.30 hodin
Drama, Lotyšsko, Finsko, české titulky, vstup-
né 60 Kč

Pěkně blbě
pá 13.10. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné 80 Kč

Zkrátka kraťas
ne 15.10. | 17.00 hodin
Povídkový, animovaný, ČR, SR, HUN, PL, SLO, 
HR, české znění, vstupné 100 Kč

*Sněhulák
ne 15.10. | 19.30 hodin
Krimi, USA, VB, Švédsko, české titulky, vstup-
né 120 Kč

*Sněhulák
út 17.10. | 19.30 hodin
Krimi, USA, VB, Švédsko, české titulky, vstup-
né 120 Kč

Kino naslepo
čt 19.10. | 19.30 hodin
Promítání s překvapením.

Bajkeři
pá 20.10. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

Bajkeři
so 21.10. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, vstupné 120 Kč

*Krotká
so 21.10. | 19.30 hodin
Drama, FR, NL, D, LT, RU, UKR, české titulky, 
vstupné 90 Kč

Svět podle Daliborka
út 24.10. | 19.30 hodin
Dokument, ČR, vstupné 100 Kč

Nerodič – Senior kino
st 25.10. | 14.30 hodin
Dokument, ČR, vstupné 60 Kč

My Little Pony Film
čt 26.10. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, Kanada, české znění, vstup-
né 80 Kč

Thor: Ragnarok
čt 26.10. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Po strništi bos
pá 27.10. | 10.00 hodin
Drama, ČR, vstupné 90 Kč

Thor: Ragnarok  3D
pá 27.10. | 17.00 hodin
Akční, USA, české znění, vstupné 140 Kč

*Jigsaw
pá 27.10. | 19.30 hodin
Horor, USA, Kanada, české titulky, vstupné 
110 Kč

My Little Pony Film
ne 29.10. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, Kanada, české znění, vstup-
né 100 Kč

*Western
ne 29.10. | 19.30 hodin
Drama, Německo, Bulharsko, Rakousko, čes-
ké titulky, vstupné 90 Kč

*Geostorm: Globální nebezpečí 3D
út 31.10. | 19.30 hodin
Akční, USA, české titulky, vstupné 120 Kč

pokračování ze str. 9

3D Kino Máj – říjen 2017 

Tovaryšstvo Ježíšovo
ne 1.10. | 17.00 hodin
Historický, Chorvatsko, české titulky, vstupné 
100 Kč

Wind Riwer
ne 1.10. | 19.30 hodin
Mysteriózní, USA, VB, Kanada, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Wind River
st 4.10. | 19.30 hodin
Mysteriózní, USA, VB, Kanada, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Blade Runner 2049 3D
pá 6.10. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, Kanada, VB, české titulky, vstupné 
140 Kč

Velká oříšková loupež 2
so 7.10. | 17.00 hodin
Animovaný, Kanada, USA, J. Korea, české 
znění, vstupné 90 Kč

Hora mezi námi
so 7.10. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky, 
vstupné 120 Kč

Kurzy Jógy - stále máme volná místa 

Pondělí – Jóga pro ženy středního a vyššího 
věku s Blankou Tomáškovou (Kulturní dům)
Středa – cvičení pro všechny věkové kate-
gorie s Miluší Spíchalovou, vhodné i pro za-
čátečníky. Jóga zaměřená na protahování, 
zpevnění postavy, proti bolestem zad, decho-

vá a relaxační cvičení. (Kulturní dům) 
Středa - jóga pro ženy středního a vyššího 
věku s Blankou Tomáškovou (Taneční sál ZUŠ)
Výše kurzovného za jedno pololetí činí 650 Kč 
(Kulturní dům), 710 Kč (Taneční sál ZUŠ)
Bližší informace: 
Tomáš Fiedler tel. 736 413 530, 
nebo mail: fiedler@klubcentrum.cz
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Městská knihovna

Městská knihovna Ústí nad Orlicí se připo-
juje k 21. ročníku Týdnu knihoven (2. - 8. 
října). V rámci tohoto týdne zveme zájemce 
na následující akce:

2.10. v 15.00 hod. - Setkání s dobrovolnými 
knihovníky obvodu
3.10. v 10.00 hod. - Beseda s PhDr.Pavlem 
Fischerem „Kam kráčí Evropa“ - pro studen-
ty gymnázia a veřejnost, beseda se bude ko-
nat v budově ZUŠ
3.10. v 16.00 hod. - Máme rádi zvířata - čtení 
a tvoření, vhodné pro děti do 8 let
4. 10. v 13.00 hod. - Počítačový kurz pro se-
niory - začátečníci, 1. lekce
4.10. v 18.00 hod. - doc. Marie Macková: 
Patřil úřední šiml k honoraci? - přednáška 
z cyklu Akademie volného času

5.10. v 18.00 hod. - Dušan Špitálský: Martin 
Luther - přednáška
11.10. v 18.00 hod. - Ing.Marcela Náhlíková: 
Dědictví a dědění 

VÝSTAVY:
3. 10. - 30. 11. 2017: 
JOSEF PÁCHA KNIŽNÍ OBĚ-KTY
Výstava královéhradeckého knihaře Josefa 
Páchy zahrnuje knižní objekty - knihy, které 
se nedají číst. Potěší svým jemným vtipem, 
nad některými je nutno se chvilku zamyslet, 
některým se „čtenář“ zasměje až tehdy, když 
si přečte jejich název.

3. 10. - 30. 11. 2017: 
Orlice v proměnách času 
Již potřetí v naší knihovně vystavují své fo-
tografie členové ústeckého fotoklubu OKO. 
Tentokrát vaše oko potěší záběry řeky a její-
ho okolí.

Městské muzeum 

V muzeu to bude v říjnu klapat
Zveme návštěvníky na jedinečnou kombinaci 
výstav, která zaujme děti i dospělé. Všechny 
byly otevřeny na konci září a potrvají až do 
12. listopadu. Žádná z expozic se nikdy neo-
bejde bez nadšenců, kteří exponáty zhotoví, 
půjčí nebo dokonce darují. Poděkování jim 
vysloví všechny nové výstavy: „POCTA DÁR-
CŮM“, „ZVĚŘ LESŮ VOD A STRÁNÍ“ a 

„CO UMÍ ROZHÝBAT KAMIL ANDRES“. Bu-
dete mít jedinečnou příležitost zblízka, i když 
v aranžovaném prostředí, spatřit ptactvo 
nebo lesní zvěř, kterou si obvykle v přírodě 
nemůžeme detailně prohlédnout, nebo se 
v předstihu potěšit s 12 mechanickými betlé-
my z různých částí naší republiky doplněnými 
dalšími ukázkami, které restauroval a roz-
pohyboval Kamil Andres. Také se seznámíte 
s dárci, bez kterých by sbírkový fond muzea 
byl ochuzen o zajímavé exponáty. Jako první 
shlédnete mechanický ústeckoorlický bet-
lém, který vznikal od roku 2012 jako remi-
niscence na zmizelý Cibulkův celek. Podíleli 
se na něm malíř Jaroslav Herain, mechaniku 

zkonstruoval a postavičkám dal pohyb Ka-
mil Andres a elektricky podpořil Jiří Süsser. 
Betlém bude i nadále doplňován statickými 
figurkami a stane se jedním ze základních 
exponátů muzea, který bude vystaven dlou-
hodobě. Dík patří také paní učitelce Entové 
ze ZŠ Komenského, díky které pomohly ex-
ponáty školy realizovat výstavu o přírodě 
a neposledně všem, kteří do muzea kdy něco 
bezplatně darovali a kteří přispěli k realizaci 
těchto expozic, určených Vám návštěvníkům. 
Přijďte jejich snahu ocenit.

Jarmila Süsserová
ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Program Malé scény – říjen 2017

Deštníky, deštníčky a slunečníky
3.-31.10. |výstava
Pro radost i zamyšlení připravil Fotoklub OKO 
v suchém sále Malé scény výstavu, jejímž té-
matem jsou deštníky všech tvarů a velikostí. 
Vernisáž v úterý 3. října v 17.00 hodin.

Pletené pohádky
1.10. | 15.00 hodin
Známé pohádky o zvířátkách s nečekaný-
mi konci. Pohádky jsou upletené z vlny, jak 
loutky, tak celá scéna. Pohádky jsou vyprávě-
ny s lehkou nadsázkou a humorem. Soubor 
loutkového a alternativního divadla Čmukaři 
z Turnova. Vstupné 50 Kč / děti 40 Kč 

Selský rozum
1.10. | 18.00 hodin
ČR / 60 min. / režie: V. Janeček a Z. Piussi. 
Téměř tříletý sběr materiálu na českém 
venkově, zkoumání toho, jakými tématy žijí 
zemědělci a podnikatelé v této oblasti, jak 
a proč fungují dotace, proč se pěstují některé 
plodiny více a jiné méně a proč v posledních 

letech ubylo chovů zvěře a jaké to má důsled-
ky na produkci potravin, vedl ve výsledném 
střihu autory k zaměření se na roli Andreje 
Babiše, styl a důsledky jeho podnikání a ná-
sledně i politických aktivit, které se stávají 
jedním z nejvíce určujících faktorů pro čes-
kou krajinu, podnikatelské prostředí a brzy 
nejspíš také pro celý stát.Vstupné studenti, 
důchodci 30 Kč /ostatní 40 Kč

Bláznit je normální. Může se to stát i Vám.
5.10. | 10.00 hodin
Zveme Vás na besedu s členy Studia 27 “za-
ostřeno na duši“ Břetislavem Košťálem a Eliš-
kou Marií Košťálovou, kteří budou povídat 
o vlastních zkušenostech s duševní nemocí. 
Vstupné dobrovolné 

pokračování na str. 14
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Špína
5.10. | 19.00 hodin
Slovensko / Česko, 2017, 87 min
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné ro-
diny. První zamilování, tajné noční dobro-
družství, magická rána nad Dunajem... Její 
svět plný snů a touhy rozbije znásilnění. Je to 
jako špína, která se nedá smýt. Lena si musí 
projít cestou, která už není jenom obyčejným 
dospíváním, ale spíš bojem se sebe samou. 
Okolí ji nechápe a už nikdy úplně nepochopí. 
Je to Lena, kdo se musí změnit, dospět a po-
chopit, že není obětí a trest si nezaslouží ona, 
ale ten, kdo jí to udělal. Vstupné 80 Kč / stu-
denti a členové FK 60 Kč 

Kapela PPS
6.10. | 19.00 hodin
Skupina PPS v Baru Malá scéna. Jeden z pra-
videlných hudebních podvečerů, už poněko-
likáté s nezaměnitelnou ústeckou folk-blues-
-rockovou kapelou. Rezervace míst na tel. 
čísle 733 617 721.

Znamení kříže
7.10. | 19.00 hodin
ČR / 60 min. / režie: Jaroslav Šilar. Po dokon-
čení životopisného filmového dokumentu 
Chudobka Bílého Krále (2014) nám bylo jas-
né, že téma týkající se Anny Bohuslavy To-
manové z Pastvin není zcela vyčerpané a že 
o Aničce natočíme další film...

Křižáček
11.10. | 19.00 hodin
ČR, Slovensko, Itálie / 2017 / 90 min. / režie: 
Václav Kadrnka. Vary ve vašem kině. Drama 

pokračování ze str. 13 režiséra a scenáristy V. Kadrnky nejvíce zau-
jalo mezinárodní porotu a získalo hlavní cenu 
karlovarského festivalu. Po patnácti letech se 
tak vítězem stává tuzemský snímek. Vstupné 
60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč 

Maryša
15.10. | 18.00 hodin
Divadelní představení KVD DAMU. Hra na 
motivy bratří Mrštíků Maryša v podání KVD 
DAMU Praha je závěrečným ročníkovým pro-
jektem KVD. Vstupné 40 Kč

Funkcionalismus kolem nás
17.10. |18.00 hodin
Historicko umělecký cyklus Ve stínu velikánů. 
Nejen Le Corbusier nebo van der Rohe uměli 
stavět úžasné funkcionalistické stavby. Máme 
jich řadu i v naší bezprostřední blízkosti, ale 
většinou o tom nevíme. Přednášející Marie 
Uhlířová. Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč / 
permanentka na celý cyklus 250 Kč 

Chlapi nepláčou
19.10. | 19.00 hodin
Bosna a Hercegovina / Slovinsko / Chorvat-
sko / Německo, 2017, 98 min
Bosenský kandidát na Oscara za nejlepší cizo-
jazyčný film nás přenáší do prostředí horské-
ho hotelu, ve kterém probíhá psychologický 
experiment s osmi válečnými veterány býva-
lé Jugoslávie.Vstupné 80 Kč / studenti a čle-
nové FK 60 Kč 

Povídání o Malajsii
24.10. | 19.00 hodin
Uvažujete o tom, že se vydáte do Malajsie? 
Zajímá vás jaký je život Kuala Lumpuru, na 
pláži, v džungli nebo na čajových plantážích? 

A jací vlastně jsou lidé severněji od rovníku? 
Povídání s cestovatelem Jakubem Frankem. 
Fotografie, videa a další zážitky z exotické 
Malajsie. Vstupné 50 Kč / studenti 30 Kč 

Česká cesta
25.10. | 18.00 hodin
Česko/ 2015/ 94 min./ režie: Martin Kohout 
Dokumentární esej Česká cesta popisuje 
příběh československé ekonomické transfor-
mace 90. let, zejména pak proslulé metody 
kupónové privatizace, která byla jádrem i ja-
kýmsi vývěsním štítem tohoto procesu. Eko-
nomická transformace se odehrála v období, 
které zakládalo novou českou a slovenskou 
státnost, byla tak na jedné straně prezen-
tována jako klíč k přerodu totalitně řízené 
společnosti ve společnost demokratickou, na 
straně druhé jí pak veřejnost chápala jako 
proces nového přerozdělení majetku - od stá-
tu k lidem. Po filmu proběhne beseda s hos-
ty! Vstupné 50 Kč

Od Karibiku k mayským pyramidám
31.10. | 19.00 hodin
Od moderních měst plných luxusu přes 
močály a pralesy až k tisíce let starým may-
ským památkám. Navštívíme Mexiko, Belize, 
Guatemalu. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel 
Chlum vás provedou napříč středoameric-
kým poloostrovem Yucatán.
Vstupné 50 Kč / studenti 40 Kč 

Více na www.msuo.cz / změna programu 
vyhrazena

Pozvánka na kulturu v Ústí nad Orlicí

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK - koncert 
pátek 6. října 2017, Kulturní dům v Ústí n.O. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v Ústí n.O., cena 590,-Kč a 690,-Kč

TATA BOJS & NIL - koncert 
pátek 3. listopadu 2017, Kulturní dům v Ústí 
n.O. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v Ústí n.O., cena 299,-Kč

ALEŠ BRICHTA PROJECT - koncert 
sobota 11. listopadu 2017, Kulturní dům 
v Ústí n.O. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v Ústí n.O., cena 250,-Kč

MIG 21 - koncert + párty
sobota 18. listopadu 2017, Kulturní dům 
v Ústí n.O. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v Ústí n.O., cena 265,-Kč

JAKUB SMOLÍK - koncert
úterý 21. listopadu 2017, Roškotovo divadlo 
v Ústí n.O. 
Předprodej vstupenek www.ticketportal.cz, 
cena 300,-Kč až 350,-Kč

HORKÝŽE SLÍŽE - koncert 
pátek 1. prosince 2017, Kulturní dům v Ústí 
n.O. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
v Ústí n.O., cena 265,-Kč

Campanula zazpívá v Knapovci 
na posvícení

V neděli 22. října 2017 Vás zveme na Kna-
povecké posvícení. V 15.00 hodin bude 
v kostele sv. Petra a Pavla v Knapovci mše 
sv. a v 16.15 hodin se představí smíšený 
komorní pěvecký sbor Campanula z Dolní 
Dobrouče s koncertem duchovní i světské 
hudby.
Po koncertě zveme všechny domácí i ná-
vštěvníky na občerstvení před kostelem. 
Knapovecké posvícení je součástí projek-
tu Knapovecký rok podpořeného městem 
Ústí nad Orlicí. 

Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš
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Pozvánka na festival

Spolek Alou Vivat pěvecký sbor, z.s. zve 
všechny své příznivce a přátele sborového 
zpěvu na XIV. FESTIVAL SMÍŠENÝCH PĚVEC-
KÝCH SBORŮ za účasti Dívčího vokálního 
sboru Bystrzyce Klodská, Smíšeného sbo-
ru VLASTIMIL Litomyšl a Smíšeného sboru 
ALOU VIVAT Ústí nad Orlicí. 
Festival se uskuteční v koncertním sále ZUŠ 
Jar. Kociana v sobotu 21. října od 18.00 hodin.
Akci finančně podporuje město Ústí nad Orlicí.

Farnost zve na 22. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie

V sobotu 14. října se v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskuteční 22. 
ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecí-
lie s tímto programem:
12.30 hodin - Festivalová vystoupení chrá-
mových sborů a varhaníků: Cecilská hudební 
jednota z Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor Vác-
lav ze Staré Boleslavi, Velkobystřický chrá-
mový sbor a pěvecký sbor ESO z pražských 
Emauz, dále varhaníci Ondřej Valenta, Lukáš 
Dvořák a Jiří Stodůlka.

16.15 hodin - Slavnostní mše svatá, účinkují 
společně chrámové sbory
19.00 hodin - Koncert Smíšeného pěveckého 
sboru JITRO Hradec Králové
Na programu: Luis Vierne: Messe sollenelle 
a duchovní skladby dalších francouzských au-
torů. Varhany: Jan Fajfr

Festival se koná za finanční podpory Města 
Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje. 

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

V Galerii pod radnicí si můžete do 11. října 
prohlédnout výstavu TOMÁŠ ŠMILAUER 60 – 
malba.
Od středy 25. října bude v Galerii pod radnicí 
vernisáží zahájena PRODEJNÍ VÝSTAVA ČLE-
NŮ KPU a hostů – obrazy, grafika, plastika, 
fotografie, literatura, knihy, betlémy.
Uvedená výstava bude v Galerii pod radnicí 
instalována do 10. listopadu.
Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo 
pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, 
sobota a neděle 14-17 hodin.

****
K 99. výročí vzniku ČSR se v sále Základní 
umělecké školy Jar. Kociana uskuteční 28. 
října SVÁTEČNÍ VEČER v jehož rámci se zazní 
koncert Ústeckého klavírního tria.

Barvy a my

Přednáška Evy Motyčkové o tom, jak můžou 
barevné vibrace změnit život se uskuteční 10. 
října ve Sporthotelu v Ústí n. Orlicí, V Lukách 
1362. Začátek v 17.30 hodin, vstupné 80 Kč.

Říčkohraní

Zveme Vás na 4. ročník ŘÍČKOHRANÍ, který 
se uskuteční 21. října od 15.00 hodin v Kul-
turním domě v Orlickém Podhůří – Říčkách. 
V kulturním programu vystoupí Co dům dal 
(Choceň), Lenka Karlíčková (Č. Třebová), Gri-
-Gri (Vysoké Mýto), Kdoví (Chrudim), Poutní-
ci (Č. Třebová), Madam (Č. Třebová). Vstupné 
je 90 Kč, děti do 15 let zdarma. Bohatá tom-
bola, občerstvení zajištěno. Odpoledne na 
hřišti dětský program. Od 21.00 bude Count-
ry bál, na kterém zahrají Kamarádi (Choceň). 

Kontakt: David Absolon, tel.: 732 259 855

Podeváté v Černovíru rolovali slámu 

V pořadí 9. ročník Černovírského rolování 
slámy se v centru Černovíru u Ústí nad Orlicí 
uskutečnil v sobotu 19. srpna. Soutěžilo se v 
odkoulení balíků slámy na čas čtyřčlenným 
družstvem na dráze dlouhé 222 metrů.
Již tradičně před kláním dospělých srovnaly 
své síly dětské týmy, pro které byly připrave-
ny speciální malé balíky slámy a kratší dráha. 
Dětská družstva se sešla bohužel pouze tři. 
Vítězem se stalo družstvo Koulaři, které ve 
finále porazilo Slámáky.
Hlavního závodu v rolování velkých balíků 
slámy se účastnilo celkem 7 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 místosta-
rosty města vybojovalo, stejně jako vloni, 
družstvo SDH Horní Čermná. Druhé skončily 
Baletky a třetí Fofr team. Následovala druž-
stva Krvavé prsty, hasiči z polského Starého 

Waliszowa, domácí hasiči Černovír a poslední 
skončili Popráci z partnerského Berlína. 
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Různé

Příspěvky zastupitelů města 

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

ŘEHÁČEK: Kostel v plamenech

Vytryskl další temný pramen „pravdy a lás-
ky“. Američtí sluníčkáři přišli s novým nápa-

dem, jak náš mizerný svět přetřít rychle na 
růžovo. Bezohledně likvidují historické pa-
mátky, které se příčí jejich přesvědčení. Není 
jim po chuti socha generála z jiného století? 
Tak ji prostě strhnou a rozmlátí. A když se 
proti jejich likvidační jízdě někdo postaví, 
dostane cejch rasisty. Aby dál neškodil jejich 
„humanitě“. Jak se teď asi zachová náš čes-
ký sluníčkářský gang? Převezme ze zahraničí 
i tuto zvrácenou praktiku a zapálí třeba ús-
tecký kostel? 

Je těžké vstřebat ten hluboký rozpor mezi 
vzletnými slovy a brutálními činy těchto pro-
fesionálních dobráků. Ničení historických pa-
mátek je bohužel jen nejnovějším projevem 
jejich nenávisti vůči všemu a všem, co neladí 
s jejich šílenstvím.

Ústecký kostel by se pro ně mohl stát jed-
ním z vhodných cílů. Při troše sluníčkářského 
fanatismu ho lze vnímat jako místní symbol 
znásilněných dětí, vražd a masakrů ve jménu 
božím, krádeží, vydírání a všeho dalšího, co 
má katolická církev za ty roky na svědomí. 
Kdo mě zná, stěží mě obviní ze členství v ús-
teckém katolickém fanklubu. I přesto bych 
za ústecký kostel rád preventivně orodoval. 
Drazí sluníčkáři, dýchejte zhluboka a mokrý 
hadr na čelo. Ten kostel je jen stavba, mrt-
vý materiál, který nikdy nikomu neublížil. Je 
součástí ústeckých dějin. A přiznejte si, že 
bez kostela by ústecké centrum vypadalo tak 
nějak prapodivně.

Autor je zastupitel za ČSSD, 
jaroslavrehacek@email.cz

/redakčně neupraveno/

Den Regionu Orlicko-Třebovsko pošestnácté 

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko připravil 
v pátek 8. září každoroční cyklistický výlet 
regionem nazvaný Den Regionu Orlicko - Tře-

bovsko určený jen pro starosty obcí regionu.
Letošní ročník startoval na Žampachu, kde 
místní starosta seznámil přítomné s histo-
rií a současností této obce, která má zámek 
i zříceninu hradu.
Po slavnostním zahájení letošní cyklo jízdy 
se skupina několika desítek cyklistů vydala 
k rybníku Šušek, kde byla připravena pre-
zentace dlouhodobého záměru vybudování 

spojky mezi cyklostezkami Orlicko-Třebov-
ska a cyklotrasami do Orlických hor a Polska. 
Dále se pokračovalo do Dolní Dobrouče, kde 
byla představena zrekonstruovaná Horákova 
kaple a odtud přes Knapovec do cílové Dlou-
hé Třebové. Zde byl pro účastníky připraven 
zajímavý program, ukázky Tělovýchovné jed-
noty Dlouhá Třebová, kapela Prak a občers-
tvení.



10 / 2017

[ 1
7 

]

www.ustinadorlici.cz

Sport

Pozvánka na cvičení

STUDIOBART - POWERJÓGA, ZDRAVÁ ZÁDA, 
TANEC, FYZIO CVIČENÍ (Smetanova 470, pod 
Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, vitalityjóga, jin 
jóga, zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga 
pro maminky po porodu, ranní nádech.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 - powerjó-
ga, 10:00 - pro maminky s dětmi, čtvrtek 8:15 
- ranní nádech
Víkendové lekce různého zaměření:
Čakra jóga + Ashtanga 8.10. 9:00 - 12:00 hodin
Meditace s Martou Kanno - odstraňování 
programů, systémů přesvědčení a kódů ne-
gativně působících na tělo, aktivace energe-
tických center, obnova fyzických a psychic-
kých sil i tvůrčích schopností,
Kundalini jóga s Vaškem Hnízdilem - 22.10. 
10:30 - 13:30 (jóga vědomí, nebo také Raj 
jóga tj. Královská sjednocující disciplína) je 
velmi mocná, účinná, dynamická jóga pod-
pořená hudbou, zpěvem manter, pranayam 
(dechových cvičení), bandhas (tělesných uzá-
věrů), asán (tělesných pozic) a meditací.
Ženská sebeobrana krav maga - seminář pro 
všechny, kteří se chtějí naučit bránit 21.10. 
9:00 - 12:00
Dále hormonální jóga, zdravá chodidla, 
port de bras corejóga, dancejóga,.. Sledujte 
náš web www.studiobart, či pište na info@
studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách 
informovat. Více info na www.studiobart.cz, 
Markéta Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga 
v Ústí, Akrojóga v Ústí, Studiobart

Padesátka paní Stromouchové

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka srdečně 
zve na turistické setkání PADESÁTKA PANÍ 
STROMOUCHOVÉ, které se uskuteční v sobo-
tu 7. října od 10.00 do 15.00 hodin na Lan-
šperku (Hostinec Na podhradí).
Přijďte pěšky či na kole, odkudkoli a jakoukoli 
cestou.
Z Ústí nad Orlicí: přes Černovír (8km), přes leti-
ště, Strážný a Horákovu kapli (12km)
Z Letohradu: přes Paseky, Červenou a Valdštejn 
(9km), přes Dobrouč a Horákovu kapli (13km)
Z České Třebové: přes Floriána, Skuhrov, Tře-
bovské stěny a Horákovu kapli (16 km)
Čeká na vás pamětní list, tradiční perníček, 
příležitostné razítko a Stromouchova stezka 
odvahy.
Další informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz

Těšíme se na Vaši účast!!

ST-AR Klub – říjen 2017

7. 10. - „Padesátka paní Stromouchové“ 
(z kalendáře KČT). Trasa vede z nádraží v Lan-
šperku na hrad, pokračovat bude přes Horá-
kovu kapli, Černovír a zpět do ÚO. Délka ces-
ty je do 15 km. Sraz účastníků je na novém 
nádraží ČD v 8.10 h, odjezd vlaku je v 8.23 
h. Je možné nastoupit v 8.29 h v Dolních Lib-
chavách.
14. 10. - „Za Malínským křenem“ (z kalendá-
ře KČT). Trasa prochází romantickým údolím 
Vrchlice a částí „Jižní stříbrné stezky“ v okolí 
Kutné Hory. Délka cesty je cca 15 km. Sraz 
účastníků je v 6.05 h na novém nádraží ČD, 
vlak odjíždí v 6.23 h. Návrat nejpozději do 
18.30 h.

Informace: tel. 730574527, 
mail: starklub@post.cz, skříňka KČT. 

Tomanovi

Mažoretky TJ Sokol

Mažoretky TJ Sokol Ústí nad Orlicí hledají 
nové členky ve věku 4 – 11 let tréninky ka-
ždé pondělí v tělocvičně TJ Sokol (Gymnázi-
um), možnost ukázkových hodin zdarma do 
16.10. 2017. Více info u vedoucí, E. Neprašo-
vá, tel.: 604 353 979

Pilates pro začátečníky 
a maminky

PILATES dopolení hodiny pro začáteční-
ky a pro ženy po porodu, co se chtějí vrátit 
do formy:-) od 9:00hod. každé úterý a pá-
tek/a PILATES intenzivní individuál /i ve dvo-
jicích/ dle domluvy, ve FaynFitu Nová Louže, 
ÚO, info: pavlina.dvoranova@gmail.com 
nebo tel.: 732552850. 
CELOROČNÍ úterní lehké posilovačky na pro-
blematické partie od 18:00hod. na Gymplu 
UO / vchod z boku, bez rezervace pro všech-
ny věkové kategorie :-), počet míst omezen! 
Těší se Hanka :-)

Pilates

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

Na Andrláku závodily minikáry 

Během prvního zářijového víkendu hostil An-
drlův chlum u Ústí nad Orlicí závody minikár. 
V sobotu se jelo 3. kolo Mistrovství ČR a v nedě-
li Pohár ČR. Po oba dva dny se závodů účastnilo 
na 9 desítek závodníků z týmů z celé republiky.
Na Andrlově chlumu čekala závodníky 510 
metrů dlouhá slalomová trať. Mezi účastníky 
nechyběly ani závodnice z domácího týmu 
AUTO KLUBU Ústí nad Orlicí a jeden závod-
ník z M+T MINIKÁR KLUB. V kategorii M3D to 
byly Tereza Brožková a Lucie Brožková a v ka-
tegorii M5 Tomáš Voleský.
Slalomové minikáry jsou jednomístná, 
dvoustopá, čtyřkolová vozidla, pohybující se 
pouze silou gravitace. Závodníci bývají rozdě-
leni do šesti věkových kategorií. V nejnižší ka-
tegorii M-1 startují děti ve věku 4-8 let. Další 
kategorie jsou členěny zhruba po čtyřech 
letech, takže dospělí jezdci od 21let výše ob-
sazují nejstarší kategorii M-5.

26. ročník Memoriálu Bohuslava 
Langa 

O víkendu 8. – 10. září hostilo naše město 
již 26. ročník Memoriálu Bohuslava Langa 
v basketbalu starších žákyň U15. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 10 družstev z celé ČR a SR 
včetně domácího týmu BK Ústí nad Orlicí. 
Družstva byla rozdělena do 2 skupin. Každé 
družstvo odehrálo 5 utkání (4 ve skupině + 1 
o konečné umístění) na 4 x 8 minut čistého 
času s poločasovou přestávkou 2 minuty.
Slavnostního zahájení se v pátek 8. září zú-
častnil také starosta Petr Hájek, který zde 
dostal symbolický dres domácího basketba-
lového klubu.
Konečné pořadí:
1. Sokol ZVU Strojírny Hradec Králové 04
2. USK Praha
3. Pastelka Mladá Boleslav
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Stromy rostou na zemi pro blaho LIDSTVA

Doufáme, že většina občanů souhlasí s lido-
vím příslovím, které propůjčilo nadpis tomu-
to článku. Setkáváme se s různými názory 
na ten či onen konkrétní strom rostoucí ve 
městě. Někdo preferuje spíše výhled ze své-
ho přízemního okna, i přesto, že má většinu 
dne zatažené žaluzie. Jinému stromy nevadí 
a kochá se na ně pohledem. Většina, má ke 
stromům úctu, protože chápe význam jejich 
stínu v parném létě, příjemné ochlazení z od-
pařovaných kapek po prudké bouři, vůni je-
jich květů, svěží jarní zeleň listů. 
Je to vůbec člověk, když dokáže strom po-
stupně utýrat? Štěně by kňučelo, kotě by 
kňouralo, strom ale mlčí! Takový „člověk“ 
se nám bohužel v Ústí nad Orlicí vyskytuje 

v okolí bytového domu č.p. 1274 na ulici Po-
pradská. Při pravidelné kontrole jsme v jeho 
okolí totiž zjistili několik chřadnoucích nově 
vysazených stromů. Některé jsou navrtané, 
jiné u paty obřezané a další vykazují známky 
zalévání silným herbicidem. 
Stromy tak už nezakryjí posprejovanou zeď 
trafostanice, nebudou dělat stín nad chodní-
kem a třešně sakury nebudou vítat jaro svý-
mi květy. Tato „občanská péče“ byla zjevně 
dlouhodobá. Možná byla důvtipně nenápad-
ná, nebo spíše zanikla v anonymitě zatažené 
záclony - není to moje věc, co si pálit prsty. 
Ústí je moc pěkné zelené město a proto bu-
deme sázet dál. Možná až bude všude poušť, 

pochopíme staré arabské přísloví „Každý po-
třebuje strom, od kolébky po rakev.“

Podchozí výška stromů nad chodníkem
Obracejí se na nás čím dál více chodci s žá-
dostí o zveřejnění výzvy majitelům stromů 
u rodinných domů sousedících s chodníkem. 
Prosíme, zkontrolujte si podchozí výšku větví 
zasahujících nad chodník. Své stromy si citli-
vě ošetřete, tak aby větve byly pokud možno 
2 – 2,2m nad chodníkem. Ztěžklé větve deš-
těm a sněhem brání chodcům v průchodu 
a technice údržby chodníků. Děkujeme. 

VYHLÁŠENÍ CELOPLOŠNÉ DERATIZACE MĚS-
TA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2017
Městský úřad Ústí nad Orlicí sděluje všem 
vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů 
na území města, že ve dnech od 25. 9. 2017 
do 9. 10. 2017 bude probíhat celoplošná 
deratizace. Na základě vyhlášky Města Ústí 
nad Orlicí č. 3/1994, o povinném hubení 
hlodavců na území města Ústí nad Orlicí, kte-
rá byla schválena 22. 9. 1994, je povinností 
všech vlastníků, nájemců a uživatelů objektů 
provést deratizaci v tomto termínu. (Doklad 
o provedení deratizace doložte na Městský 
úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostře-
dí nejpozději do 31. 10. 2017). Děkujeme.

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního pro-
středí městského úřadu Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad Orli-
cí a gestor životního prostřed
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HLEDÁME 
OPERÁTORY VÝROBY

Plné i zkrácené úvazky a brigády.

Čisté prostředí s moderním zázemím.

Lidský přístup a postupné zaškolování.

Dvousměnný provoz s příplatky  
a čtyřmi dny volna.

Jistá budoucnost v české farma- 
ceutické firmě z Dolní Dobrouče.

Ozvěte se Báře Václavkové: 

tel. 465 519 561 

vaclavkova@contipro.com 

www.contipro.cz

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

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

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

Provozní doba říjen 2017

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
NE   1.10.  9:00 – 20:00
PO   2.10.  16:00 – 21:00
ÚT   3.10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST   4.10.  17:00 – 21:00
ČT   5.10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
PÁ   6.10. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
SO   7.10.  10:00 – 21:00
NE   8.10.  9:00 – 20:00
PO   9.10. SANITÁRNÍ DEN
ÚT 10.10. 5:30 – 7:55  14:30 – 19:00
ST 11.10.  17:00 – 21:00
ČT 12.10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
PÁ 13.10. 5:30 – 7:55 13:00 – 21:00
SO 14.10.  10:00 – 21:00
NE 15.10.   9:00 – 20:00
PO 16.10.  16:00 – 21:00
ÚT 17.10. 5:30 – 7:55    14:30 – 19:00
ST 18.10.  17:00 – 21:00
ČT 19.10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
PÁ 20.10. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
SO 21.10.  10:00 – 21:00
NE 22.10.   9:00 – 20:00
PO 23.10.  16:00 – 21:00
ÚT 24.10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
ST 25.10.  17:00 – 21:00
ČT 26.10. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00
PÁ 27.10.  8:00 – 21:00
SO 28.10.    9:00 – 21:00
NE 29.10.    9:00 – 20:00
PO 30.10.  16:00 – 21:00
ÚT 31.10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00

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

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

28.10.2017 16:00 – 19:00 hod Halloweenské odpoledne pro děti a od 21:00 – 24:00 
Halloweenská vodní noc.

Každé Út a Čt  16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Každé Út 17:00 – 19:00 a Čt 15:00 – 18:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro kurz DELFÍN.

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

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

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

Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633

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

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba) 
OTEVÍRACÍ DOBA DUBEN – ŘÍJEN OD PO – NE: 9:00 – 20:00 hod.
Rezervace na: http://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervacni-sytem/ 

Sauna (provozní doba)
OTEVŘENÍ SAUNY PRO SEZÓNU 2017/2018 PŘEDPOKLAD 
V MĚSÍCI LISTOPADU 2017 
Z DŮVODU REKONSTRUKCE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNU 
A VENKOVNÍ TERASY.
Děkujeme za pochopení.
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.
Během října dojde k odstávce Zimního stadionu, 
kvůli přípravě zimního provozu. 
Pro zjištění možností pronájmu volejte 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

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

Inzerce

Ústecké listy

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 10 / 2017 vychází 26. 9. 2017
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

PRIVÁTNÍ ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
              MUDr. JIŘÍ DOLEŽAL

nově otevřená ambulance v prostorách 
budovy Galén v Ústí nad Orlicí

Všeobecná ortopedie • Sportovní ortopedie • Dětská ortopedie
(+ ultrasonografie kyčlí novorozenců)

Objednání možné telefonicky nebo na www.ortopedie-uo.cz

Kontakt: 
Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí, 2.NP vlevo

               Tel. 465 526 277, 603 149 723
Ordinační hodiny: 

Pondělí - Čtvrtek    7.30-12.00  13.00-16.00


