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PRO ÚSTÍ – město vyhlásilo participativní rozpočet na rok 2022
Vážení spoluobčané, rada města na své říjnové
schůzi schválila pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022. Obecně platí, že participativní rozpočet umožňuje zapojení veřejnosti do
rozhodování o dalším rozvoji města. Jeho cílem
není jen přerozdělit určitou sumu peněz, ale
vtáhnout občany do dialogu o proměně místa,
v němž žijí. Veřejnosti je dán prostor, aby se na
podobě města mohla sama podílet. Participativní
rozpočet dává obyvatelům možnost rozhodovat
a spoluutvářet. Princip je jednoduchý a transparentní – lidé navrhují, lidé rozhodují. Každý může
navrhnout projekt, který považuje pro město za
prospěšný. Město z vyčleněných peněz ve svém
rozpočtu vybrané projekty realizuje. O výběru
rozhodují sami občané svými hlasy.
Naše město ve své podstatě poskytuje participativní rozpočet již řadu let Osadním výborům
městských částí, kterým je každoročně v rozpočtu města vyčleněna celková částka 1,8 miliónu korun (450 tisíc korun pro každý). Požadavky
Osadních výborů jsou následně prostřednictvím
městského úřadu zařizovány a hrazeny právě
z těchto prostředků. Na základě uvedeného rozhodnutí rady města budou v příštím roce uvolněny další výdaje určené na prospěšné akce, a to
na území celého města. Na realizaci vítězných
projektů je vyčleněno 800 tisíc korun, z toho
dvakrát 100 tisíc je určeno na menší projekty
a dvakrát 300 tisíc na větší projekty. Každý navrhovatel může podat až tři návrhy. Po kontrole
a zhodnocení doručených návrhů budou projekty
předloženy veřejnosti k hlasování. Každý hlasující

může hlasovat pouze jednou a k dispozici bude
mít dva kladné hlasy a jeden hlas záporný s tím,
že udělit bude muset vždy všechny tři. Na základě
hlasování, tedy součtu kladných hlasů a odečtení
záporných, bude sestaveno výsledné pořadí nejúspěšnějších projektů. Realizovány budou z každé
kategorie dvě akce.
Pravidla participativního rozpočtu obsahují harmonogram, ve kterém jsou stanoveny termínové
milníky. Příjem návrhů potrvá do 28. 2. 2022,
hlasování veřejnosti bude probíhat od 1. 5. do
15. 6. 2022 a oznámení výsledků se uskuteční
nejpozději v červenci 2022. Druhá polovina roku
je určena pro realizaci vybraných projektů. Zodpovědnou osobou za komunikaci s veřejností je
určena Dana Pokorná, mediální koordinátorka
města. Za fyzickou realizaci projektů pak odpovídá odbor rozvoje města ve spolupráci s dalšími
dotčenými odbory.
Vážení spoluobčané, máte-li nápad, který
pomůže naše město oživit či obohatit, máte
možnost! Zapojte se do participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“, buďte aktivní ať již při samotném navrhování anebo při hlasování o pořadí nejúspěšnějších projektů. Participativní rozpočet je
pro Vás a o Vás! Více informací získáte v informační kampani a na webu města.
Petr Hájek
starosta města

Prezentace záměru
revitalizace sídliště Hylváty
Vedení města Ústí nad Orlicí srdečně zve na
setkání s veřejností za účelem prezentace
záměru revitalizace sídliště Hylváty, které se
uskuteční v pondělí 15. listopadu 2021 v 17
hodin v ZŠ Třebovská – Hylváty. S projektem Vás seznámí a na dotazy bude připraven odpovídat autor návrhu Ing. arch. Martin
Pavlun, LAPLAN s.r.o. Brno a zástupci
vedení města.

Pozvánka na setkání
s veřejností
Vedení města Ústí nad Orlicí srdečně zve
na setkání s veřejností, které se uskuteční
v úterý 23. listopadu 2021 v 17 hodin
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připravení odpovídat starosta města Petr Hájek,
místostarosta Jiří Preclík a neuvolnění
místostarostové Pavel Svatoš a Matouš
Pořický.
Podrobný program bude zveřejněn na webu
města a plakátovacích plochách.

Z našich škol

Sociální / zdravotní

Kultura

Oslavy gymnázia

Beseda pro seniory

Pozvánka na koncert

Ve dnech 26. a 27. 11. se uskuteční na ústeckém gymnázium Dny otevřených dveří, v jejichž
průběhu si připomeneme 75. výročí školy. Na
27. 11. je připraven hudebně-divadelní večer
v Roškotově divadle.

O osobní bezpečnosti seniorů a jaké mají možnosti se bránit budou 16. 11. od 13.00 hodin
v jídelně CSP přednášet por. Mgr. L. Vilímková
(Policie ČR) a Bc. J. Vacková (Městská policie
Ústí n.O.).

Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí pod vedením dirigenta Jiřího Tomáška Vás srdečně zve
24. 11. od 19.00 hodin do Roškotova divadla na
svůj již třináctý výroční koncert, tentokrát věnovaný Františku Uhlířovi.
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Uděleny byly Ceny města
Při Slavnostním večeru v Roškotově divadle byly ve čtvrtek 14. října předány Ceny
města, Ceny starosty města, ocenění za
Počin roku a udělena byla čestná občanství.
Cenu města získali:
Jarmila Petrová za dlouholetý přínos v oblasti
kultury města Ústí nad Orlicí (divadelní herečka
a režisérka spolku Vicena)
Ludmila Hrodková za dlouholetý přínos v oblasti
kultury města Ústí nad Orlicí (pedagožka ZUŠ,
hudebnice, zpěvačka, moderátorka)
Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D., za dlouholetý
přínos v oblasti kultury města Ústí nad Orlicí
(zejména v oblasti amatérského divadla)
Pracovníci ve zdravotnictví v Ústí nad Orlicí za
nasazení při boji s pandemií covid-19.

Cenu starosty města převzal:
Karel Petr za dlouholetou aktivní činnost
v oblasti ochotnického divadla
Miroslav Němec za nezpochybnitelný a soustavný osobní přínos v oblasti kulturního života
města Ústí nad Orlicí (hudební doprovody, vernisáže, recenze, články, glosy, postřehy, průvodní
slova, autorské divadelní hry a také za Taneční
rozhledy a Emancipační divadlo paní Vicenové).
Ocenění Počin roku za rok 2020 bylo uděleno
Jiřímu Zajíčkovi a Josefu Vondráčkovi za
vytvoření hry se zpěvy a tanci k 80. výročí založení ZUŠ Jaroslava Kociana s názvem Kroky
po duhovém chodníku. Jde o největší společný
projekt v dějinách školy pro 150 žáků ze všech
uměleckých oborů.

Čestná občanství města Ústí nad Orlicí
byla udělena:
- in memoriam Quido Kocianovi, sochaři, přednímu představiteli českého umění na přelomu
19. a 20. století
- in memoriam Kamilu Roškotovi, architektovi, výtvarníkovi, projektantovi národní kulturní
památky - Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí
- in memoriam Antonínu Ježkovi, českému
legionáři, rodáku z Ústí nad Orlicí, zajatému
a popravenému v Arcu
- in memoriam MUDr. Františku Barcalovi,
ústeckému lékaři, jednateli Červeného kříže za
1. světové války.
-DP-
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Obhájili jsme prvenství v soutěži „O Perníkovou popelnici“
Město Ústí nad Orlicí obhájilo v soutěži „O Perníkovou popelnici 2021“ 1. místo ve zpětném
odběru drobného elektrozařízení za rok 2020
v kategorii obcí nad 5000 obyvatel. Součástí
ocenění je také dar v hodnotě 20 000 Kč od
společnosti ASEKOL a.s., které budou využity
na osvětovou činnost v oblasti odpadového hospodářství. V Ústí nad Orlicí je umístěno celkem
12 kontejnerů na drobný elektroodpad jako jsou
například mobilní telefony, baterie, drobné domácí
spotřebiče, drobná výpočetní technika a další.
V roce 2020 se nám podařilo vytřídit téměř 34
tun tohoto odpadu, což odpovídá objemu 2,4
kg na každého občana našeho města. Občané
města, ale i z okolních obcí mohou také bezplatně
odevzdávat nepotřebné elektrospotřebiče do
sběrného dvora v Ústí nad Orlicí.
-LP-

Využíváte Mobilní Rozhlas našeho města?
Víte, že naše město využívá Mobilní Rozhlas
a je tedy schopné chytré a efektivní komunikace s občany? Zapojte se i Vy. Přihlaste se
k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy.
Informace Vám budeme posílat e-mailem, jako
zprávu do aplikace, při krizových situacích jako
SMS. Služba je zdarma!

• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými
funkcemi
V registračním procesu si můžete nastavit,
jaké typy informací Vás zajímají. Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás
mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu
• Upozornění na krizové události
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce

ZAREGISTRUJTE SE ZDARMA NA:
ustinadorlici.mobilnirozhlas.cz
Pokud si domluvíte schůzku (na tel.:
465 514 315 nebo 604 263 254), registro-
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vat se můžete také osobně přímo na našem
úřadu - rádi vám pomůžeme. Oficiální aplikaci
naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete
stáhnout přímo na App Store nebo Google Play.
Poté si stačí přidat naše město a budete mít
informace vždy po ruce.

Verze pro Android

Verze pro iOS

www.ustinadorlici.cz
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Na Štěpnici vyrůstá nové parkoviště
Počet parkovacích míst na sídlišti Štěpnice rozšíří nové veřejné parkoviště na ulici Kladská. Jde
o investici naplánovanou na letošní rok, náklady
vyčíslené na zhruba pět milionů korun budou
kompletně hrazeny z rozpočtu města. Parkoviště má kapacitu 49 míst pro osobní auta a 2
místa vyhrazená pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Na parkovací místa byla jako obvykle použita
vegetační vsakovací dlažba, která se v Ústí nad
Orlicí používá při dláždění ploch již několik let.
Projekt počítal i s výstavbou veřejného osvětlení
a vybudováním navazujícího chodníku. Parkoviště bude přímo napojeno na dopravní síť, okrasné
skupiny keřů v této lokalitě zůstanou zachovány.
-DP-

Legionáři předali pamětní
medaili
Při příležitosti 100 let od založení Československé obce legionářské se sešli zástupci jednoty
ČSOL Ústí nad Orlicí s vedením našeho města.
Starosta Petr Hájek převzal pamětní medaili za
dlouhodobou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské.
Město Ústí nad Orlicí se pravidelně podílí na
organizaci připomínkových pietních aktů, ať se
jedná například o Den veteránů, vznik samostatného Československa nebo výročí osvobození a ukončení 2. světové války.
Letos se pietní akty uskuteční u památníku
odboje 27. 10. a 10. 11. vždy od 11 hodin.
-LP-

Tepvos poskytuje své služby již 20 let
Městská společnost TEPVOS byla zapsaná
v obchodním rejstříku 27. 12. 2000. Je to více
než dvacet let, kdy zajišťuje své služby obyvatelům a návštěvníkům města Ústí nad Orlicí. Při
této příležitosti jsme požádali o krátký rozhovor
pana starostu Petra Hájka.
Co si představíte, když se řekne TEPVOS?
Služby městu, tedy správu, údržbu a obnovu
městského majetku. Těžko si v mém případě
mohu představit něco jiného. TEPVOS je pro
mne víc o starostech, ale dostaví se i radost
a pocit spokojenosti. Starostí je logicky víc, protože práce ve veřejných službách není jednoduchá a je pod neustálou kontrolou veřejnosti.
Jak patří k sobě Město Ústí nad Orlicí
a společnost TEPVOS?
Jedná se o nerozlučnou dvojici. Město by se
dnes jen těžko obešlo bez TEPVOSU a všech
jeho činností a služeb, které společnost pro
město zajišťuje. Společnost by bez města,
jako svého vlastníka, ztrácela v stávající podobě
smysl. Město a TEPVOS se potřebují navzájem a z této spolupráce nejvíce získává ústecká
veřejnost, i když si tuto skutečnost občané
často nepřipouští.
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Které projekty, realizované společností TEPVOS, považujete za nejvýznamnější?
Jednoznačně rozsáhlou modernizaci kanalizační sítě včetně čistírny odpadních vod, která
se realizovala převážně před osmi lety. Jednalo
se o stavebně i finančně náročnou stavbu. Jednoduchá nebyla ani koordinace činností v průběhu stavebních prací a administrace podmínek
dotace.

Výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za volební
okrsky Ústí nad Orlicí kopírují celorepublikové
výsledky s vítěznou koalicí SPOLU – ODS,
KDU-ČSL, TOP 09, která v našem městě získala 29,6 procenta hlasů, následovaná hnutím
ANO 2011 s 25,04 procenty.
Piráti a Starostové v Ústí nad Orlicí získali
15,04 procenta a SPD 9,62 procenta. Nad
5 procent hlasů se v Ústí dostala také ČSSD
a PŘÍSAHA Roberta Šlachty. Obě tyto strany se
však v rámci republiky nad nutných 5 procent
nedostaly.
V Ústí nad Orlicí se tradičně volilo v 17 okrscích,
volební účast byla 67,63 procenta.

-LPCo byste popřál společnosti TEPVOS
ke dvaceti letům?
Výdrž, nasazení, trpělivost a motivaci. Tato
kombinace je zárukou kvality. Často a obecně
opakuji, že „všechno je v lidech“, takže TEPVOSU přeji hlavně kvalitní lidi na všech pracovních pozicích. Kvalitní personální obsazení
a manažerské řízení je základem úspěchu
každé firmy a u městské společnosti to platí
dvojnásob.
Které sportoviště nejraději využíváte Vy
a Vaše rodina pro trávení svého volného času?
Sportoviště navštěvuji častěji v rámci kontroly
než pro trávení volného času. Takže nemůžu
žádné upřednostnit. Radost mi udělala zdařilá
přestavba Aquaparku.
Děkuji za rozhovor.
Markéta Vojvodíková

Devadesátníci na radnici
Po covidové přestávce mohou být opět na radnici zváni jubilanti. Ve čtvrtek 14. října se na radnici uskutečnilo tradiční setkání vedení města
s devadesátiletými občany města.
Pozvání přijali tři oslavenci, které přivítal starosta Petr Hájek, místostarosta Jiří Preclík
a pracovnice odboru sociálních služeb.
Gratulaci a drobný dárek přijali Alena Novotná,
Milena Janásková a Josef Langr.
-LP-

www.ustinadorlici.cz
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Výsledky voleb v Ústí
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Pro další srdcaře má sbor dveře otevřené

[4]

akcích, hasičská hospoda… Také dokážeme být
flexibilní a pomoci tam, kde je to aktuálně za
potřebí – např. v začátcích covidové doby jsme
pomáhali s nákupy pro seniory, díky našemu
ozonovému generátoru jsme pomáhali s dezinfekcí prostor apod.

Jeden z nejstarších sborů v České republice,
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I.,
letos slaví 150 let své existence. Bez dobrovolných hasičů si život v Ústí už nedokážeme
představit. Zasahují při požárech, mimořádných
událostech, jsou hybnou silou kulturního a společenského života.
O výjimečném roce, ale také o běžném fungování sboru, radostech a strastech dobrovolných
hasičů jsme hovořili se starostkou SDH Ústí
nad Orlicí I. Mgr. Romanou Pek.
Oslavenci si zpravidla něco přejí, co by to
bylo v případě vašeho SDH?
Myslím, že nyní nebudu hovořit jen sama za
sebe, ale za celý výbor SDH Ústí nad Orlicí I.
A to, aby naše členská základna byla stále obsazena lidmi (a dále rozšiřovala své řady), které
hasičina baví, je pro ně koníčkem a není jim líto
investovat svůj čas právě pro hasiče. S tím souvisí i moje velké přání a to aby se nám povedlo
obnovit kroužek mladých hasičů a do našich
řad se navrátily právě děti.
Všeobecně, aby náš sbor fungoval minimálně
jako doposud a my se mohli nadále ve zdraví
scházet.
Asi potvrdíte, že organizace oslav byla
náročná…
To ano, jednoznačně. Když vzpomínám na to,
kdy jsme poprvé začali řešit téma oslav 150 let
SDH, je to více než dva roky zpět. Tenkrát jsme
to „naťukli“ s velitelem JSDH Jiřím Novákem
a bylo nám řečeno, že myslíme moc dopředu.
Ale uteklo to jako voda. Bylo to náročné, chvílemi vyčerpávající, ale bylo to krásné.
Nejvíce náročné to bylo v posledních týdnech
před samotnými oslavami. Dolaďovalo se nejen
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spoustu detailů, vrcholily úpravy nové kuchyně
v hasičské zbrojnici, já - mimo jiné jako kronikářka - jsem dávala dohromady kroniky.
A k tomu jsem musela „normálně“ fungovat
jako máma a učitelka v novém školním roce,
který přinesl spoustu změn. Ale já to tak nějak
mám, v časovém presu dokážu fungovat na
200 procent.
Domnívám se, že jsme takto významné jubileum oslavili, jak se sluší a patří.
Hlavní program oslav proběhl 18. září, čeká
vás v letošním roce ještě nějaké jiné připomenutí kulatin?
Během tohoto roku vážeme k oslavám několik
akcí. Tou první byla výstava v Městském muzeu
Ústí nad Orlicí: Hoří? aneb 150 let Sboru dobrovolných hasičů, kterou měla veřejnost možnost
navštívit v období 1. července až 19. září 2021.
Vyvrcholení oslav proběhlo právě 18. září 2021.
Dále spolupracujeme s ředitelem Státního
okresního archívu Ústí nad Orlicí, panem Radimem Duškem, na vydání knihy, právě k příležitosti oslav 150 let SDH Ústí nad Orlicí I. - od
úplného počátku, až po současnost. A zakončit
bychom je chtěli plesem v kulturním domě, ke
kterému se v rámci současné covidové situace
obávám více vyjádřit.
Přibližte nám činnost sboru dobrovolných
hasičů, co vše zahrnuje?
Naše činnost je pestrá. Ať už je to činnost
našich mužů ve výjezdové jednotce, cvičení
s technikou, různá školení, ukázky techniky při
různých akcích, preventivní požární hlídky při
kulturních
a společenských akcích, práce na budově zbrojnice, reprezentace či asistence při různých

Hasiči pomáhají a pro váš sbor to platí dvojnásob. Letos po tornádu jste uspořádali
sbírku pro Moravu, loni sbírku pro postižené
povodněmi, běh pro hendikepovaného Honzíka… Slyší na charitativní výzvy veřejnost,
jaké jsou ohlasy?
Někdy více, někdy méně, ale slyší. I přesto, že
si pokaždé říkáme, zda toho už lidé nejsou
přesyceni – stále někde pomáhat, někde něco
podporovat… tak nás v tom nikdy nenechají
samotné. Často mě solidarita mezi lidmi, kteří
nám při těchto akcích pomáhají a účastní se
jich, dojímá. Jsou spolupráce, při kterých mám
skleněné oči, na těle husí kůži a říkám si, jak je
krásné, že dobří lidé stále existují.
Aktivní jste i jako pořadatelé akcí, které
patří k veřejnosti nejoblíbenějším?
Musím říci, že každá naše akce si zatím našla
své příznivce a jsme moc rádi, že nám ústecká
veřejnost zůstává nakloněna. Mezi nejoblíbenější patří ty, které jsou věnovány dětem. Ať to
jsou dětské dny, charitativní běh, jehož výtěžek byl doposud také vždy věnován dětem…
A rozhodně co patří mezi hodně oblíbené, tak
je naše hasičská hospoda. Tu otevíráme vždy
při příležitosti městských akcí, jako je Město
v pohybu, pouť… a samozřejmě při každé akci,
kterou pořádáme my sami.
Kolik v současné době má sbor členů, daří
se vám udržovat členskou základnu stabilní?
Nyní máme 42 členů a zda jsme stabilní? Máme
„zdravé a pevné jádro“, díky kterému jsme schopni
fungovat tak, jak fungujeme. A když kdokoliv
a kdykoliv další přiloží ruku k dílu, je to bonus
a určité usnadnění práce. Ale zjišťuji, že takto je to
v naprosté většině spolků či v jiných neziskových
organizacích. Je celkem obtížné najít způsob,
jak lidi v něčem, co je dobrovolné, bez nároku na
honorář, motivovat a přimět k určitým úkonům/
výkonům. Tady prostě buď chcete a hledáte způsoby anebo nechcete a hledáte důvody.
Pro další srdcaře-lidi, kteří by se k nám chtěli
připojit, máme dveře otevřené a moc rádi je
uvítáme ve svých řadách.
Dědí se i dnes hasičina z generace na generaci, hraje roli rodinná tradice?
Věřím, že na vesnicích určitě ano. Existují
takové obce, kde je z každé rodiny minimálně
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jeden hasič. Často jsou to právě pouze hasiči,
kteří dávají možnost být součástí spolku v dané
obci. Ve městě je nabídka spolků a volnočasových aktivit o poznání širší.
U nás vidím i jako určitý „handicap“ polohu
hasičské zbrojnice. Určitou výhodou a zároveň nevýhodou je umístění v centru města.
Chybí nám větší plocha kolem zbrojnice, kde
bychom mohli realizovat další aktivity. Například tréninky na požární sport, kroužek mladých
hasičů, ale i společenské akce…
Takto je to vždy o tom sbalit se a někam vyjet.
Někam, kde někoho žádáme, aby nám umožnil
vstup. Abychom mohli zrealizovat akci u zbrojnice, vždy s tím souvisí například žádost o uzavírku komunikace apod. a tzv. běhání po úřadech. Avšak musím zdůraznit, že město Ústí
nad Orlicí, v čele s panem starostou Petrem
Hájkem, nám vždy maximálně vychází vstříc
a vím, že dveře k nim máme jako hasiči otevřené. Za což jim patří ohromné dík!
Pro požární sport je to obdobné. Pokud
chceme trénovat, prosíme okolní sbory, zda
nám umožní vstup na jejich tréninkovou plochu. Bezva zkušenost máme s SDH Hylváty,
SDH Černovír, SDH Sopotnice.
Nyní je naprostá většina našich členů v „rodičovské fázi“, takže na požární sport bohužel
nezbývá mnoho času. Avšak je tu vidina možného návratu, pokud naše těla dovolí ještě
za pár let… anebo právě doplníme naše řady
o ratolesti členů sboru.
Máme však mezi sebou i několik sportovců,
kteří náš sbor reprezentují při různých sportovních akcích, jako například běžecké závody,
triatlony atd.
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Výjezdová jednotka vyjíždí k různým událostem, jaké to jsou nejčastěji?
Často se jedná o technickou pomoc, jako je
například čerpání vody, likvidace spadlých
stromů, pomoc při dopravních nehodách, únik
nebezpečných látek, odstranění nebezpečných
stavů, ale určitě nechybí samotné požáry.
Který zásah patřil k těm, na který se nezapomíná?
Tady nevím, jestli můžu mluvit za kluky z výjezdovky? Ale osobně se domnívám, že pro většinu
z nich to byl výjezd v roce 2019, kdy zasahovali
u požáru panelového domu v České Třebové.
Jednalo se o mimořádně náročný zásah, při
kterém si někteří sáhli na dno svých sil.
Všeobecně, zásahy, které se dotýkají lidských
životů, těch dětských ani nemluvím, ty ve vás
zanechají silné vzpomínky a je jedno jak velký
jste tvrďák.
Být dobrovolným hasičem je poslání. Asi se
neobejde bez podpory v rodině, pochopení
u zaměstnavatele…
Podporou jsme si s manželem navzájem, protože oba jsme členové SDH Ústí nad Orlicí I.,
vlastně jsme se díky hasičům seznámili a paradoxně naše případné spory vznikají z 90 procent také kvůli hasičům. Náš čtyřletý syn zná
prostředí hasičárny velmi důkladně a je bezva
parťákem. Často mě pobaví, jak hasičinu přebírá do svých spontánních her nebo trefně používá některé moje hlášky.
Za sebe mohu říci, že mám i pochopení
u zaměstnavatele. Máme bezvadnou paní
ředitelku, která je taky „akčňák“ a vzájemně si

vycházíme vstříc. Vždy když je potřeba nebo
se to hodí, pokusím se zapojit naše hasiče. Ať
už se jedná o formu technické pomoci nebo
nějaký zábavnější/vzdělávací program pro děti.
A naopak, když my jako hasiči potřebujeme
s něčím pomoci, například zapůjčit pomůcky
pro dětský den apod., vždy nám je vyhověno.
Avšak tuším, že kdybych byla i členem výjezdovky a v deset dopoledne by houkli výjezd, tak
s tím bych asi pochodila obtížněji.
Obdobně to mají i někteří kluci z výjezdovky existují profese, kde nemohou v rámci pracovní
doby jen tak opustit své místo, na signál se sbalit a do deseti minut být oblečení v zásahovém
a frčet Tatrou směrem, kam je KOPIS pošle.
Ale ve svém volnu, to bych vám přála vidět, jak to
lítá. Jakmile se rozezní zvuk SMS či sirén, který
dává najevo výjezd – nekoukají doprava, doleva
a mažou na hasičárnu. Nejednou se mi stalo, že
jsem například v restauraci zůstala sama a lidi
kolem s údivem sledují, co že se to děje.
Nebo vzpomínám, kdy jsme měli před několika lety otevřenou hasičskou hospodu, která
doslova praskala ve švech a klukům houkli
výjezd na požár chaty Bouchalky na Americe.
Já v šatně loupala brambory na naše vyhlášené
křapáče, přičemž se rozlétly dveře, byla jsem
zatlačena do kouta a mlčky nechápajíc sledovala, jak vzduchem létají kalhoty a další části
pánského oblečení… a snad během minuty
téměř nikde nikdo z personálu…
Občas mám obavy, aby manželovi výjezdová
SMS nepřišla, když bude sám hlídat syna.
-DP-
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Informace z radnice

Informace z radnice

Městská policie informuje

Září
Krádež v drogerii
Dne 2. 9. 2021 jsme přijali oznámení o krádeži
zboží v jedné z místních prodejen drogerie. Z výpovědi svědků a kamerových záznamů v prodejně
následně vyšlo najevo, že jde pro nás již ze služební činnosti známého muže. Vzhledem k jeho
předchozím podobným skutkům je podezřelý ze
spáchání trestného činu krádeže. Z toho důvodu
jsme celou věc předali k dořešení Policii ČR.

Světový den první pomoci
Dne 3. 9. 2021 jsme se zúčastnili Světového
dne první pomoci, který probíhal v parku Kociánka. Přítomným, hlavně dětem, jsme předvedli
ukázky techniky a prostředků, které v rámci
služby využíváme. Zodpovídali jsme jejich zvídavé otázky, snahu a zájem jsme odměnili upomínkovými předměty.

[6]

Město v pohybu 2021
Začátkem měsíce jsme se podíleli na zajišťování bezpečného průběhu městských slavností Město v pohybu 2021. Dne 4. 9. 2021
krátce před jednou hodinou ranní jsme vyjeli
na oznámení o napadení ženy v centru města.
Ve skupince osob došlo ke vzájemné fyzické
potyčce, která skončila zraněním ženy. To si
bohužel vyžádalo její hospitalizaci v nemocnici
a vzhledem k jeho vážnosti jsme případ předali k dořešení Policii ČR. Další méně závažná
jednání byla vždy vyřešena hlídkami na místě.

V pravou chvíli na správném místě
Dne 5. 9. 2021 v odpoledních hodinách zjistili
strážníci při kontrole jedné z chatových osad
špatně zabrzděné osobní motorové vozidlo, které
se začalo samovolně rozjíždět z kopce. Hlídce
se podařilo vozidlo zastavit, udržet a nalézt jeho
majitele, který si ho poté zabezpečil. Krátce na to
vyjeli strážníci k asistenci hlídce dopravních policistů kvůli nehodě, při níž řidič osobního vozidla
poškodil kontejnery na tříděný odpad a z místa
ujel, aniž by nehodu oznámil. Hlídka zajistila vyrozumění vlastníka kontejnerů a poskytla Policii ČR
kamerový záznam s podezřelým vozidlem.

Rychlá pomoc
Dne 6. 9. 2021 po 19.00 hodině požádal na tísňové lince 156 o pomoc muž, kterému se náhle
zhoršil jeho zdravotní stav a nezvládl si přivolat
lékaře. Díky tomu, že nám svěřil náhradní klíč
od svého bytu mu mohla hlídka rychle přivolat
zdravotnickou záchrannou službu, která si ho
převzala k ošetření.

Vozidlo blokovalo sanitu
Dne 7. 9. 2021 hodinu před půlnocí jsme řešili
oznámení zdravotnické záchranné služby na
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špatně zaparkované vozidlo, které blokovalo
sanitnímu vozu vjezd ke vchodu domu, kde
měli zdravotníci zasahovat. Není to první případ a chtěli bychom zdůraznit, že nevhodně
zaparkovaná vozidla ztěžují a zpomalují pomoc
poskytovanou jednotlivými záchranářskými
složkami.

Prevence
Dne 8. 9. 2021 dopoledne jsme měli ve Wolkerově údolí krátkou besedu s čerstvými prvňáčky
ze ZŠ Komenského zaměřenou na osobní bezpečnost a pravidla silničního provozu.
Vpodvečer doprovázely hlídky strážníků služebními vozidly účastníky olympijského běhu
k zajištění bezpečného průběhu této sportovní
akce.

Hádka vyústila v napadení
Dne 10. 9. 2021 v odpoledních hodinách
došlo po předchozí slovní rozepři ke vzájemnému fyzickému napadení dvou žen. Hlídce se
podařilo na místě situaci zklidnit, nicméně jelikož zranění jedné z žen bude pravděpodobně
vyžadovat delší dobu léčby, předali jsme případ
k došetření Policii ČR.
Spolupráce s odborem sociálních služeb
Ve spolupráci s odborem sociálních služeb
našeho městského úřadu jsme se ve dnech
15. 9.–19. 9. 2021 zúčastnili zážitkového
pobytu v prostředí Pastvinské přehrady pro
děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pro
které byly připraveny různé soutěže, výlety
a hry s tematikou příběhů Asterixe a Obelixe.

Odchyt netopýra
Dne 24. 9. 2021 jsme byli dopoledne požádáni
o pomoc s odchytem netopýra, který se dostal
na společnou chodbu v jednom z domů v centru města. Strážníkovi se podařilo netopýra
odchytit a vypustit na svobodu.

Nezabezpečené vozidlo
Dne 25. 9. 2021 krátce po 21.00 hodině si
pozorná kolemjdoucí všimla otevřeného zavazadlového prostoru u jednoho z vozidel stojících na parkovišti. Ve vozidle byly ponechány
volně přístupné osobní věci. Strážníkům se
podařilo vyrozumět provozovatele vozidla,
který si ho následně zabezpečil. V podobných
případech stačí chvilka nepozornosti, která
může zlodějům usnadnit práci.

připomenout, aby při pohybu v silničním provozu co možná nejvíce využívali reflexní prvky
a osvětlení, díky kterým budou více viditelní
a mohou tím zabránit fatálním následkům při
střetu např. s motorovým vozidlem.

Opuštěné chaty lákají zloděje
V nastávajícím období bude také většina
chatařů opouštět své rekreační objekty.
Chtěli bychom i jim touto cestou připomenout důkladné zabezpečení vstupů do těchto
objektů (oken, dveří, branek) a především,
pokud je to možné, aby zde neponechávali
cenné věci jako nářadí, elektroniku, zahradní
techniku aj. Jiným řešením je napojení těchto
delší dobu neobývaných objektů na elektronický
zabezpečovací systém. Strážníci se chatovým
osadám v našem městě věnují v rámci kontrol
při pochůzkové činnosti.
Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje

Inzerce

P r o d e j INFRASAUN
Bazény a příslušenství Petr Ulrich
Kozinova 861, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel: 603 99 44 14
ulrichbazeny@seznam.cz I www.bazenyulrich.cz
Zimní prodejní doba (1. 10. 21 – 31. 3. 22):
po, stř, pá: 14:00 – 18:00
so: 08:00 – 12:00
Přijďte si prohlédnout
„domácí“ INFRASAUNU!
Dále nabízíme:
- teploměry s vlhkoměry,
- dřevěná vědra,
- vonné esence,
- peelingové soli,
- čistící přípravky
na dřevěné plochy, atd.
POZOR: v letošním roce bude prodej infrasaun
omezen, proto s nákupem neotálejte!

Bezpečně v silničním provozu
Vzhledem k ročnímu období a s ním souvisejícími zhoršenými světelnými podmínkami
bychom chtěli zejména chodcům a cyklistům
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Z našich škol

Nabídka kvalifikačního studia

Základní škola Kerhartice

Základní škola Bratří Čapků

Studium pro asistenty pedagoga (120
vyuč. hodin) se uskuteční od 11. února do
24. června 2022 v Centru celoživotního
vzdělávání Ústí nad Orlicí, Špindlerova
1167.
Kvalifikační studium podle § 20 písm. e) zákona
č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005
Sb. realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem
vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají
úspěšně ukončené základní vzdělání.

Hurá do školy!

Papoušci ve školní družině

… je nejen název tradičně pořádaného zářijového projektu naší školy, ale také nadšený
výkřik všech, kteří jsme si v předchozích dvou
letech užili distanční výuky dost a dost. Proto
vstupujeme do nového školního roku s nadšením a radostí s možnosti setkávat se ve
třídách a i přes mírná hygienická opatření si
užívat společné aktivity a vzájemné setkávání
s kamarády.
Prvního září jsme mezi žáky naší školy přivítali nejen prvňáčky, ale již podruhé i žáčky přípravné třídy. Slavnostním zahájením děti provedla včelka Mája, která bude jejich společnicí
po celý rok a společně s ní budou rozvíjet své
schopnosti a dovednosti, aby v příštím roce
mohly bez obav vykročit do první třídy, vstříc
dalším dobrodružstvím. Dětmi oblíbený projekt „Hurá do školy“ se konal hned druhé zářijové úterý. V prosluněném dopoledni se děti
z přípravné třídy, 1., 2. a 3. ročníku vypravily na
hřiště, kde pro ně byly na stanovištích připraveny detektivní úkoly. Žáci 4. a 5. ročníku se
stali průvodci malých školáků a pomáhali jim
v plnění vědomostních i sportovních disciplín,
některé z nich si s chutí vyzkoušely i přítomné
paní učitelky. Každý hráč měl za úkol získat 8
otisků prstů na svůj detektivní průkaz. Když
jej pak předložili u vrchního detektiva, získali
za své snažení sladkou odměnu. Těší nás, že
díky uvolnění opatření jsme mohli znovu otevřít zábavné kroužky, které nám v době karantény tolik chyběly. S radostí budeme opět tančit, vytvářet, pískat na flétničky a setkávat se
v klubu deskových her a zábavného doučování
a i předškoláčci si znovu užijí setkávání ve škole.
Všichni se těšíme, až budeme opět moci pozvat
rodiče a předvést jim výsledky svého snažení na
některém z kulturních vystoupení.
Společné chvíle si naplno užíváme a věříme,
že už nás žádná další vlna epidemie nerozdělí.
Kolektiv ZŠ

V pátek 24. 9. 2021 k nám po dvou letech opět
přiletěli papoušci. Dozvěděli jsme se, co mají
rádi, kde žijí a co jim chutná. Nejvíc se dětem
líbil kakadu, papoušek šedý žako a ara zelenokřídlý. Nádherně se proletěli po tělocvičně
a ukázali nám krásné vybarvení peří. Akce měla
u dětí velký úspěch.
Dagmar Kapounová

Michaela Boková
tel.: 733 739 712, bokova@ccvpardubice.cz

Speciální ZŠ, MŠ
a praktická škola
Po úspěšném zahájení nového školního roku
se na naší škole znovu rozjely zájmové kroužky
a akce. V září jsme se prezentovali na Integračním dni. Děti i veřejnost si u nás mohly vyzkoušet handbike a jiné manipulační činnosti.
Ve středu 6. října se žáci internátu vydali na
exkurzi do hospodářského stavení, kde si po
prohlídce mohli opéct vuřty a projet se v country voze taženým koňmi. A protože nezahálí,
hned druhý den si zasportovali ve spolupráci
s Nízkoprahovým centrem Kamin.
Florbal, přehazovaná a stezka zručnosti provázela žáky celé odpoledne. Všichni si to velmi
užili a na závěr dostali sladkou odměnu. Ve čtvrtek 14. října proběhl projektový den s názvem
„Lesní pedagogika“ určený starším žákům
a studentům.
Dozvěděli jsme se jak roste les, jak ho chránit.
Součástí byla i praktická část, ve které jsme
si vyzkoušeli profesi lesního dělníka. Osekávali
jsme větve, řezali pilou, proběhla ukázka práce
s motorovou pilou. Vše bylo vyfotografováno
a použito na koláž, která nám tyto zážitky bude
připomínat.
Celý listopad můžete vidět práci našich žáků
v prostorách Městské knihovny v Ústí nad Orlicí.
Pod názvem“ Vyplouváme k lepším zítřkům…
„ Zahajovací vernisáž proběhne 1. 11. od 15
hodin v prostorách Městské knihovny, při které
vystoupí s hudebním programem naši žáci.
Všechny Vás srdečně zveme.
Pedagogové školy
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Mateřská škola Knapovec
Lampiónový průvod
Mateřská škola Pastelka – Knapovec zve děti
i dospělé na lampionový průvod, který se koná
v pátek 5. listopadu v 16.15 hodin (sraz před
MŠ).
Program:
• cesta danou trasou s lampiónky
• poznávání postaviček na obrázcích
• občerstvení a drobné dárečky pro všechny děti
Na všechny se těší kolektiv MŠ Pastelka

Více než dva roky jsme spolupracovali na projektu S informacemi k lepšímu celoživotnímu
učení a jsme nadšeni, že byl právě nyní schválen MŠMT. Výstupem tohoto projektu, který
je zaměřen na rozvoj informační gramotnosti
žáků a propojení škol a knihoven, jsou vzdělávací materiály pro 6. a 7. ročník ZŠ se zastřešujícím příběhem Vesmírné akademie. Osm
tematických bloků se dotýká pro tuto skupinu
vysoce aktuálních témat, jakými jsou spolupráce a přátelství, svět dezinformací, životní
prostředí, kulturní dědictví, techniky učení, cizí
jazyky a komunikace, krizové situace a algoritmické myšlení.
Program si můžete prohlédnout a stáhnout na:
conebylovucebnici.cz/vp4.html
Kateřina Kapounová

A jedeme dál…
Začátek tohoto školního roku se nám skvěle
vydařil. V září šesťáci prožili nezapomenutelné
adaptační kurzy, na kterých se vzájemně lépe
poznali, a žáci prvního stupně se zúčastnili
velice zdařilého atletického čtyřboje. Poslední
zářijový týden se nesl ve slavnostním duchu,
neboť se v pondělí 27. 9. 2021 konala inaugurace členů žákovského parlamentu a následně
OPEN festival školy. Po státním svátku se žáci
vrátili do školy, aby se po zbytek týdne zapojili
do aktivit připravených našimi i externími pracovníky pro Dny zdravého životního stylu. Díky
jejich velmi rozmanitému programu naše děti
objevily další možnosti rozšíření vědomostí,
zkušeností a dovedností.
Velice si vážíme toho, že můžeme dětem
i dospělým nabídnout řadu nevšedních akcí,
a proto bychom Vás rádi pozvali na již tradičně očekávané HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE. Pokud se chcete alespoň na chvilku
zastavit a nasát pestrobarevnou podzimní
náladu, navštivte v pondělí 1. 11. 2021 od
13 hod. naši školu a můžeme si společně
užít příjemně strávený čas. Těšíme se na
Vás.
Petra Mihulková

www.ustinadorlici.cz
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Vzdělávací program je zaměřen na získání
vědomostí a dovedností, které umožní výkon
profese asistenta pedagoga podle § 16, odstavec 4, zákona č.561/2004 Sb.

Co nebylo v učebnici

Z našich škol

Vzpomínka na paní učitelku
Koštovou

Základní škola Komenského
Sportujeme
Atletický čtyřboj
Všechny děti z prvního stupně (z „malé
Komety“) se koncem září zúčastnily atletického
klání. Závodily ve sprintu, středním běhu, skoku
do dálky a hodu míčkem.
Radost z pohybu, rozzářené tváře a pěkné
počasí - to byla odměna pro všechny, kteří celou
akci připravili. Velké poděkování patří rozhodčím a žákům devátých ročníků. Budeme se
těšit, že si na jaře akci zopakujeme.
Úspěch malých atletů
V zasilatelské soutěži pro žáky prvního stupně
v atletice se v loňském roce umístila třída 2.
A na 3. místě v Pardubickém kraji. Mezi „druháky“ v CELÉM KRAJI získal nejvíce bodů Daniel
Procházka ze 2. B!!! Gratulujeme!
Mgr. Petr Drvota
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Zpíváme
Pozvánka na koncert
Oba pěvecké sbory naší školy se pečlivě připravují na svůj Zimní koncert, který se uskuteční
3. prosince v Roškotově divadle.
Písnička i Zlatý klíček po nechtěné odmlce vstávají jako bájný Fénix z popela a začínají stavět
nový repertoár. Vše vypilovávaly na mini soustředění, které letos nebylo pobytové.

Ukulele
Už téměř 120 žáků šestých a sedmých tříd
vlastní nástroj, který se stane po celý zbytek
školní docházky jejich blízkým společníkem.
Pevně věříme, že se alespoň největší odvážlivci
představí už v prosinci na společném koncertě.
Mgr. Dana Špindlerová

Utužujeme vztahy
„Jsme na jedné lodi“
Žáci 6. ročníků se v říjnu účastnili adaptačního
kurzu. Ve sportovním areálu v Dolní Čermné se
blíže seznamovali se svými třídními učitelkami
a při společných aktivitách poznávali i sami
sebe.
Mgr. Alena Dostálová
Úspěch našich „přírodovědců“ z devátých tříd
V Boru u Skutče v Záchranné stanici Pasíčka
proběhlo odložené krajské kolo přírodovědné
soutěže Zlatý list. Náš tým ve velké konkurenci
obsadil skvělé 4. místo!!! Děkujeme za vzornou
reprezentaci a gratulujeme!
Za mamutem
Osmáci vyjeli na komplexní exkurzi do Brna.
V pavilonu Antropos poznávali pravěká zvířata
a předky člověka. Další zastávkou byla Vida Science centrum - místo, kde je možné si vyzkoušet chemické a fyzikální pokusy, podívat se do
útrob člověka či se procházet s pravěkými dinosaury po Antarktidě.
Mgr. Hana Entová

Představení #KyberLIFE pro
místní školy

Mateřská škola Na Výsluní
Během prvního školního měsíce se v naší mateřské škole naplno „rozjely“ pravidelné akce, kterými zpestřujeme činnosti dětí.
Pro předškolní děti je to Plavecká škola Chobotnice, která nabízí pestré činnosti předplavecké
průpravy. Jednou týdně dochází děti do plaveckého bazénu, kde pod dohledem zkušených
lektorů získávají základní plavecké dovednosti.

kami, který pomáhá procvičovat jemnou motoriku dětí, správný úchop tužky apod.
Na konci školního roku je celé úsilí zhodnoceno
a oceněno drobnými dárky jak pro jednotlivce,
tak pro celý kolektiv. Děti mají radost z pohybu
a my dospělí z fyzicky zdatných, zdravých dětí.
Váš Výsluňáček

Kromě nejmladších Berušek se také všechny
třídy zapojily do projektu „Se sokolem do života“,
jehož organizátorem je Česká obec sokolská.
Spolu s kobylkou Emilkou, s opičkou Haničkou,
s ježečkem Marečkem, s veveruškou Věruškou
a s beruškou Danuškou děti procvičují věku přiměřené fyzické aktivity (běh, skok, překonávání
překážek, házení míče apod.) a za splněné úkoly
jsou odměněny samolepkou do svého sešitu.
V letošním roce je novinkou sešit s omalován-
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Dne 14. listopadu 2021 uplyne 100 let od
narození paní Pavly Koštové, bývalé dlouholeté
učitelky na tehdejší Základní devítileté škole
Komenského v Ústí nad Orlicí, kde po předchozí učitelské praxi v Dolním Újezdě a v Litomyšli učila bez přerušení od roku 1960 až do
svého odchodu do důchodu v roce 1979. Za
svoji učitelskou kariéru vychovala stovky ústeckých žáků k lásce k českému jazyku a literatuře,
neboť především český jazyk byl jejím stěžejním
předmětem, který zcela netradičním, originálním a především pochopitelným a zapamatovatelným způsobem vštěpovala žákům do jejich
myslí. Je autorkou mnoha povídek, básní a jako
první v základní škole vytvořila pro své žáky
pomocná skripta pro lepší pochopení složitostí
a tajů našeho krásného českého jazyka. Starší
generace si jistě vzpomene na dětská divadelní představení her pro děti, „Ferda mravenec“ a „Broučci“. K oběma těmto hrám napsala
scénář a obě zrežírovala s doprovodem hudby
pana učitele Františka Uhlíře a výtvarnými dekoracemi pana ředitele Josefa Šrámka. K dětem
měla celý život velmi vřelý vztah, napsala pro
ně i dětské říkanky „ Povídám si se zvířátky“
a v neposlední řadě i scénář k Večerníčku
o postavičkách, vzniklých a obživlých v truhlářské dílně z hoblin a pilin s názvem „ Pohádky
o Pilínkovi a Hoblince“, který odvysílala Československá televize s velkým přispěním hlavního
vypravěče Vlastimila Brodského. Paní učitelka
Koštová zemřela – symbolicky v poslední den
školního roku – 30. 6. 2005.
S úctou a láskou vzpomínají žáci a rodina.
(kk)

Komise prevence kriminality Města Ústí nad
Orlicí ve spolupráci s místními školami, uspořádá v listopadu v Malé scéně, pro žáky 5. – 9.
ročníku a žáky nižšího gymnázia, interaktivní
vzdělávací program #KyberLIFE.
Tento unikátní preventivní program, zaměřený
na problematiku kyberšikany dospívajících,
propojuje divadelní prvky s multimediálními
prostředky. Žáci se stávají pozorovateli útoku
kyberšikany a pomocí svých mobilních telefonů
mají možnost průběh celého představení ovlivnit. V navazující otevřené diskuzi je reflektován
výsledek představení a jsou probírány možnosti
ochrany soukromí na sociálních sítích a možné
způsoby řešení kyberšikany. Celkem bude odehráno 20 představení. Program je hrazen z prostředků města.
Manažer prevence kriminality
Mgr. Tomáš Lukes

www.ustinadorlici.cz
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ZUŠ Jaroslava Kociana

Komorní koncert
21. 11. | 18.00 hodin | koncertní sál
Petra Kleislová, Vít Žižka, Jana Ženková, Boris
Prýgl

Konstatování, že kempy splnily svůj účel,
dokládá velmi pozitivní ohlas rodičovské veřejnosti i samotných účastníků kempů. Všichni
vyjádřili přání v těchto aktivitách pokračovat
i v průběhu běžného školního roku formou
víkendových soustředění a dalších prázdninových kempů, u nichž se dá předpokládat mnohem vyšší účast. MŠMT patří poděkování za
významnou podporu těchto aktivit.
PaedDr. Jiří Tomášek
ředitel školy

Hudební besídka žáků hudebního oboru
22. 11. | 17.00 hodin | koncertní sál

Soustředění žáků
literárně-dramatického oboru

Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Miluše Barvínkové - housle
15. 11. | 17.00 hodin | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
25. 11. | 17.30 hodin | koncertní sál
Rozsvěcení vánočního stromu v Řetové
DPS Čtyřlístek
26. 11. | 16.00 hodin
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Cecilie Pecháčkové – klavír
30. 11. | 16.30 hodin | koncertní sál

Projekt „Letní kempy“
v ZUŠ Jaroslava Kociana
Naše škola se připojila k výzvě MŠMT „Letní
kempy 2021“ a na základě podané žádosti
a vypracovaného projektu jsme obdrželi
státní dotaci. Byly utvořeny čtyři kempy (dva
taneční, jeden výtvarný a jeden se zaměřením
na orchestrální hru). Uskutečnily se v průběhu
měsíce srpna formou příměstských táborů.
Zúčastnilo se jich celkem 75 dětí (15 v kempu
výtvarném, 15 v každém tanečním kempu a 30
v orchestrálním).
Vedoucí jednotlivých skupin měli pro účastníky
připraven bohatý a pestrý program, ve kterém
se střídala tvořivá práce s pohybovými, poznávacími a rekreačními aktivitami. Taneční,
výtvarná a hudební tvorba, která probíhala
v prostorách ZUŠ, ale též v exteriérech našeho
města Ústí nad Orlicí, byla střídána celodenními výlety skupin – např. do Prahy, Litomyšle,
pořádala se setkání se zajímavými osobnostmi
formou workshopů (street dance, jóga, balet,
setkání s ilustrátorkami, údržba a opravy
hudebních nástrojů, komentované procházky
po památkách našeho města a další). Tyto aktivity vhodně doplňovaly odpočinkové a zábavné
činnosti (např. opékání buřtů ve vodáckém
centru, zpěv u táborového ohně, procházky
po okolí, společenské hry, dramatické sociální
hry, turnaj ve stolním tenisu apod.).
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Soustředění se zúčastnilo celkem šedesát čtyři
účastníků, mezi kterými byli nejenom žáci, ale
i bývalí absolventi oboru. Především ti se pak
ujímají divadelních skupin a vedou menší divadelní dílny, do kterých jsou žáci hned na začátku
soustředění rozděleni. Letos bylo vytvořeno pět
divadelních skupin. V těchto dílnách vždy žáci
připravují drobné výstupy, které si na konci
soustředění navzájem přehrají. Letošní téma
výstupů neslo název „Úspěšný seriál“. V úvodu
si žáci losovali z pěti tematických názvů seriálů, ze kterých zvítězil seriál „Přepadení“. Na
základě vybraného seriálu si poté rozlosovali
jednotlivé epizody. K nim vytvářeli vlastní plakát a znělku. Nejen, že se žáci spolu setkávali
v hereckých dílnách, ale také v soutěžních
skupinách. Bylo jich sedm. Společně soupeřili
v mnoha hrách a různých sportovních disciplínách. Na konci soustředění byly tři týmy obdarovány sladkými cenami.
Soustředění není jenom o divadelních a herních aktivitách. Považujeme ho za prvek, který
nás spojuje a drží po celý rok pohromadě. Soustředění nás vlastně dělá tou pravou divadelní
rodinou. Už teď se všichni opět těší na další
společnou akci.
Celý článek s fotografiemi čtenáři naleznou na
webových stránkách školy.
MgA. Jiří Zajíček
vedoucí oboru

Projekt spolupráce s Českou filharmonií – společný orchestr žáků
ZUŠ a hráčů ČF
Ve druhém říjnovém víkendu se pět žáků naší
školy (Ester Kellerová – housle, Viola Honzová – viola, Jakub Leschinger – violoncello,
Matěj Bartoš – kontrabas a Štěpán Šmétka –
bicí nástroje) zúčastnilo projektu spolupráce
s Českou filharmonií, který spočíval ve vytvoření
společného orchestru žáků vybraných základních uměleckých škol a hudebníků z České
filharmonie. Tento projekt byl zahájen již v listopadu 2019 a z důvodu pandemie se táhl celé

dva roky. Během této doby získali hráči - žáci
ZUŠek - určitou zkušenost, poctivě se naučili
své party a pod dohledem filharmoniků mohli
zdokonalovat své dovednosti a hudebně se rozvíjet. Vše vyvrcholilo v neděli 10. října, kdy se
konal závěrečný koncert ve vyprodané Dvořákově síni pražského Rudolfina. Pod taktovkou
dirigenta Petra Altrichtera si naši mladí hudebníci společně s filharmoniky zahráli Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka. Nejen pro
hráče samotné, ale i pro posluchače z řad příbuzných, kamarádů a pedagogů to byl neskutečně silný, krásný a dojemný zážitek.
Linda Gregarová

Gymnázium
Ze života školy
Žáci primy a prvního ročníku si v září užili
adaptační kurzy v Říčkách. Před opravdovými
parlamentními volbami proběhly nanečisto
i volby studentské (jako součást celostátního
projektu), jasně u nás zvítězily koalice PirSTAN
(43%) a Spolu (35%).
V Lidicích se uskutečnilo slavnostní vyhlášení
literárně – historické soutěže „Lidice pro 21.
století“, byly tu oceněny i naše studentky Anna
Martincová (5. B), Tereza Novotná (5. B), Dorothea Kocandová (5. B), Lenka Jirgesová (8. B)
a Zuzana Šaldová (8. B).
Začátkem října proběhla ve spolupráci s městskou knihovnou beseda s novinářkou Petrou
Procházkovou o situaci v Afghánistánu.
Organizujeme řadu exkurzí, zejména dějepisné
a fyzikální (Terezín, Praha).

Oslavíme 75 let gymnázia
Dny otevřených dveří 26. a 27. 11. budou letos
slavnostnější, připomenou výročí 75 let naší
školy.
Jejich součástí bude i hudebně-divadelní večer
bývalých a současných studentů a učitelů
(Roškotovo divadlo, 27. 11. v 19 hod., vstupné
dobrovolné).

Další listopadové akce
Maturitní ples pořádáme v pátek 12. 11. v Kulturním domě. Oslavy dne studentstva proběhnou 18. a 19. 11. , letos budou komornější (bez
představení pro veřejnost).
Aktuální informace najdete na webu gymnázia
gymuo.cz.
Mgr. Pavel Holásek

www.ustinadorlici.cz

[9]

Hudební besídka žáků hudebního oboru
8. 11. | 17.00 hodin | koncertní sál
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VOŠ s SŠ zdravotnická a sociální
XII. ročník odborné konference Vyšší odborné
školy a střední školy zdravotnické a sociální
v Ústí n.O.
Dne 22. 9. 2021 se nově v prostorách Malé
scény v Ústí nad Orlicí konala XII. odborná konference pod názvem „Co přináší život aneb je to
jenom o stresu?“ pořádaná naší školou. Letošní
ročník proběhl pod záštitou Ing. Michaely
Matouškové, náměstkyně hejtmana a členky
Rady Pardubického kraje za oblast školství.
Účastníci z řad zdravotníků, sociálních a pedagogických pracovníků pozorně sledovali
všechny příspěvky, které byly často obohacené
osobními zkušenostmi.
Na úvod se účastníci dozvěděli z úst zástupkyně
firmy Oftex Mgr. Lucie Russnákové o významu
péče o naše oči. Následovalo poutavé vyprávění Mgr. Martina Řezníčka o míře a eliminaci
stresu při práci reportéra, novináře a zahraničního zpravodaje v USA. PharmDr. Margit Slimáková pojednala o roli stresu v souvislosti
s výživou. MUDr. Lidmila Pekařová ve svém
vstupu velmi poutavě propojila účinky stresu
na člověka napříč profesními skupinami účastníků s možnostmi prevence. Závěr konference
patřil profesorovi MUDr. Janu Pirkovi, DrSc.,
přednostovi kardiocentra IKEM Praha, a jeho
lidskému přístupu k problematice.
Po vynucené loňské pauze se letošní konference o životě, roli stresu a jeho prevenci
setkala s velkým zájmem posluchačů, následné
diskuse nebraly téměř konce.
Velké poděkování patří našim vstřícným sponzorům, kterými jsou: Pardubický kraj, Oftex
oční klinika Pardubice, pivovar Bernard, Šmídl
Provozní Holding s. r. o. Žamberk, VZP, Mercuria Laser Game Praha, Linka důvěry Ústí nad
Orlicí, vinařství Červinkovi Pálava, paní Nováčková zámek Potštejn, Helago, Eucerin, Mediate
s.r.o Libchavy, Tomil s. r. o. Vysoké Mýto, Eurovia
CSa.s., České Ghíčko s.r.o.
Velmi také děkujeme všem skvělým přednášejícím i účastníkům a srdečně zveme na XIII.
ročník odborné konference v termínu září/
říjen 2022.
Mgr. Leona Červinková
Mgr. Vlasta Beranová
Slavnostní zahájení učební praxe třetího ročníku oboru sociální činnost
Dne 10. 9. 2021 se v budově naší školy uskutečnilo slavnostní zahájení učební praxe třídy
PS a SČ 3. B. Zúčastnili se ho zástupci sociálních zařízení, ve kterých žáci oboru sociální
činnost absolvují v průběhu třetího a čtvrtého
ročníku svou učební praxi, dále pak ředitelka
školy Mgr. Marie Klementová, vedoucí odborného vyučování PhDr. Martina Wimmerová,
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třídní učitelka Mgr. Markéta Sršňová a vyučující odborné praxe Mgr. Eva Křížková. Všichni
zúčastnění popřáli žákům hodně štěstí a úspěchů.
Mgr. Křížková Eva

Učební praxi v covidovém období
nahradilo dobrovolnictví
Více než 40 let připravuje budoucí praktické
sestry a také diplomované všeobecné sestry
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální v Ústí nad Orlicí. V roce 2010
rozšířila nabídku o obor sociální činnost. Od
začátku si vyučující uvědomují, že práce v sociálních službách a ve zdravotnictví je spíše
poslání a žák by neměl být k těmto profesím
pouze vzděláván, ale i vychováván. A právě
k výchově patří zapojení žáků do dobrovolnictví. Škola se podílí na charitativní sbírce Bílá
pastelka, během výuky aktivizačních činností
žáci připravují programy pro sociální zařízení
ve městě, a především škola spolupracuje od
roku 2004 s dobrovolnickou organizací Světlo.
Pod její záštitou žáci navštěvují klienty Orlickoústecké nemocnice a sociálních zařízení
v regionu.
Pandemie nemoci COVID-19 ukázala, že dobrovolnictví je ještě potřebnější než dříve. Jsme
pyšní, že do pomoci ve zdravotnických, a hlavně
sociálních zařízeních, převážně v domovech pro
seniory a domovech pro osoby se zdravotním
postižením, se zapojilo od října 2020 celkem
56 budoucích pracovníků v sociálních službách
a praktických sester z 3. a 4. ročníků a téměř
všechny studentky oboru diplomovaná všeobecná sestra. Žáci nejen pracovali, ale zároveň
se účastnili distanční výuky. Skloubit práci a distanční výuku bylo pro ně náročné, ale dařilo se
jim to. Za jejich pracovní nasazení všem patří
náš dík.
Mgr. Křížková Eva

V případě zájmu Vám po telefonické domluvě
umožníme individuální prohlídku školy.
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí,
Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí,
tel. č.: + 420 465 521 292; szsuo.cz

SŠA se otevře veřejnosti
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí
pořádá ve všech prostorách školy na Dukle
a v areálu praktické výuky v Hylvátech
v sobotu 13. listopadu od 9.00 do 13.00
hodin DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Zveme všechny zájemce o studium těchto
oborů:
• autotronik (maturitní studium)
• dopravní prostředky (maturitní studium,
vhodné i pro dívky)
• průmyslová ekologie (maturitní studium,
vhodné i pro dívky)
• karosář (učební obor)
• autolakýrník (učební obor)
• autoelektrikář (učební obor)
• mechanik opravář motorových vozidel
(učební obor)
Podrobnější informace o studijních oborech na
Střední škole automobilní naleznete na:
naskola-auto.cz

Inzerce

Dny otevřených dveří
Pro školní rok 2021/2022 jsou na naší škole
naplánovány dny otevřených dveří v těchto
termínech:
sobota 6. 11. :
09.00 – 12.00 hodin
středa 24. 11. :
14.00 – 17.00 hodin
čtvrtek 9. 12. :
14.00 – 17.00 hodin
sobota 8. 1. 2022: 09.00 – 12.00 hodin
Při dnech otevřených dveří Vás po naší škole
provedou učitelé i žáci. Můžete se těšit mj.
na ukázku kmenových a odborných učeben,
prezentaci preventivních projektů, předvedení
ošetřovatelských i pečovatelských činností
a vyzkoušení postupů první pomoci. Těšíme
se na Vás!

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Níže uvedené akce se uskuteční pouze v případě, že to situace a rozhodnutí vlády dovolí
a s omezeními podle platných opatření.
Bude-li vyžadován test, potvrzení o očkování - zařizuje si ho účastník akce sám a je
povinen ho mít u sebe, stejně tak i mít respirátor či udržovat rozestupy.
Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 5. a 19. 11. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu se uskuteční plavání spojené se cvičením ve vodě a vstupem do
relaxačního centra. Pro členy vstup na průkazku
50,– Kč, nečlen 60,– Kč. Peníze si přichystejte
přesně. Akci zajišťuje p. Štěchová.
Íránské dobrodružství
st 10. 11. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
přednášku Pavla Svobody v Roškotově divadle. Vstupné 70,– Kč pro člena SK. Hlásit se
můžete dne 2. a 9. 11. ve Sladkovně od 10.00
do 12.00 hodin. Nelze chodit bez přihlášení.
Akci zajišťuje p. Rabová.

V září jsme zaznamenali velký úspěch a zároveň radost. Institut Bazální stimulace® podle
Prof. Dr. Fröhlicha, s.r.o. nám udělil certifikaci
Pracoviště Bazální stimulace®. V konceptu
Bazální stimulace® se pravidelně a soustavně
vzděláme a s ním pracujeme již od roku 2016.
První Certifikát nám byl udělen v roce 2018
a letos jsme jej úspěšně obhájili.

Gump – pes, který naučil lidi žít
po 22. 11. | 14.30 hodin | Senior kino
Zveme na český film režiséra F.A. Brabce. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 2. a 9. 11. od
10.00 do 12.00 hodin. Cena pro člena po předložení průkazky 40,– Kč.
Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky
do přízemí. Nelze chodit bez přihlášení. Akci
zajišťuje p. Štěch.

Jedním z předpokladů udělení certifikace je
mimo jiné proškolení personálu přímé péče
v akreditovaných vzdělávacích programech
Bazální stimulace®. Zjištěné poznatky z konceptu Bazální stimulace® je však také nutné
správně zavádět do každodenní praxe, a to
se nám tedy dle provedené supervize daří.
Základní myšlenkou Bazální stimulace® je stimulovat uživatele sociálních služeb, aby vnímal
vlastní tělo.

Halové sportovní hry v Pardubicích
čt 25. 11.
Pořádá Rada seniorů PK. Bližší informace podá
a zajišťuje JUDr. Králík.
Na prosinec 2021 chceme připravit:
Cestopis (p. Králík)
Senior kino (pí Ešpandrová)
9. 12. I Vánoční posezení s členy SK při
kytaře na CSP, cca 140 osob (p. Ešpandr)
10. 12. I Plavání (pí Rabová)
16. 12. I Adventní zájezd do Pardubic
(p. Ešpandr, pí Štěchová)
30. 12. I Běžky nebo pěšky na Strážné
(p. Králík)
Sdělíme podmínky pobytu v lázních
- v únoru 2022 v Hokovcích
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu

Díky správně užitým metodám by měl
snáze a celkově kvalitněji vnímat okolní svět
a následně s ním navázat komunikaci, která je
pro vzájemnou spolupráci mezi uživateli a personálem nesmírně důležitá.
A v našem Domově to umíme!
Rádi bychom Vás také požádali o podporu
našeho projektu Relax nás baví, aneb jdeme
cestou Shiatsu v programu Společně za
úsměv, který i letos pořádá společnost Konzum.
Kuponem v hodnotě 30 Kč podpoříte nákup
rehabilitačních a wellness pomůcek pro naše
obyvatele. Děkujeme.
Pohodový listopad Vám přejí
zaměstnanci Domova.
dduo.cz, jsme také na facebooku!
Tel.: 603 56 67 67, 734 793 446
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Zámek Doudleby, Potštejn
čt 11. 11. | odpolední zájezd
Prohlídka zámku a muzea v Doudlebách. Na
zpáteční cestě zastávka v Potštejně v cukrárně. Přihlášky se přijímají do počtu 49 osob.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 2. a 9. 11.
od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu
hradí 130,– Kč, nečlen 180,– Kč, neobyvatel
UO 215,– Kč. V ceně doprava, vstup a komentovaná prohlídka.
Předpokládaný návrat do 17.30 hodin.
Akci zajišťuje p. Štěchová a Rabová.
Odjezdy autobusů:
Hylváty – brána f. Zářecký 12.40 hodin, Babyka
12.45 hodin, Autobusové nádraží 12.50 hodin,
Tvardkova 12.55 hodin, Penzion 13.00 hodin.

14 hodin nejpozději. V ceně je vstupné s průvodcem a oběd a káva, jinak bez nápojů. Akce
se pořádá v rámci projektu Z minulosti přes
přítomnost do budoucnosti.
Odjezdy autobusu:
Hylváty – brána f. Zářecký 8.25 hodin, Babyka
8.30 hodin, Autobusové nádraží 8.35 hodin,
Letohradská 8. 40 hodin, Penzion 8.45 hodin.

KONTAKTY NA VÝBOR SK:

JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová 731 601 548

Zámek Litomyšl, Andrlův chlum
čt 18. 11. | půldenní zájezd
Zájezd je určen přednostně pro méně pohyblivé členy klubu, kteří si již na celodenní zájezdy
netroufnou. Přihlášky se přijímají do počtu 42
osob. Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 2.
a 9. 11. od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior
klubu hradí manipulační poplatek 30,– Kč.
V Litomyšli se setkáme s našimi přáteli z Bystřice Kladské.
Prvá prohlídka v 9.30 hodin, ukončení 4 prohlídek v 11.15 hodin. V době čekání na prohlídku,
nebo po prohlídce je možno si prohlédnout
Farní zahrady. Předpokládaný odjezd z Litomyšle je v 11.30 hodin, oběd je plánován na
12 hodin, odjezd z chaty a rozvoz po městě na
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p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 734 188 855
p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132

Beseda pro seniory

Ing. Bednářová 605 834 042

Město Ústí nad Orlicí vás srdečně zve na
besedu pro seniory na téma OSOBNÍ BEZPEČNOST SENIORŮ A JAKÉ MAJÍ MOŽNOSTI SE BRÁNIT, která se uskuteční
16. 11. od 13.00 hod. v jídelně Centra sociálních služeb (Na Pláni 1343).
Přednášet budou por. Mgr. Lenka Vilímková za
Policii ČR a Bc. Jiřina Vacková za Městskou
policii Ústí nad Orlicí. Akce se koná ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Ústí nad
Orlicí a Komisí prevence kriminality.
Každý účastník obdrží dárek. Vstup zdarma.

Mapový průvodce městem

www.ustinadorlici.cz
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Domov důchodců
Ústí nad Orlicí

Senior klub Ústí nad Orlicí

Sociální / zdravotní

Český červený kříž
Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi k
návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici, …
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky)
na tel.: 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Permanentky jsou k dostání u řidiče Senior dopravy,
na OS ČČK - Kopeckého 840, Informačním centru Města Ústí nad Orlicí (budova radnice) a v
Nákupním centru NOVÁ LOUŽE – provozovna
čistírny. Senior doprava ČČK je provozována za
podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického
kraje a Nadace Charty 77.

[ 12 ]

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 cckuo.cz. Změna programu Centra pro
život vyhrazena. Na všech akcích je nutné dodržet
mimořádná opatření dle aktuálního vývoje.
Vyšívané dekorace
1.–31. 11. | výstava
Vyšívané dekorace paní Květoslavy Tománkové.
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na tel.:
775 112 998 nebo v době přítomnosti zaměstnanců OS ČČK a při akcích centra. Vstup zdarma.
Pochod proti diabetu
9. 11. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí Ústí nad Orlicí,
sraz před budovou OS ČČK, Kopeckého 840.
Langošové posezení
12. 11. | 16.00 hodin
Akce se koná v jídelně CSP města Ústí n.O. (Na
Pláni 1343, budova Penzionu). Hudba i občerstvení zajištěno.
Pečeme, vaříme – vánoční cukroví
19. a 26. 11. | 9.00 hodin
Akce se koná v budově OS ČČK, Kopeckého
840, káva i vstup zdarma.
Šikovné ručičky
24. 11. | 15.30 hodin
Přijďte si společně vyrobit vánoční dekoraci –
svícny, adventní věnce do jídelny CSP města
Ústí n.O. (Na Pláni 1343, budova Penzionu).
Vstupné je zdarma, platí se pouze spotřebovaný materiál. Na výrobu dekorací si můžete
přinést svíčky, podklady na věnce apod. Akce se
koná ve spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ a praktickou školou v Ústí n.O.
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Vánoční zámek Sychrov
27. 11. | výlet
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel,
prodejem tradičního zboží a bohatým programem pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru
umocní i betlém v nádvoří a vánočně vyzdobený zámek. Bližší informace a přihlášení na
tel.: 775 765 659. Odjezd z autobusového
nádraží Ústí n.O. v 7.30 hodin. Cena výletu je
100 Kč (člen ČK a děti), 200 Kč (ostatní), obsahuje dopravu a vstupenku do zámku a na trhy.

PŘIPRAVUJEME
Hradební advent na Svojanově
11. 12. | výlet
Prohlídka hradu s tradiční vánoční výzdobou
a povídáním o vánočních zvycích, dobové
pokrmy pro vánoční období. Bližší informace
a přihlášení na tel.: 775 765 659. Odjezd z autobusového nádraží v Ústí n.O. v 8.00 hodin. Cena
výletu je 100 Kč (člen ČK a děti), 200 Kč (ostatní)
a obsahuje dopravu a vstupenku do hradu.
Vánoční výstava
7. – 10. prosince
Vánoční výrobky dětí ze školských zařízení
v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací.
Výstavní prostory Městského muzea v Ústí
nad Orlicí. Otevřeno úterý - čtvrtek od 9.00 do
17.00 hodin, pátek od 9.00 do 15.00 hodin.
Akce se koná za podpory města Ústí nad Orlicí
a Městského muzea v Ústí nad Orlicí.
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin. Přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK.
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
28. listopadu – 15. prosince
Splňte přání dětem z dětských domovů a klientům sociálních zařízení zakoupením vánočního
dárku, přáníčka naleznete: v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, v Krytém plaveckém
bazénu v Ústí nad Orlicí, Zákaznickém centru společnosti TEPVOS Ústí nad Orlicí a v Nákupním
centru Nová Louže – provozovna čistírny. V případě, že přáníčka již na stromečku došla, můžete
navštívit také ON LINE STROMEK na cckuo.cz.
Bližší informace o akci naleznete nacckuo.cz.

VÝSTAVKA
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, můžete
u nás. Fotografujete, kreslíte, tvoříte, sbíráte
pohlednice, známky…
Nabízíme právě vám ukázat ostatním svá díla
a sbírky v prostorách Oblastního spolku Čes-

kého červeného kříže Ústí nad Orlicí. Každý
měsíc připravujeme výstavku různých fotografií,
obrázků, sbírek. Prostor je za účelem výstavky
nabízen ZDARMA – především 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, středa, pátek
od 13.00 do 17.00 hodin.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Bližší informace a objednání úklidové služby na
tel.: 773 001 088.

MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují,
nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, TV, internetem.
Bližší informace a objednání ubytování na tel.:
775 765 659.

Centrum sociální péče
Nabídka bytů v domě Na Pláni 1343
(bývalý Penzion)
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě, můžete si
podat žádost do domu Na Pláni 1343. Tyto byty
Vám prodlouží žít v domácím prostředí a oddálí
odchod do pobytové služby. Výhodou těchto bytů
je lepší dostupnost pečovatelek, výtahy, bezbariérová terasa. Umístění do bytů lze po splnění podmínek (potřebnost, Příspěvek na péči, průkaz ZP,
ZTP, ZTP/P, ID, trvalý pobyt na území města Ústí
nad Orlicí – občané Ústí nad Orlicí mají přednost,
lze podat Žádost o umístění i z jiných okresů) a po
podání Žádosti o umístění. Umístění je možné dle
časového horizontu cca od 3 – 6 měsíců podle
potřebnosti žadatele, tato doba je pouze orientační. Žadatelé jsou zapsáni do pořadníku.
V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Markétu Gmuzdkovou na tel.čísle
736 503 570. Pečovatelská služba je zapojena
do sbírky Společně za úsměv od Konzumu,
chceme zakoupit mechanický invalidní vozík pro
klienty pečovatelské služby, který by nám usnadnil
manipulaci s klienty. Chcete nás podpořit? Pak
pro náš projekt prosím hlasujte prostřednictvím
dárcovského kuponu v obchodech Konzum.
Sbírka proběhne od 1. 11. do 31. 12. 2021.
Děkujeme Vám.
Kolektiv pečovatelské služby

www.ustinadorlici.cz

Kalendář akcí a událostí

Více informací na ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271.
Pokud pořádáte kulturní, sportovní či jinou společenskou akcí v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí (např. Kerhartice, Hylváty, Černovír, Knapovec, D. a H. Houžovec)
můžete využít bezplatného uvedení této akce v Ústeckých listech a na webových stránkách města.

1. listopadu
Výtvarné práce dětí ze Speciální ZŠ / výstava do 31. 12.

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Salón fotografie / Fotoklub OKO / do 23. 11.

Malá scéna

www.msuo.cz

Vyšívané dekorace / výstava / do 31. 11.

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Pod křídly Orla / výstava / do 14. 11.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Retrohračky 1950-1989 / výstava / do 14. 11.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

100 let Čs. Obce legionářské / výstava / do 31. 12.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

10.00 hodin

Bookstart Mini / maminky a děti do 3 let

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

13.00 hodin

Halloweenské odpoledne

ZŠ Bratří Čapků

www.zsbcuo.cz

16.00 hodin

Bookstart Junior / maminky a školkové děti

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Kavárnička

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

Mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie

2. listopadu
9.00 hodin
18.00 hodin
19.00 hodin

Barevná Guatemala / cestopis

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Není čas zemřít / film*

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Modlitba za zemřelé

Městský hřbitov

17.00 hodin

B. Němcová - sama proti konvencím / přednáška

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin

Caravaggio / cyklus Film a umění

Malá scéna

www.msuo.cz

18.00 hodin

Na cele s bojovníky IS / přednáška

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.30 hodin

Hudební koktejl F. Slováčka

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz
www.k-trhy.cz

4. listopadu
7.00 hodin

Farmářské trhy

Mírové náměstí

16.00 hodin

Novodobí šmejdi a jak se jim bránit / beseda

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.30 hodin

Na ostro / divadlo

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

5. listopadu
10.00-12.00 hodin

Těhotenství, šestinedělí, porod, šátkování

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

14.00-15.30 hodin

Plavání nejen pro členy SK

Senior klub

tel.: 731 601 548

16.15 hodin

Lampiónový průvod

MŠ Knapovec

www.ms-knapovec.cz

18.30 hodin

Walda Gang / Alkehol / koncert

Kulturní dům

www.rockisnotdead.cz

19.00 hodin

Prázdniny s Corpulentem / koncert

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Eternals /film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

6. listopadu
9.00 hodin

Velká cena města v karate / 20. ročník

sportovní hala SŠUP

www.karateuo.cz

Den otevřených dveří

VOŠ a SŠ zdravotnická a socální

www.szsuo.cz

16.30 hodin

Eternals / film 3D

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Lampionový průvod

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

19.30 hodin

Není čas zemřít / film* 3D

Kino Máj

www.klubcentrum.cz
www.msuo.cz

9.00-12.00 hodin

7. listopadu
10.00 hodin

Obr Finn / pohádka

Malá scéna

17.00 hodin

Karel / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Venom 2: Carnage přichází / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

8. listopadu
17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Miluj svého robota / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

13.00 hodin

Pochod proti diabetu /vycházka

Český červený kříž

www.cckuo.cz

16.00 hodin

Jak měl jezevec velkou smůlu / pro děti

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

9. listopadu

17.30 hodin

Nikdy se nevzdávej

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Jedině Tereza /film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Jak na rychlé jemné líčení

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

10. listopadu
9.00-12.00 hodin
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3. listopadu

Kalendář akcí a událostí

10.00 hodin

Stresy v životě dítěte / seminář

RC Srdíčko

17.00 hodin

E. Junková - žena rychlejší než muži / přednáška

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin

Fredy Hirsch a děti holocaustu / AVČ

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

19.00 hodin

Íránské dobrodružství /cestopis

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

20.00 hodin

Koncert v Popráči / Clive Bunker

Klub Popráč

tel.: 736 481 170

tel.: 604 313 249

11. listopadu
Tradiční podzimní a zimní bazar / do 15. 11.

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

Zámek Doudleby, Potštejn / zájezd

Senior klub

tel.: 734 188 853

17.00 hodin

Retrospektiva D. a S. Kozákových / vernisáž / výstava do 9. 1.

Galerie pod ranicí

www.muzeum-uo.cz

19.00 hodin

Manželství / film

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Bratři Ebenové / koncert

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

Maturitní ples gymnázia

Kulturní dům

www.gymuo.cz

12. listopadu
16.30-19.30 hodin
16.00 hodin

Pečení věnečků / workshop

DDM Duha

www.ddm-usti.cz

Langošové posezení

jídelna CSP, Na Pláni 1343

www.cckuo.cz

19.00 hodin

Hudební večer s kapelou PPS

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Přání Ježíškovi / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

13. listopadu
9.00-13.00 hodin

Dny otevřených dveří

Střední škola automobilní

www.skola-auto.cz

9.00-17.00 hodin

Lezecké závody O krále lezců

DDM Duha

www.ddm-usti.cz

13.30-17.00 hodin
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15.00 hodin

Textilní sobota

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Kosí bratři / pohádka

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

18.30 hodin

Horkýže Slíže, Miagra, Existence Nové doby / koncert

Kulturní dům

www.rockisnotdead.cz

19.30 hodin

Poslední noc v Soho / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Sběratelská burza

Hotel Poprad, 1. patro

14. listopadu
7.30-11.00 hodin
17.00 hodin

Myši patří do nebe / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Duna / film 3D

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Třídní hudební besídka / housle

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

15. listopadu
17.00 hodin

16. listopadu
13.00 hodin

Beseda pro seniory / osobní bezpečnost

jídelna CSP, Na Pláni 1343

18.00 hodin

Nenápadné skvosty našeho okolí

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Paroží / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

18. listopadu
Oslavy dne studentstva

Gymnázium Ústí n.O.

www.gymuo.cz

Zámek Litomyšl, Andrlův chlum / zájezd

Senior klub

tel.: 734 398 390

7.00 hodin

Farmářské trhy

Mírové náměstí

www.k-trhy.cz

19.00 hodin

Tenká bílá linie

Malá scéna

www.msuo.cz
www.gymuo.cz

19. listopadu
Oslavy dne studentstva

Gymnázium Ústí n.O.

9.00 hodin

Pečení vánočního cukroví

Český červený kříž

www.cckuo.cz

14.00-15.30 hodin

Plavání nejen pro členy SK

Senior klub

tel.: 722 475 132

18.00 hodin

Mše svatá / založení CHJ

kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.30 hodin

Visací zámek, E!E, Upside Down!CZ / koncert

Kulturní dům

19.00 hodin

VH Cecilské hudební jednoty

děkanství ÚO

19.00hodin

Hudební večer - Band M. Němce

Malá scéna

www.rockisnotdead.cz
www.msuo.cz

20. listopadu
17.00 hodin

Přání Ježíškovi / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

Příběhy obyčejného šílenství / Orlická Thálie

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

FlorBÁL

sál Pod Skalkou, ČT

www.fbkot.cz

19.30 hodin

Krotitelé duchů : Odkaz /film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Krotitelé duchů: Odkaz / film 3D

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

21. listopadu
17.00 hodin
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18.00 hodin

Komorní koncert

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Ztraceni v ráji / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

14.30 hodin

Gump, pes, který naučil lidi žít / Senior kino

Senior klub

tel.: 722 475 129

17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Kino naslepo

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Měňárna

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

22. listopadu

24. listopadu
10.00 hodin
12.30 hodin
14.00-17.00 hodin

Gen P. Pavel a P. Kolář / beseda pro gymnázium

Malá scéna

www.knihovna-uo.cz

Den otevřených dveří

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální

www.szsuo.cz

15.30 hodin

Tvoření vánočních dekorací

jídelna CSP, Na Plání 1343

www.cckuo.cz

17.00 hodin

Gen. P. Pavel a P. Kolář / beseda pro veřejnost

Malá scéna

www.knihovna-uo.cz

17.30 hodin

Z. Navarová - drobná žena s kouzelným hlasem / přednáška

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

19.00 hodin

Koncert Dechového orchestru města

Roškotovo divadlo

25. listopadu
17.30 hodin

Halové sportovní hry v Pardubicích

Senior klub

tel.: 722 475 132

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.00 hodin

Víkend na chatě / film

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Král Richard: Zrození šampiónek / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

9.00 hodin
9.00-16.00 hodin
13.00-17.00 hodin
16.00 hodin

Výstava fotografií gymnázia / do 30. 11.

Malá scéna

www.msuo.cz

Pečení vánočního cukroví

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Den otevřených dveří

Gymnázium Ústí n.O.

www.gymuo.cz

Medvídkovský SWAP

MC Medvídek

www.medvidekuo.cz

Výstava betlémů

Římskokatolická fara

www.oreluo.webnode.cz

Rozsvěcení vánočního stromu v Řetové

DPS Čtyřlístek

www.zusuo.cz

Den otevřených dveří

Gymnázium Ústí n.O.

www.gymuo.cz

Vánoční zámek Sychrov/ výlet

Český červený kříž

www.cckuo.cz

27. listopadu
7.30 hodin
9.30-12.00 hodin

Výstava betlémů

Římskokatolická fara

www.oreluo.webnode.cz

13.00-17.00 hodin

Výstava betlémů

Římskokatolická fara

www.oreluo.webnode.cz

15.00 hodin

Trampoty čertíka Culínka / pohádka

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

Sportovní ples

Kulturní dům ÚO

tel.: 736 481 170

19.00 hodin

Hudebně divadelní večer / Gymnázium

Roškotovo divadlo

www.gymuo.cz

28. listopadu
9.30-12.00 hodin
13.00-17.00 hodin

Strom splněných přání / do 15. 12.

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Výstava betlémů

Římskokatolická fara

www.oreluo.webnode.cz

Výstava betlémů

Římskokatolická fara

www.oreluo.webnode.cz

Ústecký advent

Mírové náměstí

www.klubcentrum.cz

15.00 hodin

Vánoční jarmark neziskových organizací

Mírové náměstí

15.30 hodin

Ponny Expres / koncert

Mírové náměstí

17.00 hodin

Rozsvícení stromu a výzdoby, žehnání věnců

Mírové náměstí

17.15 hodin

AG Flek / koncert

Mírové náměstí

19.30 hodin

Klan Gucci / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Vánoce jinak / workshop a beseda

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

16.30 hodin

Třídní hudební besídka / klavír

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

17.00 hodin

Jiří Knapovský nejen betlémář / Vernisáž / výstava do 13. 2.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

19.00 hodin

Maroko a Mauretánie / cestopis

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Eternals / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

29. listopadu
10.00 hodin

30. listopadu
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26. listopadu

Sport

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

Orel jednota Ústí nad Orlicí

Krytý plavecký bazén

Zimní stadion

Cvičení „Aby záda nebolela“

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí.
Raději se včas informujte na tel.: 734 353 475

Obnovení provozu zimního stadionu je plánován na druhou polovinu listopadu - vše záleí na
počasí. Pro aktuální informace prosím sledujte
náš web.
tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Orel pořádá každé pondělí v čase od17.4518.45 cvičení v sále Střední zdravotnické školy.
Noví zájemci o cvičení jsou vítáni. Cena: 30 Kč
členové Orla, 50 Kč nečlenové. S sebou si vezměte karimatku a pohodlné oblečení.

Omezení plaveckých drah:
po 			
16:00 – 17:00
út + čt
15:00 – 19:00

Kurzy sebeobrany GAKU-DO

2 dráhy
2 dráhy

Každé úterý pořádá Orel v budově DDM kurzy
sebeobrany Gaku-do. Cena pro členy je 40 Kč
a pro nečleny 70 Kč. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail: oreluo@seznam.cz.

Nabízíme kurzy:
Plavání kojenců a batolat, tel.: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel.: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel.: 605 079 633

Orel jednota Ústí nad Orlicí
www.oreluo.webnode.cz

tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Centrum RIO

Krytý plavecký bazén – provozní doba listopad 2021

Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.
Rezervace: tepvos.cz/rezervace;

Den

Datum

Po

1. 11.
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tel.: 777 673 359, bazenusti.cz
Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí

Út

2. 11.

St

3. 11.

Ranní plavání
05:30 – 7:55

Plavání pro veřejnost

Relaxační centrum

15:00 – 21:00

17:00 - 21:00

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

4. 11.

05:30 – 7:55

14:30 – 21:00

16:00 - 21:00

Skatepark

Pá

5. 11.

05:30 – 7:55

15:30 – 21:00

15:30 - 21:00

Pondělí – pátek
15:00 – 20:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz

So

6. 11.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

7. 11.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

8. 11.

SANITÁRNÍ DEN

Út

9. 11.

05:30 – 7:55

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

St

10. 11.

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Sauna
Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.
Po		15:00 – 21:00
Út		13:00 – 21:00
St		13:00 – 21:00
Čt		13:00 – 18:00
		18:00 – 21:00
Pá		13:00 – 21:00
So		15:30 – 18:30
		18:30 – 21:00
Ne		14:00 – 21:00
1. 11. 2021

společná
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
společná
společná
Sanitární den - zavřeno

tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

Hřiště pro všechny a minigolf
Provoz hřiště pro všechny a minigolfu byl ukončen. Děkujeme za přízeň.
tel.: 777 773 355, bazenusti.cz
V Lukách 135, 562 01 Ústí nad Orlicí
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Čt

11. 11.

05:30 – 7:55

14:30 – 21:00

16:00 – 21:00

Pá

12. 11.

05:30 – 7:55

14:00 – 16:30

14:00 - 16:30

So

13. 11.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

14. 11.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

15. 11.

Út

16. 11.

St

17. 11.

Čt

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 7:55

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

18. 11.

05:30 – 7:55

14:30 – 21:00

16:00 - 21:00

Pá

19. 11.

05:30 – 7:55

15:30 – 20:00

15:30 - 20:00

So

20. 11.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

21. 11.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

22. 11.

Út

23. 11.

St

24. 11.

Čt

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 7:55

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 – 21:00

25. 11.

05:30 – 7:55

14:30 – 21:00

16:00 – 21:00

05:30 – 7:55

Pá

26. 11.

14:00 – 21:00

14:00 - 21:00

So

27. 11.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

28. 11.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

29. 11.

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

Út

30. 11.

14:30 – 21:00

17:00 - 20:00

05:30 – 7:55

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

Burza filantropie podpořila sociální projekty

Z Občanské poradny

Ve středu 6. října se v Ústí nad Orlicí uskutečnila
Burza filantropie, kterou zde tradičně pořádá
Koalice nevládek Pardubicka z.s. Na této
burze mají donátoři z řad podnikatelů, firem
a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit vybrané projekty a přispět na jejich realizaci
finančním či věcným darem nebo službou.
Celkem se burzy zúčastnilo 11 donátorů, za
město Ústí nad Orlicí to byl místostarosta Jiří
Preclík. Naše město podpořilo 10 prezentovaných projektů v celkové hodnotě 50.000 Kč.
Projekty podpořené městem jsou:
• Oblastní charita Ústí nad Orlicí – projekt
„Předcházení syndromu vyhoření a udržení
kvality vzdělávání pracovníků Domácího hospice Alfa-Omega“- částka 7.000 Kč
• Kontakt Ústí nad Orlicí, o. p. s. - projekt Linka
důvěry - „PC vybavení pro podporu práce krizových pracovníků“ - částka 4.000 Kč
• Rodinné integrační centrum, z. s. – projekt
„KomPAS v moři emocí, komPAS v moři profesí“ - částka 4.000 Kč
• Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. - projekt
„Naši se rozešli, co teď?!“ prezentace –
částka 6.000 Kč
• Amalthea, z.s. – projekt „Když se rodiče rozchází
- Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná
skupina“ prezentace – částka 6.000 Kč

Blíží se Milostivé léto

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s. ZO Ústí n.O.
Pozvánka na Senior kino
Zve vás na nový český film „Gump - pes, který
naučil lidi žít“ s B. Polívkou, E. Holubovou,
I. Chýlkovou, K. Rodenem (rodinný film o světě
viděném očima toulavého psa).
22. 11. I Roškotovo divadlo I 14.30 hod.
Cena: 40 Kč, přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek
v listopadu od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu
důchodců – Sladkovně.
Na Vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně
na předem sjednaných schůzkách. Jedná se
o základní obsluhu počítače, vysvětlení internetu včetně komunikace, ovládání základních
kancelářských programů. Dále služba zahrnuje
nácvik různých činností a dovedností, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a další. Sociální rehabilitace je určena
zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci.
Odborné sociální poradenství
Pomůžeme Vám v orientaci v systému sociálního zabezpečení, při sepisování žádostí, námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také v podpoře při hledání vhodného pracovního místa,
sepsání strukturovaného životopisu. Služba je
určena osobám se zdravotním postižením bez
omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální
situaci i jejich blízkým. Služba je bezplatná.
Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvládat
každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném
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prostředí. Osobní asistence se sjednává dle
individuálních potřeb a požadavků uživatele.
Je poskytována dětem od 1 roku až po seniory
nad 80 let v nepřetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70,– Kč/hodinu, od
18 do 6 hodin a o víkendu 120,– Kč/hodinu.
Nad 18 let – 80,– Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin
a o víkendu 130,– Kč/hodinu.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou zaměstnanci Centra.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí),
telefonicky: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983, e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.
cz, zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na
czp-pk.cz

V období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 bude
probíhat tzv. milostivé léto. Jde o jedinečnou
šanci pro lidi, kteří mají nařízenou exekuci pro
veřejnoprávní dluh.
Pokud v daném období dobrovolně uhradí
původní dlužnou částku a poplatek 908 Kč
exekutorovi, bude jim odpuštěno veškeré příslušenství dluhu (úroky, penále, soudní poplatky
atd.) a exekuce bude jednou provždy zastavena.
Milostivé léto se týká pouze dluhů u veřejnoprávních subjektů jako je stát, obec, zdravotní pojišťovny, dopravní podniky, ČEZ, Český
rozhlas, Česká televize a další. Není pro dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení.
Chcete-li nabídky využít, je nejprve nutné zjistit,
kolik zbývá zaplatit na původní dluh. Přesnou
částku Vám sdělí exekutor.
Následně je třeba v uvedeném období uhradit dlužnou jistinu a poplatek 908 Kč na účet
exekutora a oznámit nejlépe doporučeným
dopisem, že dlužník využívá milostivého léta
a vyzývá exekutora, aby postupoval dle z. č.
286/2021 Sb., část 2, čl.IV, bodu 25 a exekuci zastavil.
Bližší informace:
Občanská poradna Ústí nad Orlicí,
tel.: 734 281 415, poradna@uo.hk.caritas.cz.

Stomatologická
pohotovost
6.–7. 11. | MDDr. Jana Zelená
Sadová 1140, ČT, tel.: 465 531 554
13.–14. 11. | MUDr. Ladislav Židek
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465 471 324
17. 11. | MUDr. Milena Břízová
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
20.–21. 11. | MUDr. Valent Dostál
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
27.–28. 11. | MDDr. Anna Drdová
F. V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

www.ustinadorlici.cz
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• Péče o duševní zdraví, z. s., - projekt „Sestra
v akci“ prezentace – částka 5.000 Kč
• Oblastní spolek Českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí – projekt „Chceme se potkávat“ prezentace - částka 7.000 Kč
• CEDR Pardubice, o.p.s. - projekt „V práci
s klidnou myslí“ prezentace - částka 5.000 Kč
• Rytmus Východní Čechy, o.p.s. - projekt
Tabule pro Rytmus - částka 3.000 Kč
• Škola pro mě, z. s. – projekt „Popularizace
inovací ve výchově a vzdělávání v Ústí nad
Orlicí“ prezentace - částka 3.000 Kč
-LP-

Sociální / zdravotní

Sociální a navazující služby pro cílovou skupinu senioři poskytované na území města Ústí nad Orlicí
Týdenní stacionář

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

735 167 656 (vedoucí)
724 258 278 (recepce)

www.cps-uo.cz

465 618 184
465 618 134
603 569 564

uspza.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení (osoby od 19 let věku)
Domov pod hradem Žampach
Odlehčovací služba (osoby od 3 let věku)
Podpora samostatného bydlení (osoby od 19 let věku)
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení (osoby od 18 let věku)
Domov u studánky

465 507 700
465 394 109

domovustudanky.cz

Audiohelp z.s.

777 882 337

audiohelp.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

734 674 844

tamtam.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

465 525 324, 775 693 985

czp-pk.cz

REJA spol. s.r.o - sluchadla Phonak

463 034 343

sluchadlaprozivot.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR -SONS

607 657 188

Odlehčovací služba (osoby od 18 let věku)
Sociálně terapeutické dílna

Odborné sociální poradenství

sons.cz
czp-pk.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s

465 525 324, 775 693 985

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

734 769 711

uo.charita.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

739 642 677, 733 181 497

tamtam.cz

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s

466 641 031, 736 512 613

ranapece-pce.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.

739 025 071

ric.cz

CEDR Pardubice o.p.s.

463 034 316, 603 542 697,
605 350 525

cedrops.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - SONS

778 468 640

sons.cz

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

722 461 245

tamtam.cz

Rodinné Integrační Centrum z.s.

739 025 071

ric.cz

Aktivity pro rodiny s dětmi s autismem a postižením

Poruchy autistického spektra z.s.

777 882 337

FB: Poruchy
autistického spektra

Sociálně terapeutické dílny

CEDR Pardubice o.p.s.

463 034 316, 603 542 697,
776 795 165

cedrops.cz

Sociální rehabilitace pro lidi se sluchovým onemocněním

Audiohelp z.s.

777 882 337

audiohelp.cz

Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním onemocněním

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s

465 525 324, 775 693 985

czp-pk.cz

Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním

Péče o duševní zdraví, z.s.

465 381 521, 778 767 765

pdz.cz

Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním znevýhodněním

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

730 518 511

rytmusvychod.cz

Sociální rehabilitace pro lidi se zrakovým onemocněním

Tyfloservis, o.p.s.

495 273 636, 608 572 341

tyfloservis.cz

Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum Světlo

602 150 304
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Osobní asistence

Raná péče

Sociálně aktivizační služby pro osoby zdravotně postižené
a seniory
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální rehabilitace pro osoby s poruch. autistického spektra

svetlo.euweb.cz
spckaminek.websnadno.cz

Speciálně pedagogické centrum Kamínek

465 523 715, 733 313 749

Šťastný domov Líšnice, o.p.s

608 428 282

stastny-domov.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

731 402 341

uo.charita.cz

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

724 032 058, 724 283 888

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.

775 693 985

www.czp-pk.cz

Unie ROSKA-reg. Org. ROSKA Ústí nad Orlicí, z.p.s.

739 140 442, 731 074 038

roskauo.cz

Senior doprava - Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí

774 412 117, 464 649 590,
775 112 998, 607 131 592

cckuo.cz

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice,z.s.

732 976 667

spcch.cz/organizace

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

724 032 058, 724 283 888

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

465 544 031, 733 373 398

Poradenství a pomoc rodinám s dětmi

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Služby pro děti a dospělé se zdravotním postižením,
seniory

Zdravotnické a sociální služby
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rehabilitacniustav.cz

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
Herna, prográmek pro děti, tvoření (i) pro prcky
po | 8.30 – 12.30 hodin
Herna, výtvarná dílna (především) pro dospělé
st | 8.30 – 12.30 hodin
Herna, prográmek pro děti, zpívánky, říkánky
pá | 8.30 – 12.30 hodin

Lampionový průvod
so 6. 11. | 17.00 hodin
Start je před budovou ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Třebovská. Pojďte s námi rozzářit město lampionky.
Konec průvodu je na zahradě RC (čaj, pohádky).
Pozitivní a negativní stresy v životě dítěte
st 10. 11. | 10.00 hodin
Seminář lektora Mgr. Evalda Ruckého v Zambaru.

Fotokalendáře
st 3. 11. | 10.00 hodin
Vyrobíme si oblíbený scrapbookový dárek nejen
k Vánocům pro prarodiče apod. S sebou pouze
13 fotografií, další možnost v prosinci. Cena
výtvarné dílny dle spotřebovaného materiálu.

Manželské večery
každá NE (kromě 14. 11.) | 17.00 hodin
Kurz komunikace v manželství. Osm setkání
pro prohloubení partnerského vztahu se koná
v sále RC.

Klub deskových her – každý pátek
Odpolední program se uskuteční po předchozí
telefonické domluvě v Zambaru, přízemí, vchod ze
dvora. Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, tel.: 603 913 885.

Vánoce jinak
po 29. 11. | 10.00 hodin
Workshop a beseda pro rodiče - Praktické rodičovství se koná v herně RC. S lektorkou Eliškou

Pinkasovou DiS. si budeme povídat o tom, jak prožít Vánoce bez zbytečného stresu a materialismu.
Měňárna
st 24. 11. | 10.00 hodin
Konec nakupování, pojďte měnit – sál 1. patro.
Výměna nejen dětského oblečení, přineste
nepotřebné a odneste potřebné.
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.
Mgr. Marcela Dostrašilová
tel. 604 313 249, 603 976 036,
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, srdicko.jbuo.cz

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 1.,8.,15.,22. a 29. 11. | 9.00 hodin
Jóga pro děti
po 1.,8.,15.,22. a 29. 11. | 16.05-16.50 hodin
Jóga s dětmi od cca 2 let. S sebou karimatku,
volný oděv a pití, plyšovou hračku.
Vstupné 50,– za lekci.
Hlaste se, prosím, předem na tel. č.:
739 424 883.
Jóga pro dospělé
po 1.,8.,15.,22. a 29. 11. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
60,– za lekci.
Nováčci v případě zájmu volejte na tel. č.:
739 424 883.
Kavárnička
út 2. 11. | 9.00 hodin
Těhotenství, šestinedělí a porod,
jak jej neznáte, šátkování s Markétkou
pá 5. 11. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail: marketa.medvidek@gmail.com
můžete psát náměty na povídání.
Jak na rychlé jemné líčení
st 10. 11. | 9.00-12.00 hodin
Tradiční podzimní a zimní bazar
čt 11. 11.–po 15. 11. v budově Římskokatolického farního úřadu v Kostelní ulici
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Příjem věcí do prodeje
čt 11. 11. | 8.30 – 17.30 hodin
Prodej věcí
pá 12. 11. | 8.30 – 17.30 hodin
Příjem věcí do prodeje (pouze popsaných)
pá 12. 11. | 16.00 – 17.30 hodin
Prodej věcí
so 13. 11. | 8.00 – 12.00 hodin
Výdej neprodaných věcí
so 13. 11. | 17.00 – 18.00 hodin
Výdej neprodaných věcí
po 15. 11. | 13.00 – 17.00 hodin
Další důležité informace viz. samostatný leták,
případně FB Mateřské centrum Medvídek, Ústí
nad Orlicí.!!!
Do prodeje nebudou brány věci nepopsané a bez
sepsaného seznamu!!! Pište si o své číslo k prodeji na medvidekuo@seznam.cz.
Medvídkovský SWAP
pá 26. 11. | 9.00-16.00 hodin
Přineste oblečení, doplňky, bižuterii, menší
potřeby a předměty do domácnosti a odnést
si můžete cokoli, co potřebujete či se vám líbí,
ZDARMA. Podmínkou je přinést fajn věci, co
mohou sloužit dál. Své věci na výměnu můžete
nosit od 9 hod. do MC Medvídek. Měnit můžete
celý den od 9 do 16.00 hod. Pro zbývající věci si
můžete přijít od 16.00 do 16.30 hod.
Nevyzvednuté věci poputují potřebným.
Nemáte nic na výměnu? Nezoufejte a přijďte
i tak. U swapu není podmínkou výměna kus
za kus. Odnesu si to, co využiji. Pojďme si vzá-

jemně pomoci. Přijďte na nákup bez peněz,
i když… přispěním dobrovolného příspěvku
„swapovného“ oceníte práci dobrovolníků MC
Medvídek.
Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.

PROVOZNÍ DOBA
Nemluvňátka, kojenci a batolátka,
volná herna
po | 9.00 – 12.00 hodin
Jóga pro děti a dospělé
po | 16.05 – 18.00 hodin
Volná herna
út | 9.00 – 12.00 hodin
čt | 9.00 – 12.00 hodin
Volná herna, přednášky, besedy
st | 9.00 – 12.00 hodin
pá | 9.00 – 12.00 hodin
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí,
Pardubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.
Míla Crhonková, tel: 732 681 858,
Katka Fišarová tel.: 605 965 463,
medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí

www.ustinadorlici.cz
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Mateřské centrum Medvídek

Pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Duha

Jubilejní, 100. akci v historii TECHNOhrátek
orámovaly motokáry, trenažery, segwaye,
řízené modely aut, ale také svěráky, dulčiky,
kladiva nebo paletovací vozíky. Projekt, podporující volbu studia technických a odborných
oborů, zavítal ve středu 6. října do Střední školy
automobilní v Ústí nad Orlicí, která se představila 130 účastníkům z deseti škol z Orlickoústecka a SvitavskaPři slavnostním zahájení přítomné žáky pozdravili zástupci kraje, pořádající
organizace, ředitel školy Petr Vojtěch a také
starosta města Petr Hájek.
Devadesát procent výprav tvořili chlapci,
ale také dívky během akce zdárně dokazovaly, že jim technické aktivity zdaleka nejsou
cizí. V orlickoústecké „automobilce“ ostatně
děvčata studují v téměř všech vyučovaných
oborech.

Pečení věnečků
s budoucí cukrářkou - workshop
12. 11. | 16.30-19.30 hodin
Vstupné bude upřesněno, sledujte naše webové
stránky nebo FB. Přihlašování přes ikonu „Přihlašovadlo“ na našem webu od 18. 10. 2021.
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Konaly se jubilejní sté Technohrátky
Aktéři automobilních TECHNOhrátek se rozdělili na dvě poloviny – tři speciální pracoviště
byla připravena v budově školy v Dukelské
ulici, stejný počet v areálu dílen v Hylvátech.
Z nabídky vyučovaných oborů okusili žáci
učební a maturitní obory průmyslová ekologie,
mechanik opravář motorových vozidel, silniční
doprava, autotronik, autoelektrikář, karosář
a autolakýrník.
Tradiční velké ovocné dorty získala v soutěži
manuální zručnosti výprava Základní školy
Jablonné nad Orlicí, kterou tvořili pouze dva
žáci – oba však už byli předem rozhodnuti, že
si podají přihlášku právě do SŠ automobilní Ústí
nad Orlicí. Ve vědomostním kvízu Hej Ty, víš to?“
naopak uspěli zástupci domácí Základní školy
bratří Čapků.
-LP-

Lezecké závody pro děti „O krále lezců“
v rámci Orlického Monkey Cupu
13. 11. | sportovní soutěž
Prezence je od 8.30 hod., zahájení závodu
v 9.00 hodin s předpokládaným ukončením
v 17.00 hodin. Startovné je 50 Kč.
Přihlašování přes ikonu „Přihlašovadlo“ na
našem webu. Občerstvení si po celou dobu
akce můžete zakoupit v DDM.
Poslední volní místa v těchto kroužcích:
Basketbalová přípravka, Bowling, Hra na flétnu,
Kutil, Letecký modelář, Orientační běh, Ping
pong, Plastikový modelář, Robotika, Taneční
pro ženy. Více informací na ddm-usti.cz
Lezecká stěna DDM – lezení pro veřejnost
ÚT | 19.30 – 21.00 hodin
ČT | 19.00 – 20.30 hodin
Vstupné: dospělý 70 Kč, dítě do 18 let 50 Kč.
Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí
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Pro děti a mládež
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Program Kina Máj
*Není čas zemřít
út 2. 11. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 120 Kč
Eternals
pá 5. 11. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Eternals / 3D
so 6. 11. | 16.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč
*Není čas zemřít
so 6. 11. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 120 Kč
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Karel
ne 7. 11. | 17.00 hodin
Dokument ČR, vstupné 130 Kč
Venom 2: Carnage přichází
ne 7. 11. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 110 Kč
Miluj svého robota
po 8. 11. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 110 Kč
Jedině Tereza
út 9. 11. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 120 Kč

Krotitelé duchů: Odkaz
so 20. 11. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Krotitelé duchů: Odkaz / 3D
ne 21. 11. | 17.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč
Ztraceni v ráji
ne 21. 11. | 19.30 hodin
Road movie, české znění (Aj titulky), vstupné
130 Kč

delní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení
u pokladny divadla, přesunuté představení
z 19. 5. 2020, 25. 11. 2020 a 9. 4. 2021.
Vstupné 310 Kč.
Íránské dobrodružství
st 10. 11. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestovatelská přednáška Pavla Svobody.
Vstupné 90 Kč.

Gump – pes, který naučil lidi žít
po 22. 11. | 14.30 hodin | Senior kino
Komedie ČR, vstupné 60 Kč

Bratři Ebenové
čt 11. 11. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Bratrské trio – Marek, Kryštof a David jsou na
české hudební scéně svým přístupem zcela
ojedinělí.

Kino naslepo
po 22. 11. | 19.30 hodin
Drama? Dokument? Akční? Dobrovolné
odchodné

Předplatné hudební sezóny jaro 2021, zbývající
vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny, přeložený koncert
z 21. 1. 2021. Vstupné 520 Kč.

Král Richard: Zrození šampiónek
čt 25. 11. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč

Kosí bratři
so 13. 11. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti. Vstupné 70 Kč.

Klan Gucci
po 29. 11. | 19.30 hodin
Životopisný, titulky, vstupné 130 Kč

Trampoty čertíka Culínka
so 27. 11. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Rozverná pohádka plná písniček a humoru se
odehrává kdesi na zemi a z části také v podzemí v říši Lucipera XII. Vstupné 70 Kč.

Eternals
út 30. 11. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč

Zahájení Ústeckého adventu 2021
v neděli 28. listopadu

* přístupné od 15 let
Přání Ježíškovi
pá 12. 11. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč
*Poslední noc v Soho
so 13. 11. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 140 Kč
Myši patří do nebe
ne 14. 11. | 17.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 120 Kč
Duna / 3D
ne 14. 11. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 150 Kč
*Paroží
út 16. 11. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 120 Kč
Přání Ježíškovi
so 20. 11. | 17.00 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč
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15.00 hodin I Vánoční jarmark
neziskových organizací

Programová nabídka Klubcentra

Hudební koktejl Felixe Slováčka
st 3. 11. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Felix Slováček starší, vlastním jménem Antonín Slováček je český klarinetista, saxofonista,
hudební skladatel a dirigent.
Připravili jsme pro vás hudební koktejl nejznámějších melodií.
Předplatné hudební sezóny jaro 2021, zbývající
vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny. Vstupné 300 Kč.
Norm Foster: Na ostro
čt 4. 11. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Originální komedie s originální zápletkou přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečekaný
příběh lásky a překvapivý happy-end. Diva-

15.30 hodin I Ponny Expres
(Country & Bluegrass)
17.00 hodin I slavnostní rozsvícení vánočního stromu společně s vánoční výzdobou
ve městě a žehnání adventních věnců
17.15 hodin I AG Flek (folkrock)

Předprodej:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,
budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400.
Rezervační a prodejní systém on-line
na klubcentrum.cz
Info: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Městské muzeum

Výstava připomene i Františka Knapovského.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout i betlémy těchto autorů.
Táta a syn Uhlířovi
30. 11. 2021 – 13. 2. 2022
Výstava věnovaná k loňským výročím Františka
Uhlíře st. a Františka Uhlíře ml.
Vernisáž výstav se uskuteční v úterý 30. listopadu 2021 od 17.00 hodin.
Textilní sobota
13. 11. | 13.30 – 17.00 hodin
Přijďte si s námi zkusit různé tkalcovské vazby.
Vyrobit kobereček, stočit švihadlo a další textilní techniky.

Betlémář v Městském muzeu
24. 11.
Na lekci se není nutné se předem hlásit. Jednorázové vstupné 30 Kč. Více info na mailu:
moravkova@muzeum-uo.cz nebo bilek_
fadrna@muzeum-uo.cz
100 let Československé obce legionářské
9. 9.–31. 12.
Výstava připomínající legionáře z okolí Ústí nad
Orlicí. Pro školy možnost komentovaných prohlídek s Mgr. Karlem Škarkou.
Přednášky z cyklu Fenomén žen
v krajině Orlice
Božena Němcová – sama proti konvencím
3. 11. | 17.00 hodin
O životě známé spisovatelky nám bude vyprávět Mgr. Hana Klimešová z Regionálního muzea
v Litomyšli.

Pod křídly Orla
11. 10.–14. 11.
Výstava ke 110. výročí tělocvičné jednoty Orel
v Ústí nad Orlicí.

Eliška Junková – žena rychlejší než muži
10. 11. | 17.00 hodin
O průkopnici českého ženského automobilismu, která ovládala svoji bugattku lépe, než
kterýkoliv muž, nám poví její syn Ing. Vladimír
Junek.

Retrohračky (1950 – 1989)
30. 9.–14. 11.
Přijďte si zahrát! Výstava prezentuje hračky,
které snad každý pamatuje, a pokud ne, tak si
je u nás připomene.

Zuzana Navarová – drobná žena s kouzelným
hlasem
24. 11. | 17.30 hodin
Na romantickou notu nás naladí přednáška
Mgr. Martiny Trchové, která nám společně

s Adamem Kubátem zazpívá i několik písní
této nadčasové zpěvačky.
GALERIE POD RADNICÍ
Retrospektiva Dany a Saši Kozákových
11. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Výstava představí výtvarnou tvorbu Saši
Kozáka, od obrazů, přes fotografie, realizované
i nerealizované návrhy projektů, loutky a další.
Dana Kozáková představí svoji originální oděvní
tvorbu. Přijďte se vánočně naladit. Vernisáž
výstavy proběhne 11. listopadu v 17.00 hodin.
Galerijně muzejní / Muzejně galerijní kroužek
10. 11. | 15.00-16.00 hodin
Kouzlení s látkou v Galerii pod radnicí pro děti
6 – 9 let.
10. 11. | 16.15 – 17.15 hodin
Kouzlení s látkou v Galerii pod radnicí pro děti
10 – 12 let.
Galerijní kafe
2. 12. | 17.00 hodin
Tentokrát si dáme kávu v galerii společně se
Sašou a Danou Kozákovými, kdy nám pohovoří
o své výstavě. Všichni jste srdečně zváni.
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
muzeum-uo.cz

Výstava retrohraček v muzeu
Do 14. listopadu můžete v městském muzeu
navštívit výstavu Retrohračky, která představuje hračky vyrobené v období mezi lety 1950
až 1990. Převážně pocházejí ze sbírky Městského muzea v Ústí nad Orlicí a doplňkově také
od soukromých osob.
Jde jen o některé vybrané fenomény z obrovského množství z uvedené doby a zároveň také
navazuje na předešlé výstavy tohoto druhu.
Výstava má u starších návštěvníků úlohu vyvolat příjemné vzpomínky na dětství a malým
dětem poskytne představu o hračkách jejich
prarodičů a rodičů. Jako interaktivní prvek je
součástí expozice také herna s několika klasickými hračkami a hrami.
-LP-

11 / 2021

www.ustinadorlici.cz

[ 23 ]

Jiří Knapovský nejen betlémář
30. 11. 2021 – 13. 2. 2022
Výstava o mimořádném ústeckém betlémáři,
ochotnickém herci, moderátorovi, kováři,
loutkáři, řezbáři s celou řadou dalších profesí.

Kultura

Pozvánka na koncert
Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí pod
vedením dirigenta Jiřího Tomáška Vás srdečně
zve na svůj již třináctý výroční koncert, který je
tentokrát mimo jiné i poctou tvorbě ústeckého
rodáka Františka Uhlíře, jehož stovku jsme měli
v plánu oslavit už vloni. Pestrým programem se
skladbami orchestrálními i zpívanými provází
Ludmila Hrodková. Pokud tuto pozvánku předáte alespoň pěti lidem, očekávejte od poloviny
listopadu namísto zázračného zbohatnutí příval
štěstí, duševní pohody a intenzivního těšení,
který vyvrcholí ve středu 24. listopadu 2021
v 19 hodin, kdy se všichni společně sejdeme
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Vstupenky
se budou prodávat přímo v divadle před koncertem, cena 80 Kč. Těšíme se na Vás!
Petr Borovička

Ústecký advent 2021

Vedení města Ústí nad Orlicí srdečně zve na
zahájení Ústeckého adventu 2021, které se
uskuteční v neděli 28. listopadu na Mírovém
náměstí.
Program:
15.00 hodin I Vánoční jarmark
neziskových organizací
15.30 hodin I Ponny Expres
(Country & Bluegrass)
17.00 hodin I slavnostní rozsvícení vánočního stromu společně s vánoční výzdobou
ve městě a žehnání adventních věnců
17.15 hodin I AG Flek (folkrock)
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Orel jednota Ústí nad Orlicí Vás zve na výstavu
„Betlémy z našich domácností“, která se uskuteční ve dnech 26.–28. 11. v budově římskokatolické fary v Ústí nad Orlicí. K vidění budou betlémy z různých materiálů a velikostí. Nebude
chybět samozřejmě ani tradiční orlickoústecký
betlém a mnoho dalších. Vstupné dobrovolné.
OTEVŘENO:
PÁ 26. 11. : 13.00 - 17.00 hodin
SO 27. 11. : 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
NE 28. 11. : 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo.webnode.cz

Římskokatolická farnost –
děkanství Ústí n.O.
Vzpomínka na všechny zemřelé
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí
nad Orlicí Vás zve na Vzpomínku na všechny
zemřelé, která se uskuteční v úterý 2. listopadu.
V 18.00 hodin se bude v kostele Nanebevzetí
Panny Marie konat mše svatá a od 19.30 hodin
pak proběhne modlitba na městském hřbitově
u kříže.

Cecilská hudební jednota
V pátek 19. listopadu (22. listopadu je svátek sv.
Cecílie) si Cecilská hudební jednota připomene 218
let od svého založení.
V 18.00 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny
Marie uskuteční mše svatá a od 19.00 hodin bude
na děkanství valná hromada členů a příznivců CHJ.
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Bookstart Mini
1. 11. | 10.00 hodin
Podzimní setkání maminek dětí do 3 let nad
knihami. Je nutné se přihlásit buď v přidružené
skupině na FB nebo na e-mail: iveta.sedova@
knihovna-uo.cz
Bookstart Junior
1. 11. | 16.00 hodin
Halloween a strašidla v dětské literatuře.
Setkání maminek a školkových dětí. Je nutné
se přihlásit buď v přidružené skupině na FB
nebo na e-mail: iveta.sedova@knihovna-uo.cz
Na cele s bojovníky Islámského státu
3. 11. | 18.00 hodin
Přednáška Petra Jaška.

Koncert v Popráči
Výstava betlémů

Městská knihovna

Koncert se uskuteční ve středu 10. 11. od
20.00 hodin. Vystoupí - Angličan Clive Bunker – bubeník slavných Jethro Tull – se speciálním bluesrockovým koncertním programem
v doprovodu kapely fenomenálního italského
kytaristy a zpěváka Riki Massiniho. Koncertní
program autorské tvorby, bubenických sól, ale
také krátké vzpomenutí na dobu jeho působení v Jethro Tull… Předprodej vstupenek
a info: Popráč Ústí nad Orlicí, tel.: 736481170,
www+fcb

Sportovní ples

Novodobí šmejdi a jak se jim bránit
4. 11. | 16.00 hodin
Beseda Marcely Náhlíkové z Občanské poradny
se uskuteční na hudebním oddělení městské
knihovny.
Jak měl jezevec velkou smůlu
9. 11. | 16.00 hodin
Pohádkové předčítání a tvoření. Na akci je třeba
se předem přihlásit na dětském oddělení (tel.:
737 327 432). Prosíme o příspěvek 10 Kč na
materiál.
Fredy Hirsch a děti holocaustu
10. 11. | 18.00 hodin
Přednáška Dušana Špitálského z cyklu Akademie volného času.

Zveme Vás v sobotu 27. 11. od 19.00 hodin
do Kulturního domu v Ústí nad Orlicí na SPORTOVNÍ PLES. Hraje kapela Machos Burritos +
DJ Magistr Prochy, předtančení DanzaSylva,
exhibice: inline-Mirek Linhart, Patrik Simon, skate-Tomáš Fišer, sportovní soutěže, hlavní cena
v tombole: OSOBNÍ AUTOMOBIL.
Předprodej a info: Popráč Ústí nad Orlicí, tel.:
736481170, www+fcb

Beseda s gen. Petrem Pavlem
a Petrem Kolářem
24. 11. | 12.30 hodin
Akce, určená pro studenty gymnázia, se koná
v Malé scéně.

Sběratelská burza

Výstavu výtvarných prací dětí ze Speciální ZŠ
v Ústí nad Orlicí si v Městské knihovně můžete
prohlédnout od 1. listopadu do 31. prosince.

Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech
sběratelských oborů se uskuteční v neděli
14. 11. od 7.30 do 11.00 hodin v salonku
Hotelu Poprad, 1. patro, Smetanova ul. v Ústí
n.O. Přijďte prodat své sběratelské přebytky
a nakoupit to, co sháníte do své sbírky!
Občerstvení je zajištěno.

Beseda s gen. Petrem Pavlem
a Petrem Kolářem
24. 11. | 17.00 hodin
Akce pro veřejnost se koná v Malé scéně.

Mgr. Zdeňka Honzátková
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Kultura

Malá scéna

Výstava fotografií
26. 11.–30. 11.
Fotografie částí budovy školy, Gymnázium Ústí
nad Orlicí
Barevná Guatemala
2. 11. | 19.00 hodin
Mirek a Katka Kubíkovi vás zvou na přednášku
o jejich třítýdenním putování po zemi dávných
Mayů. Vstupné 70 Kč
Caravaggio – Duše a krev
Cyklus Film a umění
3. 11. | 18.00 hodin
Život Michelangela Merisiho, který si podmanil umělecký svět pod jménem Caravaggio,
má všechny charakteristiky poutavého příběhu. Nechybí v něm vražda, vypjaté emoce ani
nezměrná krása. Intenzivní dokumentární film
nabízí v dokonalé obrazové kvalitě jedinečnou příležitost prohlédnout si zblízka svůdný půvab jeho
slavných obrazů. Film, Itálie, 2018,režie Jesus Garcès Lambert. Vstupné 80 Kč, členové FK 50 Kč.
Prázdniny s Corpulentem
5. 11. | 19.00 hodin
Koncert kapel Prázdniny a Corpulent Provocateur. Hudební večer s alternativním popem
a alt-rockem. Vstupné 100 Kč.
Obr Finn I 7. 11. | 10.00 hodin
Obří loutky, irská živá hudba a prastarý pohádkový příběh. Irská pohádková legenda o dvou
obrech, jedné velké lásce a poloviční statečnosti. Vhodné pro děti od čtyř let. Divadlo KRAB
Praha. Děti do 10 let 50 Kč, ostatní 70 Kč.
Nikdy se nevzdávej
9. 11. | 17.30 hodin
Dny pro vaše zdraví a posílení imunity. Součástí
přednášek bude ochutnávka zdravých pokrmů.
Přednáší Elikša Řezniečnko, absolventka Institutu preventivní péče o zdraví. Vstupné 50 Kč.
Manželství
11. 11. | 19.00 hodin
Vztah Češky Zdenky a Pákistánce Tabiše se zrodil online při hraní počítačové hry „Farmville“.
Ti dva spolu nejprve hospodařili na virtuální
farmě, jenže vzájemné zalévání cibule a rajčat postupně přerostlo v romanci, a nakonec
i svatbu. Více než pět let od svatby byli však
Zdenka a Tabiš nuceni prožívat své manželství
téměř výhradně prostřednictvím internetu,
neboť Tabišovy žádosti o vízum do České
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republiky opakovaně narážely na nedůvěru
českých úřadů. Film Česko, USA, 2021, režie
Kateřina Hager, Asad Faruqi. Vstupné 90 Kč,
70 Kč členové FK.
Hudební večer s kapelou PPS
12. 11. | 19.00 hodin
Večer v baru Malé scény s elektroakustickým
bigbítkem kapely PPS. Vstupné dobrovolné.
Nenápadné skvosty našeho okolí
16. 11. | 18.00 hodin
Každý člověk by měl znát dobře prostředí, ve
kterém žije, své nejbližší okolí. Přestože si
myslíme, že to tak je, často nás překvapí, jaké
nenápadné skvosty se tu skrývají. Přednášející
Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková. Vstupné 60 Kč,
důchodci 50 Kč, studenti 40 Kč.
Tenká bílá linie
18. 11. | 19.00 hodin
Jaké je to dojet na kole z bazaru k moři
a posléze až na Peloponéský poloostrov?
Jakou chuť má přítomný okamžik? A kolik
vlastně stojí svoboda? Na osobní vyprávění
o další krásné cestě se spoustou důležitého
klesání zve Ondra Ježek. Vstupné 70 Kč.
Hudební večer – Band Mirka Němce
19. 11. | 19.00 hodin
Hrají – Petra Przywarová (zpěv, saxofon, klávesy, flétna), Petr Kubový (trubka), František
Bečka (kontrabas). Vstupné dobrovolné.
Příběhy obyčejného šílenství – Orlická Thálie
20. 11. | 19.00 hodin
Většina lidí je v agónii a jsou na tom tak mizerně, že
radši riskují další agónii, než aby se pokoušeli čelit
svojí stávající životní situaci“ (Charles Bukowski).
Černá komedie Petra Zelenky. Soubor Divadelní
Sekce Praha. Vstupné 120 Kč, 90 Kč důchodci.
Víkend na chatě
25. 11. | 19.00 hodin
Roky nevázaného mládí vystřídaly nažehlené
konvence střední třídy a blížící se polokulaté
narozeniny společné kamarádky Mitzi tak snadno
zavdají příčinu k návštěvě chaty, kde kdysi všichni
pařili jako náctiletí. Debutují snímek finské režisérky Jenni Toivoniemi, která má však již za
sebou řadu úspěšných krátkých filmů a také finský televizní seriál. Film Finsko, 2020, režie Jenni
Toivoniemi. Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK.
Maroko a Mauretánie – pořádek a chaos
30. 11. | 19.00 hodin
Maroko a Mauretánie, dvě africké země, sousedi, které jsou však naprosto rozdílné. Přes-

tože se Mauretánie zmítá mezi chaosem
i nepořádkem, dokáže nabídnout nádherné
perly a neskutečné zážitky. Maroko oproti tomu
nabízí luxus, nádherné památky i fungující infrastrukturu. Cestopisná přednáška Jiřího Kaláta.
Vstupné 80 Kč.
Více na msuo.cz / změna programu
vyhrazena / aktuálně na msuo.cz.

Chlapci, přihlaste se
do kurzů tance!
DO TANEČNÍHO KURZU pro mládež nabízíme volná místa pro chlapce.
Kurz tance bude probíhat od ledna 2022 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. První lekce je
plánována na neděli 9. ledna od 14 hodin. Celkem proběhne 10 lekcí (vždy v neděli 14.00 –
17.00 hod.), prodloužená a věneček. Kurzovné
činí 1.400,– Kč.
Přihlášku je možno vyzvednout v kanceláři
Klubcentra, v Informačním centru MěÚ nebo
si ji stáhnout na stránkách klubcentrum.cz.
Bližší informace na tel.:
734 369 413, starkova@klubcentrum.cz

Pozvánka na florbalový ples
Florbalový klub Orlicko – Třebovsko Vás srdečně
zve na FlorBÁL, který se uskuteční v sobotu
20. 11. 2021 v sále Pod Skalkou v České Třebové
od 19.30 hod. Vstupenky si můžete zakoupit od
20. 10. 2021 v kanceláři FbK Orlicka – Třebovska na adrese Masarykova 1301, Česká Třebová
nebo rezervovat přes e-mail: marketing@fbkot.cz,
tel. 737 322 677. Vstupné je 150 Kč. Budeme se
těšit na Vaši účast!

Předvánoční jarmark
V sobotu 27. 11. se od 14.00 hodin uskuteční
na statku U Kubů v Přívratě Předvánoční přívratský jarmark. Najdete zde např. rukodělné
výrobky přívratských dětí a žen, keramiku,
mýdla, výrobky ze dřeva, vánoční dekorace,
adventní věnce. Pro děti budou připraveny
vánoční dílničky. Těšit se můžete na přívratský
trdelník, vánoční punč a další dobroty.
Více info na tel.: 602 615 309, 605 957 640,
statekukubu.cz.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás!

www.ustinadorlici.cz
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Salón fotografie
1.–23. 11. | práce členů Fotoklubu OKO

Sport

Zveme vás na
Podorlické putování

SO UNO při SZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí, z.s.
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Sportovními aktivitami na víkendovém 3denním soustředění v Orlickém Záhoří pomalu
otevřeli vybraní sportovci snad již postcovidové
období kalendářního roku 2021. Soustředění
ve dnech 17.-19. září se zúčastnilo 10 sportovců – členů plaveckého oddílu, oddílu stolního
tenisu a badmintonu.
Na chatě Bedřichovka trénovali, hráli stolní
tenis, badminton a míčové hry. Opékali buřty
a zúčastnili se dokonce zkoušky orchestru žáků
ZUŠ v chatě bývalé Perly.
V překrásné přírodě si zdokonalovali účastníci
fyzickou připravenost na atraktivních turistických trasách. Cestou do Záhoří se prošli z Klášterce na Zemskou bránu. Vystoupali i na rozhlednu Velká Deštná.
Celkově se pobyt v Záhoří vydařil, I počasí přálo.
Vybraní sportovci budou mít možnost účastnit
se ještě zimního soustředění, organizovaného
SO UNO na Pomezních boudách v Krkonoších
ve dnech 2.–5. 12.
Soustředění na Bedřichovce se mohlo uskutečnit díky dotačnímu programu Národní sportovní

agentury (dále jen NSA) „Sportování bez bariér“,
kterou získalo SO UNO za projekt „Trénujeme –
soutěžíme 2021“.
Také další aktivity probíhají díky dotaci NSA:
Pravidelné tréninky plavání, nově tréninky
v DDM-badminton, trénink ve stolním tenisu,
turistika spojená se zvyšováním fyzických
schopností a posilováním sportovců se zdravotním postižením (Podhůra u Chrudimi, Křivolík a 3denní Přechod Šumavy, který pro ně
zorganizoval ČSMPS).
Plavci Jan Holub a Jakub Horčičák byli 2. 10.
velmi úspěšní na plaveckých závodech v Trutnově a v prosinci je i další plavce čeká MČR
v Liberci.
Stolní tenisté budou bojovat v říjnu na regionálním turnaji v Hradci Králové a ti nejlepší v listopadu na MČR rovněž v Hradci Králové.
SO UNO má stále nové zájemce, kteří se chtějí
hýbat, sportovat, překonávat svoje možnosti…
a to je dobrá zpráva.
H.K.

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás zve
na 22. ročník turistického pochodu Podorlické putování, který se uskuteční 4. prosince. Start je od 7.00 do 10.00 hodin od
Chaplin Restaurantu v Ústí n.O.
Trasy:
50 km: Ústí n.O. – Kozlov – Litomyšl – Vlčkov
– Mandl – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Přívrat – Svinná – Vlčkov
– Mandl – Ústí n.O.
25 km: Ústí n.O. –Přívrat – Zhrořský kopec
– Vyvažadla – Ústí n.O.
15 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Presy
– Kozlovec – Ústí n.O.
8 km: Ústí n.O. – Andrlův chlum – Ústí n.O.
+ hvězdicová (odkudkoli na Skobu a zpět)
Pro účastníky jsou připraveny tradiční perníčky
a účastenské listy. Bonusem pak bude procházka
krásnou přírodou a pohodová atmosféra.
Těšíme se na Vás!
pochody.lansperk@seznam.cz
lansperk-sbor.cz

Nominace na nejúspěšnějšího sportovce okresu

STUDIOBART zve na cvičení

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad
Orlicí, z.s. ve spolupráci s marketingovou
agenturou Sport Action s.r.o. a městem Ústí
nad Orlicí vyhlašují již 53. ročník ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí
za rok 2021.“
V této souvislosti vyhlašují organizátoři ankety
kritéria pro nominace sportovců. Základní podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní
organizaci nebo občanském sdružení, které
se zabývá sportovní činností na území Orlickoústecka.
Vyhlašované kategorie:
Jednotlivci: žactvo, dorost a junioři, dospělí,
veteráni.
Kolektivy: žactva a dorostu, dospělých a nejlepší kolektiv z vesnic.
Zasloužilí trenéři, rozhodčí a cvičitelé.
Handicapovaný sportovec a „Síň slávy“
„Krajánek“- vyhlášen bude nejlepší sportovec
okresu, který sice v okrese bydlí, ale není členem žádné organizace, která v okrese sídlí.
Cena Fair play

Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, datum narození, adresu bydliště včetně
emailové adresy, členství v organizaci, ve které
sportuje, sportovní úspěchy v roce 2021, k návrhu
připojte fotografii navržených ve formátu PDF.
Uzávěrka nominací bude 17. prosince 2021.
Odborná komise vybere jednotlivé laureáty,
kteří si převezmou ocenění na slavnostním
galavečeru.
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků ankety
doplněný kulturním programem se uskuteční
v pondělí 14. února 2022 v 17.00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Moderátorem
bude Radek Šilhan.
Vstup na galavečer je zdarma a my budeme
velmi rádi za hojnou účast veřejnosti.

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda, tanec,
fyzio cvičení (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na víkendové netradiční lekce,
rezervace na studiobart.cz/rezervace:

Pozvánka ke cvičení

Volná místa na VINYASU A POWERJÓGU a na
TAJ-JI A CHI-KUNG S PAVLEM BŘÍZOU.
Otevřené lekce - powerjóga, pilates, vitality
jóga, hathajóga, BOSU (CHYSTÁME), MINIKURZ pro těhotné, jóga pro maminky po
porodu, ranní nádech. Ranní nádech pro seniory
8:15 ve čtvrtek s Danou Holubářovou od 30. 9.

Nominace ve všech kategoriích, mohou zasílat
zástupci oddílů a klubů, stejně jako široká sportovní veřejnost na adresu: Orlické sportovní sdružení, Zborovská 213, 562 01 Ústí n. O., nebo
e–mailem na adresu: oss.uno@seznam.cz, TM
777 736 319. na cuspce.cz a na ustinadorlici.cz.

Objevování energetického potenciálu – praktické návody, jak neztrácet energii. Akce pod
vedením Kateřiny M. Kvochové se uskuteční
13. – 14. 11. od 9.00 do 17.00 hodin. v malé
školní tělocvičně v Brandýse nad Orlicí. Více info
na tel.: 723 179 855, ksobe.cz.

Sledujte náš web studiobart, či pište na
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat.
Více info na studiobart.cz,
Markéta Skalická, tel.: 602 245 393,
Fb: Powerjóga v Ústí, Akrojóga v Ústí,
Studiobart.
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Mgr. Luboš Bäuchel
předseda OSS,z.s.

Těšit se můžete na SM systém, BOSU, válce
nebo na workshop výroby lapače snů. Čekají
Vás i zdravotní lekce, zaměřené např. na: pánevní dno, diastázu, hlubký stabilizační systém,
chodidlo, hormonální jógu, funkční střed a jiné.
Lekce s Tomášem Strnadem, seminář s Barborou HU. Dráža Bačkorová a její ashtanga,
Monika Břízová a orgánová sestava, jóga pro
oči - termíny na webu…

www.ustinadorlici.cz
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Inzerce
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www.ustinadorlici.cz

Inzerce

Prodejna ENERGY, ulice Jilemnického 163,
Konzultační centrum Ústí n/ Orlicí.
Otevírací hodiny: úterý a čtvrtek od 9.30 –
17.00 hod., tel: 731 730 213
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Informace z radnice

YouTube kanál Ústí nad Orlicí
Nový parkovací systém

Město Ústí nad Orlicí má od roku 2008 svůj vlastní
kanál na největším videoserveru světa YouTube.
V současnosti má přes 4 tisíce sledujících a více
než 4 miliony zhlédnutí uveřejněných videí. Na
webové adrese youtube.com/mestouo najdete
různé reportáže a videoohlédnutí za všemi nejdůležitějšími akcemi, které se ve městě děly.
Na městský YouTube kanál vás navede i tento
QR kód, stačí jej naskenovat pomocí mobilního
telefonu.
-DPOd 7. října je v Ústí nad Orlicí spuštěn nový
parkovací systém. Pro platbu parkovného lze
na automatech využít hotovost nebo bankovní
kartu či mobilní telefon s nahranou bankovní
kartou. Pro platbu již nelze používat městskou
kartu. Na každém automatu je umístěn jednoduchý piktogramový návod k obsluze. Jak je
používat vysvětluje i přehledný videonávod,
který najdete na webových stránkách města
a pustíte si prostřednictvím tohoto QR kódu.
-LP-

11 / 2021
Řádková inzerce

Koupím gramofonové desky do své archivní
sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani
dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za
nabídky na tel.: 724 22 92 92,
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Koupím nebo dlouhodobě pronajmu garáž
v Ústí nad Orlicí. Cenu respektuji.
Telefon: 771 194 711.

Lanškrounský antik vykoupí:
Staré retro věci, Hudební a Filmové nosiče
(LP, MC, CD, VHS, DVD), Sběratelské předměty všeho druhu. 702 326 881,
608 394 797, antikhalabala@seznam.cz

Výkup starých peřin, tel.: 721 469 234.
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