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KOMUNÁLNÍ VOLBY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Nově zvolení zastupitelé města Ústí nad Orlicí
Příjmení, jméno, tituly

Politická strana nebo hnutí

Severová Jana
Fišer Jaroslav, RSDr.
Čepelka Jiří
Adámek Tomáš, MUDr.
Chudý Vladimír
Hájek Petr
Wagenknecht Petr
Velebný Zdeněk
Strákoš Petr
Skotálek Jan, MUDr.
Svatoš Pavel, Mgr.
Škopová Anna, Bc.
Holubář Jiří, Mgr.
Drobná Hana
Zábrodský Jan
Řeháček Jaroslav, Ing., Bc.
Cindrová Jarmila, JUDr.
Pořický Matouš
Tomášek Jiří, PaedDr.
Jirout Radim, Ing., MBA, LL.M.
Preclík Jiří
Bäuchel Luboš, Mgr.
Teplý Tomáš
Řezníček Jiří, MUDr.
Vašková Radka, Mgr.
Kokula Michal, Ing.
Pokorný Jan, Mgr.

Komunistická strana Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI
ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI
ÚSTÍ 2014 - PATRIOTI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
ZMĚNA PRO ÚSTÍ!
ZMĚNA PRO ÚSTÍ!
ODS s podporou nezávislých
ODS s podporou nezávislých
ODS s podporou nezávislých
SNK – ÚSTÍ ŽIJE
SNK – ÚSTÍ ŽIJE
SNK – ÚSTÍ ŽIJE
SNK – ÚSTÍ ŽIJE
SNK – ÚSTÍ ŽIJE
KDU - ČSL
KDU - ČSL

Ve dnech 5. – 6. října 2018 se konaly volby
do zastupitelstev měst a obcí. Komunálních voleb v Ústí n. O. se zúčastnilo 10
politických stran a hnutí, které kandidovaly do 27 členného zastupitelstva města.
Volební účast byla 45,12% a bylo odevzdáno 123 734 platných hlasů.
Ustavující zasedání Zastupitelstva města
Ústí nad Orlicí se uskuteční v pondělí
5. listopadu 2018 od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu.

Počty mandátů jednotlivých
stran a hnutí
SNK – OUŠŤÁCI
10 mandátů
SNK – ÚSTÍ ŽIJE
5 mandátů
ÚSTÍ 2014 – PATRIOTI
3 mandáty
ODS s podporou nezávislých 3 mandáty
KDU-ČSL
2 mandáty
ZMĚNA PRO ÚSTÍ
2 mandáty
KSČM
2 mandáty
Česká str. národně sociální 0 mandátů
ČSSD
0 mandátů
Strana soukromníků ČR
0 mandátů
Zveřejněné výsledky voleb jsou aktuální
ke dni uzávěrky tohoto vydání Ústeckých
listů.

Informace

Informace

Sport

ÚSTECKÝ ADVENT

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo dotační
programy na rok 2019

Podorlické putování

Slavnostní zahájení Ústeckého adventu
se uskuteční v NEDĚLI 2. PROSINCE.
Připraven bude prodejní jarmark neziskových organizací, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a vánoční výzdoby,
bohatý kulturní program.
Podrobnější informace najdete v prosincovém vydání Ústeckých listů.

Rada města Ústí nad Orlicí na svém 131.
zasedání dne 8. října 2018 schválila vyhlášení dotačních programů na činnost
v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2019.
str. 2

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás
zve na turistický pochod PODORLICKÉ
PUTOVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu
1. prosince 2018.
Start je od 7.00 do 10.00 hodin v Chaplin Restaurantu v ÚO.
Trasy: 50 km, 35 km, 25 km, 15 km, 8 km
+ hvězdicová - odkudkoliv do Ústí a zpět
str. 20
www.ustinadorlici.cz

Informace

Město Ústí nad Orlicí vyhlásilo
dotační programy na rok 2019
Rada města Ústí nad Orlicí na svém 131.
zasedání dne 8. října 2018 schválila vyhlášení dotačních programů na činnost
v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče na rok 2019.

[2]

Schválené dotační programy a tiskopisy
žádostí o dotaci z rozpočtu města Ústí
nad Orlicí na rok 2019 jsou k dispozici na
webu města Ústí nad Orlicí (Město – Dotace města - Dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a Dotace do
oblasti školství, kultury, sportu, památkové péče), dále mohou být zaslány po
vyžádání na odboru sociálních služeb
(e-mail: skorpilova@muuo.cz,
tel.: 465 514 523) nebo na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu
a propagace (e-mail: felgrova@muuo.cz,
tel.: 465 514 218). Termín pro podání
žádostí je do 21. ledna 2019.

Informace odboru životního prostředí
Tříděný odpad patří do kontejnerů
Jsme rádi, že i Ti kdo nevyužívají pytlový sběr, třídí odpad do kontejnerů na
plast, papír, sklo, elektroodpad a šaty.
Je skvělé, že se neustále zvyšuje váha
a objem sesbíraného odpadu. Zejména
kontejnery na plast a papír jsou na hranici kapacity. Kontejnerová stání jsou
plně obsazena, nová místa téměř nejsou

kde vybudovat. Proto prosíme, abyste
se také u třídění snažili zmenšit objem
odpadu. PET lahve a zejména kartónové
krabice je třeba složit. Přeplněné kontejnery obsypané tříděným odpadem nejsou obzvlášť estetické a zejména papír
se na dešti znehodnocuje.
Děkujeme za odpovědný přístup.

Bezplatné rekvalifikace

„Šance pro padesátníky a OZP“
Evropská unie v rámci projektu „Ještě
chci pomáhat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_
053/0004028“, podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevýhodněna na trhu
práce. Jedná se o lidi, kterým je více než
50 let, jsou v evidenci Úřadu práce Pardubického kraje nebo jsou osobami se
zdravotním postižením (OZP/OZZ).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou
rekvalifikaci a možnost nastoupit na dotované místo.
Možnosti rekvalifikací: * Pracovník v sociálních službách * Sanitář * Asistent
pedagoga * Chůva pro děti do zahájení
školní docházky * Pedikérka – manikérka
* Masérský kurz * Obsluha vysokozdvižného vozíku * Počítačové kurzy * Personalista * Účetnictví... případně další rekvalifikace dle vlastního výběru.
Termíny zahájení kurzů: listopad 2018
– březen 2019, rezervujte si své místo
co nejdříve. Kontakt pro více informací: Pavlína Valentová, tel. 775 500 622,
valentova@jhs-centre.cz
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Nové kontejnery na sběr drobných
kovů, nápojových a potravinových plechovek
Řada z Vás se na nás obracela s dotazem,
zda město uvažuje o rozmístění nádob
na třídění drobného kovového odpadu,
zejména plechovek a kovových obalů
od „osvěžujících nápojů všeho druhu“.
Podařilo se nám díky podpoře od spol.
EKOKOM a.s. získat zdarma 5 ks zvonů
na sběr těchto odpadů. Zároveň jsme vyjednali se spol. Recykling-kovové odpady
a.s, že Vaši snahu podpoří bezplatným
odběrem tohoto odpadu. Šedé nádoby
jsou umístěny od 1.9.2018 na místech:
Knapovec pod komunitním centrem,
Hylváty ulice Třebovská u Konzumu, Kerhartice ulice Sokolská za obchodem Adámek, Černovír, Ústí ulice Letohradská
u Penny marketu. Doufáme, že se tento
pilotní projekt osvědčí.
Mgr. Tomáš Kopecký - odbor životního
prostředí městského úřadu
Ústí nad Orlicí
Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad
Orlicí a gestor životního prostředí
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Mateřská škola Černovír

Základní škola Komenského

Dne 11. 9. 2018 v Mateřské škole Ústí
nad Orlicí, Černovír 96 proběhl cvičný
požární poplach s jednotkou SDH Černovír.
Děti z MŠ zažily evakuaci z oken školy, viděly hašení fiktivního požáru, práci hasičů v dýchacích přístrojích a také požární
techniku.
Byl to pro ně opravdu nevšední zážitek
a zároveň poučení, jak se chovat v případě potřeby.
Tímto chceme velmi poděkovat místním
hasičům za jejich práci, nasazení a obětavost.
Děti a zaměstnanci MŠ

Základní škola Třebovská

Jak to chodí v Hylvátech
Tak jako v ostatních školách v okrese Ústí
nad Orlicí jsme i v Hylvátech zahájili nový
školní rok. Přivítali jsme v našich řadách
23 nových prvňáčků, kteří přišli nadšení
a plní očekávání. Stejně tak jejich rodiče. Pokusíme se je nezklamat. Jsme sice
škola malá, dalo by se říci na okraji Ústí
nad Orlicí, již dávno ale nejsme jen škola okrajová. Díky nižšímu počtu žáků se
nám daří lépe navodit přátelské klima.
V podstatě se na škole všichni známe,
což je jistě výhoda. Žádné anonymní
nebo chladné prostředí. Třídy s menším
počtem dětí přímo vybízejí k individuálnímu přístupu a realizaci různých projektových hodin nebo i celých dnů. Program
máme na celý školní rok bohatý. Avšak
výuka je pro nás stále na prvním místě.
Nabízíme také širokou škálu mimoškolních aktivit. Tak se rodiče nemusí bát,
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Ohlédnutí

Co nás čeká

„Zítra to spustíme“- školy hrají Havla
Všichni žáci druhého stupně zhlédli hru
Václava Havla v nastudování třídy 9. C
pod vedením třídní učitelky RNDr. Ivy
Chaloupkové. Je věnována událostem,
které těsně předcházely vyhlášení samostatného Československa. Hra byla
realizována v rámci projektu Knihovny V.
Havla. 
Mgr. Dana Špindlerová

Pomáháme s volbou povolání
Naše škola má letos unikátní možnost
otestovat žáky osmých tříd a zjistit jejich
profesní zaměření díky počítačové diagnostice COMDI.
Mgr. Alena Dostálová

Atletický čtyřboj
Žáci 9. ročníků se svými učiteli tělesné
výchovy připravili atletický den pro své
spolužáky z I. stupně. Na prahu podzimu si žáci 1. až 5. ročníků vyzkoušeli
základní atletické disciplíny: běh na 60

co dělají jejich děti po vyučování, nebo
se dokonce mrzet, že nemají blíž do
města do běžných kroužků nebo ZUŠ.
Jen namátkou realizujeme tyto kroužky: angličtina, ruština, sport, rukodělné
činnosti, pěvecký sbor, flétna, kytara,
první pomoc, fotografický či technický kroužek. Dále se setkáváme v klubu
deskových her, čtenářském klubu, klubu
zábavné logiky a v neposlední řadě nabízíme logopedické chvilky pod vedením
odbornic. Mimoškolní aktivity vedou
zdejší pedagogové a ceny jsou skutečně lidové. Dlouhodobě také spolupracujeme s místními mateřskými školami
a pořádáme pravidelná odpoledne pro
předškoláky. Zájemce o další studium
připravujeme k přijímacím zkouškám
a výběru středních škol a učilišť věnujeme tolik pozornosti, kolik si právem zaslouží.
Záleží nám na tom, aby naši absolventi
na školu vzpomínali v dobrém. Stejně
tak jako my pedagogové děláme svoji
práci s nadšením, věříme, že nadšeni budou i naši případní budoucí žáci a žačky.
Přijďte se k nám podívat během dnů,
kdy se dveře hylvátské školy otevírají
i pro vás. Tedy hlavně pro vás.
Přejeme úspěšný školní rok 2018/2019.

Zimní koncert
Písnička a Zlatý klíček - dětské pěvecké
sbory naší školy, ve kterých „zpívá“ bezmála stovka dětí, se představí v Roškotově divadle v úterý 27. listopadu v 18
hodin. Jsme rádi, že jako hosta koncertu
můžeme přivítat DPS Muzika z Ostravy
–Poruby.
Mgr. Dana Špindlerová

Výchovný koncertík
Dne 19. 9. 2018 si žáci1.stupně mohli zažít malý výchovný koncert přímo ve své
škole. Ten pro ně uspořádal pan Pavel
Hrabě – absolvent plzeňské konzervatoře a profesionální hudebník. Pro žáky
připravil zajímavý program o hudebních
nástrojích, na které si mohli zahrát i žáci.
Společně si také zazpívali lidové písničky
upravené do moderních rytmů. Atmosféra při koncertu byla příjemná a děti
nadšené.
Návštěva ekocentra 9. ročník
Dne 21. 9. 2018 navštívili žáci 9. ročníku pardubické ekocentrum Paleta, aby
se zde zúčastnili programu s názvem
Ekologická stopa. Prostřednictvím simulačních her se snažili pochopit rozdíl
v životní úrovni různých zemí a dopady
životního stylu člověka na životní prostředí. Mohli si orientačně určit dopady
svého života formou výpočtu své ekologické stopy a zamyslet se nad tím, jak
svůj negativní vliv eliminovat na únosnou mez. Program byl podpořen grantovými prostředky z Města Ústí nad Orlicí,
za které mnohokrát děkujeme.
pokračování na str. 4
www.ustinadorlici.cz
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m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
a vytrvalostní běh. Všechny děti závodily s ohromným nasazením a nadšením.
Budeme doufat, že jim chuť sportovat
vydrží. 
Učitelé TV

Z našich škol

pokračování ze str. 3

Dravci a sovy opět u nás
Dne 25. 9. 2018 k nám po několika letech opět zavítali zástupci společnosti
Seiferos, kteří se zabývají záchranou, výcvikem dravých ptáků a sov a vzděláváním veřejnosti. Společnost vlastní jednu
z největších sbírek dravců a sov u nás.
Dětem představili asi 40 zástupců. Žáci
si zblízka prohlédli a pohladili největší
sovu, výra velkého, vyslechli informace o životě každého druhu a zasoutěžili
si o možnost přivábit si dravce na ruku.
Nejatraktivnějším bodem programu byly
ukázky letových a loveckých dovedností
některých vybraných dravců. Na další setkání se můžeme těšit opět za čtyři roky.
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Základní škola Bratří Čapků

Dny zdravého životního stylu
První školní měsíc byl zakončen Dny zdravého životního stylu. Již po třiadvacáté si
mohli žáci 2. stupně vyzkoušet řadu různých sportovních, dovednostních, vědomostních a sociálních aktivit. Tři po sobě
jdoucí dny byly nabité rozmanitými činnostmi, které probíhaly nejen ve škole,
ale i mimo ni. Deváté ročníky vyrazily do
Prahy, aby navštívily Dům světla. Osmá-

My se čtení nebojíme – ani v noci!
Že máme na prvním stupni šikovné čtenáře, to víme. Ale že jsou i odvážní, to
jsme si ověřili 27. 9., kdy členové našeho Čtenářského klubu společně přespávali ve škole. Na programu byly tyto
činnosti: seznámení s novými knihami,
noční hra, hraní scének, objevení mnoha
zajímavých informací. Spát jsme šli „po
večerníčku“, který byl tedy o nějakou tu
hodinku posunutý, ale i přesto, že jsme
akci dospávali celý víkend, se dobrodružství podařilo a doufáme v pokračování.
Přijďte se do knihovny prvního stupně
seznámit s novými knihami, které jsme
díky projektu do školy pořídili. Nudit
se nebudete.

Pasování na čtenáře
Dne 4. 10. 2018 prožili žáci druhého
ročníku zábavné a zároveň poučné dopoledne v Městské knihovně v Ústí nad
Orlicí. Po splnění čtenářských úkolů
a složení slibu byli knihovnicí pasováni na „čtenáře“ a získali i přihlášku do
knihovny. Věříme, že návštěva knihovny
žáky zaujala natolik, že se stanou jejími
pravidelnými návštěvníky. Děkujeme
pracovnicím Městské knihovny za velmi
pěkný program.

ci se vypravili do Cakle, kde si otestovali
své vodácké a horolezecké vlohy. Žáci 7.
tříd si kromě jiného vyzkoušeli kuchařské a taneční dovednosti. Šesťáci ocenili
mikroskopování a zajímavý program o šikaně. Během každé aktivity se děti měly
možnost dozvědět mnoho zajímavých
informací nejen o daném tématu, ale
i o sobě a o svých spolužácích. I tentokrát patří veliké poděkování za finanční
podporu této oblíbené akce Městu Ústí
nad Orlicí a rodičům zúčastněných žáků.
Petra Mihulková

bavné odpoledne na téma HALLOWEEN.
Od 13 h. do 17 h. si děti mohou vyzkoušet drátkování svícnů nebo přípravu
halloweenských pokrmů v nové žákovské kuchyni. Přijdou si na své i zájemci o malování na obličej a také filmoví
nadšenci, pro něž je od 16 h. připraveno
promítání ve školní jídelně. Opět budeme vydlabávat dýně, jež se stanou
ozdobou vstupu do školy a večer svými
světélky uvítají všechny odvážlivce, kteří
se vydají po 18. hod. na stezku odvahy
po temných školních zákoutích. Přejeme
všem skvělou zábavu a nezapomenutelné zážitky.
Martin Falta

HALLOWEEN - DÝŇUJ - DRÁTUJ
Ve středu 31.10. se v naší škole koná zá-

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n.O.
Po úspěšném zahájení školního roku
jsme vyjeli v sobotu 15. září s ukázkou
našich výrobků (keramika, mejdlíčka,
různá tvoření dětí) na Řemeslný jarmark
v Dolní Čermné. U našeho stánku si každý mohl vyzkoušet tkaní na hrábích,
které zaujalo nejen malé, ale i velké návštěvníky. Jonas Badi a Vašík Aliger velmi
pěkně reprezentovali naši školu a sami si
vyzkoušeli různá řemesla. Děkujeme organizátorům za pozvání. 
EČ, PT
Ve dnech 17. - 21. září proběhl pobyt
starších žáků na Vysočině. 21 žáků bylo
ubytováno v Bolešíně v penzionu U Šikulů, který vynikal nejen ubytováním, ale
i výbornou kuchyní.
Bolešín je malá vesnička s asi 80 obyvateli. Až na horší dopravní dostupnost
- autobus sem zajížděl jen několikrát za
den - takový malý ráj na zemi. Alespoň
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v době, kdy jsme měli to štěstí tu být
my. Stromy při cestách obalené ovocem
- jablka, hrušky, švestky, všeho hojně.
Také jsme téměř zakopávali o houby.
I přes vyšší teploty (nádherné babí léto)
se nám podařilo za pobyt našlapat 50
km. A to v terénu, kde byl samý kopec.
Na Vysočině opravdu rovinky nenajdete.
Zaslouženou odměnou po túrách se pro
odvážlivce stal venkovní bazén, který byl
součástí penzionu.
Poděkování patří všem, kteří se postarali
o to, aby se tento nádherný pobyt mohl
uskutečnit. V neposlední řadě i pánům
učitelům za „zkratky“. 
NS
V rámci Integračního dne se na náměstí
v Ústí nad Orlicí prezentovala naše škola
ve svém infomačním stánku ukázkou keramiky, ale také vystoupením pěveckých
kroužků. 
VF

S keramikou jsme v rámci projektu vyrazili do 5.třídy ZŠ Komenského. Žáci se
seznámili s prací s keramickou hlínou,
postupy. Naučili se jak vzniká výrobek
z hlíny. Sami si vytvořili krabičku nejen
na poklady, se kterou se budou prezentovat na Vánočním jarmarku jejich školy.
Spolupráce se žáky a paní učitelkou byla
velice pěkná, společně jsme si to užili.
Těšíme se na případnou další spolupráci.
EČ, PT
V listopadu nás čeká například vystoupení našeho divadelního kroužku HASIMA v Moravské Třebové na 13.ročníku
krajské soutěžní přehlídky malých divadelních forem KUKÁTKO nebo v Domově
pro seniory ve Vysokém Mýtě. Děkujeme dětem, učitelům za pěknou prezentaci naší školy.
EČ, PT
www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, Smetanova 1500,
tel.: 465 569 577, e-mail:info@zusuo.cz,
www.zusuo.cz

Z gymnázia: Vive la France!
Škola pomalu ani nezačala a početná
skupina franštinářů se už chystala na výlet, a rovnou do města lásky – Paříže.
Brzy po rozednění jsme vjeli na okraj Paříže a s nosy přitisknutými na okna jsme
rozespalýma očima sledovali, jak se před
námi odkrývá bludiště ulic končící v nedohlednu. Vtom se před námi Eiffelovka
vynořila v celé své kráse. Autobus zastavil a první den objevování evropské metropole mohl začít. Výstup na Eiffelovu
věž, projížďka lodí po Seině či prohlídka
Musée d’Orsay je jen krátkým výčtem
toho, co bylo k vidění.
Dopoledne druhého dne se neslo ve
znamení poznávání města samotného.
Odbočili jsme i do bočních ulic plných
menších obchodů, kde se mísily vůně
sýru a rybáren, a zkušený průvodce
Honza nás seznámil se zajímavými fakty o životě Francouzů. Naše krátká pouť
skončila před katedrálou Notre Dame,
po které následoval doslova zlatý hřeb –
zámek ve Versailles.
Ani dvouhodinová fronta klikatící se přes
celé nádvoří většinu neodradila od návštěvy legendárního sídla Ludvíka XIV.
a pohledu na přilehlé zahrady. Z klasicismu jsme se za půl hodiny přenesli v čase
do supermoderní čtvrti La Défence.
Po poslední (pro někoho probdělé) noci
na nás čekal Louvre s Monou Lisou, bazilika Sacré-Coeur a za broukání: „Aux
Champs-Elysées, …“ i nejznámější bulvár
ve Francii. Třešní na dortu nemohlo být
nic lepšího než vyhlídka na noční Paříž
z montparnasského mrakodrapu. V deset hodin večer se Eiffelovka rozzářila
nám na rozloučenou a my se s labužnickými úsměvy na tvářích vydali vstříc České republice.
Filip Kukla (8. B)
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Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Hany Švendové – kytara
čt 1.11. | 16.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního
oboru
po 12.11. | 17.00 hodin | koncertní sál
Hudební besídka žáků hudebního
oboru
po 26.11. | 17.00 hodin | koncertní sál
Třídní hudební besídka žáků hudebního
oboru p. uč. Kamily Šejnohové – klavír
čt 29.11. | 17.30 hodin | koncertní sál

Gymnázium s novými okny
a otevřenými dveřmi
Srdečně zveme všechny zájemce, zejména žáky 5. a 9. tříd, ale i jejich rodiče a všechny příznivce i absolventy
gymnázia na prohlídku školy. Přijďte
ochutnat atmosféru krásné historické
budovy (a třeba i něco dobrého) okořeněnou stavebními úpravami loňského
roku. Chcete vidět výsledky rozsáhlé
rekonstrukce budovy, zbrusu novou biologickou laboratoř, okna, výtah, fasádu
či opravený vestibul? Nebo vás zajímá
průběh přijímacích zkoušek, obsah učiva, volitelné předměty, kurzy a další
studijní záležitosti? V obou případech
si rezervujte pátek 30. 11. od 11 do 18
hod. nebo sobotu 1. 12. od 9 do 14 hodin – můžete si prohlédnout školu s průvodci z řad našich studentů, vyzkoušet si
drobné pokusy nebo si posedět v naší již
tradiční kavárničce.  Těšíme se na vás.

Střední škola automobilní

Výroční 20. Ústecký autosalon zaujal tisíce návštěvníků
Konec září patří ve Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí již tradičně Ústeckému autosalonu. Centrální výstava
veteránů má každý rok jiné tematické
zaměření, letos s blížícím se výročím
100 let od vzniku republiky nikoho nemohla překvapit expozice strojů Made
in Czechoslovakia. Areál praktického vyučování SŠA v Ústí nad Orlicí tak zaplnily
osobní i nákladní automobily, motocykly
i traktory vyrobené na našem území mezi
léty 1918 až 1990. Díky úsilí organizátorů výstavy z řad pedagogů školy se letos
sešla celá řada mimořádných a vzácných
strojů, které jsou běžně k vidění jen
v muzeích. Svou samostatnou expozici
měla také připomínka srpnových událostí z roku 1968. Protože atraktivní program nabídl díky mimořádně krásnému
počasí celodenní zábavu pro celou rodinu, našlo si cestu do areálu školy několik
tisíc návštěvníků. Mezi nimi vedení školy
přivítalo Ing. Bohumila Bernáška, radního Pardubického kraje zodpovědného
za školství. Jeden z pomyslných vrcholů
dne nastal s příjezdem Pana prezidenta
– tedy T.G.M. s doprovodem četnictva
a tím druhým byl závěrečný přelet armádní helikoptéry nad areálem.
Ing. Jindřich Kovář

www.ustinadorlici.cz
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Základní umělecká škola Jaroslava Kociana

Z našich škol
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Střední škola
uměleckoprůmyslová

Nejlepší počasí za 14 let. Takový byl česko-slovenský plenér
Červený Kláštor – Čtrnáct let nepřetržité
existence má za sebou mezinárodní plenér, kterého se účastní mladí výtvarníci
z orlickoústecké umprumky a jejich kolegové z partnerské školy v Prešově. Každoročně je cílem některá z atraktivních
slovenských lokalit, loni i letos se osvědčila sázka na Červený Kláštor.
Podmínky náležitě využili
Uplynulý týden vyplnila ústecká výprava
pod vedením pedagogů Jaroslava Habrmana a Martiny Novotné intenzivní tvorbou, které navíc v porovnání s některými předchozími ročníky nebývale přálo
počasí. „Bylo vynikající, pravé babí léto,
nejlepší, které jsem na plenérech zažil.
Příznivé podmínky jsme náležitě využili,“
hodnotil pozitivně vedoucí výtvarných
oborů školy Jaroslav Habrman. „Je pou-

ze škoda, že ve srovnání s předchozími
roky, kdy jsme často museli zájemce odmítat, se letos přihlásilo pouze patnáct
studentů z druhých, třetích a čtvrtých
ročníků, menší zájem byl také ze slovenské strany,“ uvedl dále.
Čtyřicet prací „zůstalo“ na Slovensku
Průběh akce si pedagogové SŠUP tradičně pochvalují, protože studenti, pro
které je plenér dobrovolný, pracují s o to
větším úsilím. „I letos se všichni snažili,
přibližně čtyřicet vybraných prací jsme

nechali na Slovensku. Už pětadvacátého
října bude v Šarišské galerii v Prešově zahájena první výstava,“ podotkl Jaroslav
Habrman a přidal ještě jednu zajímavost: „Kromě intenzivní tvorby v exteriérech a prostorách středověkého kláštera
využili někteří členové naší výpravy vyhlášenou místní atrakci. Tou je plavba na
pltích po Dunajci. Milovníci turistiky zase
zdolali nejvyšší vrchol Pienin Tri koruny,
který se tyčí na polské straně hranic.“
Mgr. Jan Pokorný

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Pečovatelská služba informuje
Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě,
můžete si podat žádost do bytu zvláštního určení nebo do bytu bývalého
penzionu. Tyto byty Vám prodlouží žít
v domácím prostředí a oddálí odchod do
pobytové služby. Výhodou těchto bytů
je lepší dostupnost pečovatelek, výtahy,
některé byty jsou bezbariérové a slouží
pro bydlení jednotlivců ale i manželských dvojic (velikost bytu 0+1, 1+1,
1+2). Režim v těchto bytech je stejný,
obyvatelé se řídí domovním řádem.
Umístění do obytných jednotek na adrese Na Pláni 1343 („bývalý Penzion“)
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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 do budovy na adrese Na
Pláni 1343 („bývalý Penzion“) je možné
dle časového horizontu cca od 3 – 6 měsíců – tato doba je pouze orientační.
Umístění do domů zvláštního určení se
řídí podmínkami „Směrnice pro nakládání s byty ve vlastnictví města, nebo
ke kterým má město dispoziční právo“
a žádosti se na předepsaném tiskopise
podávají na odboru sociálních služeb
Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
Činnosti, které Vám můžeme nabídnout
i několikrát denně, jsou tyto: pomoc
s osobní hygienou (na lůžku, ve sprše),

oblékáním, svlékáním. Dále Vám zajistíme vyzvednutí lékařského receptu, pochůzky na úřady, poštu atd. Provedeme
běžný úklid domácnosti či nákup. V případě potřeby zajistíme dovoz oběda, popřípadě jeho podání – s možností dietní
stravy. Tento dovoz je vždy spojen s kontrolou Vaší osoby.
Bližší informace Vám poskytnou sociální pracovnice:
Pro bývalý penzion: Bc. Romana Kalousková, tel.: 736 503 570,
socialni.csp@csp-uo.cz
Pro terén a byty zvláštního určení: Bc.
Markéta Gmuzdková, tel.: 736 503 571,
socialni.teren@csp-uo.cz
Lucie Kaválková, DiS.
vedoucí PS a kolektiv pracovníků
www.ustinadorlici.cz
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Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

Senior klub

Klub s desetiletou historií
Schůzka účastníků adventního zájezdu
do Budyšína
út 6.11. | 10.00 hodin
Zájezd s CK Čile, který se jede v sobotu
15.12. 2018. Schůzka se uskuteční na
Sladkovně od 10.00 hodin. Budou předány propozice, zjištěny údaje pro CK
a sdělen zasedací pořádek. Účast přihlášených je povinná. Akci zajišťuje JUDr.
Ešpandr

ciálních služeb, oddělení sociálně právní
ochrany dětí měli příležitost pro konzultování jednotlivých případů, ale i možnost sdílet vzájemné zkušenosti z praxe.
Realizační tým projektu

Úsměvy smutných mužů
st 14.11. | 14.30 hodin
Senior kino v Roškotově divadle. Dramakomedie rež. Dana Svátka „ Úsměvy
smutných mužů“. Hlásit se můžete ve
Sladkovně dne 6.11. a 13.11. od 10.00
do 12.00 hodin. Cena 60,- Kč, pro člena
40,- Kč. Pouze vstupenky do přízemí!
Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr

Taneční podvečer s hudbou M. Biena
a doprovodem
čt 22.11. | 17.30 hodin
Taneční podvečer s hudbou Miroslava
Biena a jeho doprovodem v baru Husova. K tanci a poslechu hrajeme nejen
členům SK a nejen seniorům - přijďte
se s námi vrátit do svých mladších let.
U baru dobré pití a jídlo. Vstupné se hradí na místě, na průkazku pro člena SK
40,-Kč, pro ostatní 50,- Kč. Akci zajišťuje
p. Štěchová a JUDr. Králík

Kapitoly ze středověkých dějin
st 14.11. | 18.00 hodin
Ve spolupráci s Městskou knihovnou
zveme v rámci Akademie volného času
na přednášku Františka Musila ke 100.
výročí vzniku Československa pod názvem „ Kapitoly ze středověkých dějin
Slovenska“. Vstup volný, akci nikdo nedoprovází

Českoslovenští legionáři 1914 – 1920
st 7.11. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme do Roškotova divadla na přednášku
člena Československé obce legionářské
na téma Českoslovenští legionáři 1914
-1920. Vstupné 50,- Kč, pro člena Senior klubu 30,- Kč. Hlásit se můžete ve
Sladkovně dne 6.11. od 10.00 do 12.00
hodin. Nelze chodit bez přihlášení. Akci
zajišťuje p. Štěchová

Chraň se, seniore!
čt 15.11. | 14.30 hodin
Ve spolupráci s PČR, Komisí prevence kriminality spolupořádáme v CSP v jídelně
bývalého Penzionu od 14,30 hodin divadelní představení pod názvem „ Chraň se
seniore“. Besedu provádějí herci divadla
„ Ve Tři“ z Ústí nad Labem. Na případné
dotazy odpoví tisková mluvčí a preventistka PČR. Za SK akci doprovází p. Štěch.
Pro všechny občany vstup zdarma. Každý
obdrží malý dárek

Na svatomartinskou husu či kačenu do
Sporthotelu
pá 9.11. | různé
Sraz u „Nové Louže“ v 15,30 hodin, nebo
v 16,00 hod. na místě. V restauraci budou přihlášeným zajištěna místa. Předběžné objednávky na zamluvení místa
a porce husy či kačeny volejte telefonicky organizátorce do 5.11.2018. Zajišťuje
p. Rabová, na místě JUDr.Králík

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 16.11. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu uskuteční plavání spojené se cvičením ve vodě
a vstupem do relaxačního centra. Pro
členy „Senior klubu“ vstup na průkazku
50,- Kč, nečlen 60,-Kč. Stále Vás chodí
málo, zveme i ty, kteří se ještě nezúčastnili. Peníze si přichystejte přesně. Akci
zajišťuje JUDr. Králík
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Zkvalitnění výkonu sociální práce Města
Ústí nad Orlicí
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819
Tento projekt je spolufinancován z OP
Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze
státního rozpočtu ČR.

Adventní zdobení v zahradnictví Šťastní
čt 29.11. | 14.30 hodin | sraz na místě
Možná prohlídka areálu, skleníků, možnost zdobení a zakoupení výrobků a květin. Drobné občerstvení zajištěno. Akci
zajišťuje p. Ešpandrová
Hradec Králové, OC Futurum, Planetárium, muzejní adventní trh
pá 30.11. | celodenní zájezd
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 6.11.
a 13.11. od 10.00 do 12.00 hodin. Platba při přihlášení. Členové mají přednost,
člen SK hradí 160,-Kč, jako náhradník
nečlen 220,-Kč, neobyvatel Ústí n.O.
260,- Kč. Pořadí přihlášení tvoří zasedací
pořádek. Předpokládaný návrat přibližně
v 19 hodin. V ceně jsou doprava a vstup
do Planetária a na muzejní adventní trh.
Polední volno na oběd, rozchod na nákupy a na adventním trhu. Zájezd zajišťuje
p. Štěchová a p. Štěch.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký 08.00 hodin, Benzina pod Duklou
08,05 hodin, Babyka 08,10 hodin, Autobusové nádraží 08,15 hodin, Tvardkova
08,20 hodin, Penzion 08.25 hodin
Dne 6. listopadu 2018 začínáme vybírat přihlášky členů na lázně Hokovce
na termín 23. února až 2. března 2019,
www.ustinadorlici.cz
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V rámci projektu „Zkvalitnění výkonu
sociální práce Města Ústí nad Orlicí“ C
Z.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819, se
v úterý 23. října 2018 konal III. workshop
na téma „Spolupráce pracovníků státní
správy při řešení situace rodin s nezletilými dětmi“. Cílem setkání bylo sdílení
součinnosti multidisciplinární spolu-

práce mezi odborem sociálních služeb,
oddělením sociálně právní ochrany dětí
a pracovníky Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení a Všeobecné
zdravotní pojišťovny, hlavními tématy
byly pojistné a nepojistné dávky sociálního systému státu a podmínek pojištění v kontextu s konkrétními případy
a kazuistikami klientů. Zástupci Krajské
pobočky Úřadu práce, Okresní správy
sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny a pracovníci odboru so-
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cena pro člena 5000,-Kč, ostatní 5100,Kč. Členové se mohou hlásit na Sladkovně dne 6.11. 2018 od 14.30 do 15.30 hodin. Ostatní zájemci se hlásí dne 20.11.
2018 od 11,00 do 12,00 hodin. Počítáme, že mohou jet až dva autobusy. Po
vyplnění přihlášky se vybírá celá cena zájezdu. Propozice jsou ve vývěsní skříňce
SK. Zajišťuje JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík.

Přihlášky jsou k dispozici na Sladovně již
od 10,00 a dále 13.11., abyste si je mohli
předvyplnit.

Český červený kříž

Přijďte si zahrát oblíbenou a nenáročnou společenskou hru BINGO. Pro vítěze
je připravena cena, káva i vstup zdarma

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 na 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.
CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum pro seniory a nejen pro ně. Akce jsou určeny
široké veřejnosti
Bližší informace o akcích Centra pro život
na www.cckuo.cz
Změna programu Centra pro život vyhrazena.
Není-li uvedeno jinak konají se akce
v budově OS ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Byli jsme u vás
1-30.11. | 8.00-15.30 hodin
Výstava fotografií a obrázků z akcí Světový den první pomoci, vstup zdarma
Společenská hra – BINGO
6.11. | 9.00 hodin
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INFORMACE: Přijímáme podněty na
akce a zájezdy na rok 2019 . Sdělte buď
osobně, nebo v obálce do schránky.

Pochod proti diabetu
14.11. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka, odjezd autobusu
do D. Dobrouče ve 13.00 hodin z autobusového nádraží ÚO
Pečeme, vaříme – Vánoční cukroví
20.11. | 9.00 hodin
Přijďte si vyměnit zkušenosti z pečení
vánočního cukroví, vstup zdarma
Šikovné ručičky – Adventní dekorace
28.11. | 15.30 hodin
Spolupořadatelem akce je Speciální ZŠ,
MŠ a Praktická škola ÚO, jako vstupné je
úhrada spotřebovaného materiálu
Advent a zabijačka na zámku Lysice
1.12. | výlet
- adventně a vánočně vyzdobené komnaty a sály lysického zámku s povídáním o historických časech
- menší adventní jarmark
- dílnička, kde bude možné vyrobit si
vlastní výzdobu
- řezbář Petr Novotný, se svými betlémy a hlavně skvělými řezbovanými
formičkami, na vánoční cukroví
- pro zahřátí bude připravena medovina
i zámecký punč
- klasická zabijačka
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659
nebo každé pondělí, čtvrtek od 8,00
do 15,30 hodin na ČČK, kde se provádí
úhrada za výlet, čas odjezdu: 8,00 hodin
z autobusového nádraží Ústí n.O., cena:
90,- Kč člen ČK/děti, 150,- Kč ostatní.
Cena obsahuje dopravu. Vstupné na
zámek si účastníci hradí individuálně
100 Kč/ 140 Kč
Strom splněných přání
25.11. – 14.12.
Splňte přání dětem z dětských domovů

KONTAKTY NA SK: p. Štěchová
731601548, p. Rabová 734188853, JUDr.
Ešpandr 734398390, p. Ešpandrová
734188855, p. Štěch 722475129
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor „Senior klubu“
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

a sociálních ústavů zakoupením vánočního dárku, přáníčka naleznete:
v Informačním centru Města Ústí nad
Orlicí, v Krytém plaveckém bazénu v Ústí
nad Orlicí a v Nákupním centru Nová
Louže – provozovna čistírny. Bližší informace o akci naleznete na www.cckuo.cz
Vánoční výstava
4. – 7.12. | 9.00-17.00 hodin
Vánoční výrobky dětí ze školských zařízení v Ústí nad Orlicí a neziskových organizací. Zasedací místnost Městského
úřadu - budova radnice (Galerie). Akce
se koná za podpory Města Ústí nad Orlicí
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ:
každé úterý od 9,00 do 15,30 hodin přijďte si popovídat se svými přáteli do
Společenského centra ČČK, každá 5 káva
ZDARMA
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová
místnost. Bližší informace a objednání
na tel. 775 765 659, vstupné 30,- Kč za 1
hodinu/osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ: volná kapacita – cvičení každý čtvrtek od 18,00 hodin. Cvičení
na gymnastických míčích. Bližší informace a přihlášení na tel. 775 765 659
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně přístupná veřejnosti
Sousedská knihovnička je určena všem,
kteří hledají domov pro staré i nové knihy, rádi čtou a chtějí budovat sousedské vztahy. Můžete si půjčit knížku bez
průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv
denní dobu. Nejen, že si knížky můžete
zapůjčit, ale i vložit do prosklené skříňky.
Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc.
Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě
u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí
nad Orlicí

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

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 Českého 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

pě. Kolem městečka Levico di Treme jsou
v údolí roztroušené vesničky, které jsou
historicky svázané s naší republikou.
Mnoho italských mužů před první světovou válkou odešlo do Čech a založili
zde rodiny. I to je jeden z důvodů, proč
rozvíjet dobré vztahy mezi jednotlivými
státy. Naše cesta byla v tomto směru
úspěšná. Navázali jsme na loňská setkání. Lidé, s nimiž jsme jednali loni, si nás
pamatovali, a byli potěšeni naším návratem a zájmem. Dokázali jsme navázat
jednání nová, získat kontakty a vyvolat
zájem o návštěvu v našem Domově.
Pevně věříme, že dokážeme získaných
kontaktů využít a najít spolupráci, která
povede k výměně zkušeností a časem
snad i k výměnným stážím. Společným
cílem nás všech je totiž zlepšování životních podmínek pro lidi s demencí. Má to
smysl J.
V cizině tak trochu zůstaneme i v listopadu, kdy k nám zavítají manželé Náhlíkovi
a podělí se s námi o své dojmy z cesty po
Namibii. Ve středu 7. 11. od 15 hod. jste
srdečně zváni.
Krásný listopad Vám přejí
zaměstnanci Domova
www.dduo.cz

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
zdravotnickému personálu, pečovatelkám
a ošetřovatelkám v orlickoústeckém Domově důchodců za vzornou a starostlivou péči
o MUDr. Milenu Sedláčkovou při jejím dlouhodobém onemocnění.
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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 o ubytování
na tel.: 775 765 659.

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

Jak se máme v Domově

V druhé polovině září jsme společně
s paní Mgr. Nečekalovou z Městského
úřadu odjeli do Itálie. V městečku Levico di Treme se totiž konal druhý ročník
Alzheimer festivalu. Jde o setkání lékařů, sociálních pracovníků, pečovatelů,
vědců, rodinných příslušníků, sociálních
zařízení a umělců. Po tři dny probíhají
na různých místech města přednášky,
konference, prezentace. Dochází zde
k výměně zkušeností i informací jak mezi
poskytovateli služeb, lékaři a vědci na
jedné straně, tak mezi rodinami a lidmi
s demencí na straně druhé. Celou konferenci provází umělecká vystoupení
a díla zaměřená na Alzheimerovu chorobu. Měli jsme možnost shlédnout výjimečné divadelní představení. Přestože
všichni mluvili italsky, bylo toto představení naprosto věrným ztvárněním naší
práce a všichni jsme měli v očích slzy.
Důvodem pro tuto zahraniční cestu je
výměna zkušeností, dobré praxe a navázaní spolupráce. Alzheimerova choroba
je velkým problémem nejen pro Českou
republiku, ale i pro ostatní státy v Evro-

PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od
14,00 do 18,00 hodin

Velice si vážíme jejich obětavé a obtížné
práce a jsme jim vděčni za pomoc, kterou
jsme od nich v jeho průběhu dostávali.

Pavel Sedláček a Petra Kodytková

Pozvánka na divadelní představení
„Anna Karenina“ Kam: Klicperovo divadlo Hradec Králové. Kdy: ve středu
28. listopadu 2018, začátek představení
v 19 hod.
(Odjezdy autobusu: Hylváty ve 15.45
hod., Dukla 15.50 hod., Družba ve 15.55
hod., Tvardkova v 16 hod., nádraží ČSAD
v 16.05 hod.) Cena: člen 300 Kč, ZTP 200
Kč, nečlen 340 Kč
Přihlášky a platba: 1. a 2. čtvrtek v listopadu od 10 hod. – 11.30 hod. v Klubu
důchodců – Sladkovně nebo telefonicky
na č. 737 378 815 a 731 052 128.
Na Vaši účast se těší členové výboru ZO
SPCCH
S přáním pevného zdraví do nového
roku všem členům a příznivcům naší
pobočky, s poděkováním firmě Bus
doprava Zářecký za spolehlivost při zajišťování zájezdů, se na Vaši účast při
našich dalších akcích v roce 2018 těší
členové výboru ZO SPCCH.

Stomatologická pohotovost
3.-4. 11. – MUDr. Jiří Štancl,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
10.-11.11. – MUDr. Michal Teplý, Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
17.-18.11. – MDDr. Richard Bado,
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
24.-25.11. – MUDr. Milena Břízová,
Na Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210
1.-2.12. – MUDr. Valent Dostál,
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 877
www.ustinadorlici.cz
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KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ:
otevřeno každý den kromě pondělí od
13,00 do 16,00 hodin

Pro děti a mládež
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Rodinné centrum Srdíčko

Výroba svíček III.
st 21.11. | 10.00 hodin

Beseda se zdravotníkem Eliškou Pinkasovou

Výroba svíček IV.
st 28.11. | 10.00 hodin

Dámská jízda
po 26.11. | 20.00 hodin | Zambar

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (Zambar, přízemí, vchod ze dvora)

Manželské večery
út 6. a 27.11. | 18.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství podle
metodiky zpracované manžely Leeovými z Anglie, s večeří, osm setkání pro
prohloubení partnerského vztahu. Hlídání dětí po domluvě zajišťujeme. Tel:
603 976 036 nebo 603 913 885. Dotovaná cena kurzu (v ceně i večeře pro
pár) je 100 Kč na dvojici a setkání plus
příspěvek na hlídání dětí (každé úterý do
11.12.). www.manzelskevecery.cz

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

Klub deskových her s kavárnou
každý pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Da0n Dostrašil,
tel.: 603 913 885

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

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle
spotřeby materiálu):

Lampionový průvod
so 3.11. | 17.00 hodin
Start ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Třebovská.
Pojďte s námi rozzářit město lampiony,
konec na zahradě RC – čaj, pohádky, ohňostroj.

Výroba svíček I. – skvělý dárek nebo dekorace
st 7.11. | 10.00 hodin

Děti a peníze, od kdy dávat kapesné?
st 14.11. | 10.00 hodin | herna RC
Seminář vede Mgr. Evald Rucký

Výroba svíček II.
st 14.11. | 10.00 hodin

Předcházení nemocem
po 26.11. | 10.00 hodin | herna RC

Mateřské centrum Medvídek

KONTAKT: Míla Crhonková 732 681 858,
Katka Fišarová 605 965 463, medvidekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.
cz, FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu
Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu Fialka.

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. – Pohybovky s Erikou
Pondělí od 16:05 do 16:50 hod. – Jóga
pro děti
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. – Jóga
pro dospělé
Úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Zpívání,
tvoření se Zdeničkou, volná herna
Středa od 9:00 do 12:00 hod. – Nemluvňátka, Nosíme a šátkujeme s Věrou, besedy, přednášky
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. – Cvičení
s Bóďou a Marianou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. - Šátkování,
látkování s Markétou, Respektující a nevýchovní rodiče, Setkávání rodin dětí se
speciálními potřebami
Pondělí - Pátek od 14:00 do 16:00 hod.
- Volná herna
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Cvičení s Bóďou
čt 1, 8., 15., 22. a 29.11. | 9.00 hodin
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedením
fyzioterapeutky. Vhodné pro ležící a otáčející se děti (od cca 4 měs. do 9 měs.),
vstupné 50,- / 40min. Kapacita omezená, přihlášení a informace na mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, tel.: 604 313 249, 603 976 036,
e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí
nad Orlicí

Šátkování, látkování, těhotenství, porod, šestinedělí s Markétou
pá 2.11. | 10.00-12.00 hodin
Pohybovky s Erikou
po 5., 12. a 19. a 26. 11. | 9.00 hodin
Jóga pro děti
po 5., 12. 19. a 26.11. | 16.05-16.50 hod.
S sebou karimatku, volný oděv a pití,
plyšovou hračku. Vstupné 40,- / lekce.
Hlaste se prosím předem na tel. č. 739
424 883.
Jóga pro dospělé
po 5., 12. 19. a 26.11. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití.
Vstupné 50,- / lekce. Nováčci v případě
zájmu volejte na tel. č. 739 424 883.

Cvičení s Majkou
čt 1., 8., 15. a 29.11. | 10.30 hodin
Vhodné pro lezoucí a chodící děti (od cca
9 měs. do cca 15 měs.), vstupné 50,- /
40min. Kapacita omezená, přihlášení
a informace na mailu: cviceni.medvidek@seznam.cz

Tvoření s paní učitelkou
út 6., 13., 20. a 27.11. | 9.00-10.00 hodin

Kavárnička
pá 2.11. | 9.00 hodin

Respektující a nevýchovní rodiče
pá 9.11. | 9.00 hodin

Těhotenství v dotazech a odpovědích
st 7.11. | 9.30 hodin
K dispozici Vám bude gynekoložka MUDr.
Tereza Ettlerová.

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Lampiónkový průvod pro nejmenší
pá 16.11. | 17.00 hodin
Pojďte s námi po pohádkové cestě s lampiónky. Začínáme před vchodem do MC
Medvídek. Během průvodu budou děti
plnit jednoduché pohádkové úkoly. Za
deště se akce nekoná!!! Sledujte prosím
web a FB.

Kurz šátkování
st 14.11. | 9.30-12.00 hodin

Nemluvňátka, kojenci, batolátka, nošení a šátkování
st 21. a 28.11. | 8.30-12.00 hodin
Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází
pravidelně každé úterý. Objevte kouzlo

Dům dětí a mládeže Duha

Výchovně-rekreační tábor pro děti

LEZECKÉ ZÁVODY pro děti – ORLICKÝ
MONKEY CUP
Otevřený seriál lezeckých závodů pro
začínající a mírně pokročilé lezce a fandy lezectví. Soutěží se v lezení na rychlost, obtížnost a boulder. Vítězové obdrží
hodnotné ceny s lezeckou tematikou.
Kdy: 3. 11. 2018. Kde: Stěna DDM Duha
V kolik: Prezence: 8:30, zahájení: 9:00 hod.
Startovné: 50 Kč. S sebou: přezůvky do tělocvičny – POVINNÉ!! sportovní oblečení, sedací úvazek, lezečky nebo sálovou sportovní
obuv. Přihlášení skupin je nutné dopředu
na mail: jaroslav.roszler@ddm-usti.cz!

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií v letošním roce organizoval
již 8. ročník výchovně-rekreačního tábora, který byl určený dětem od 9 do 15
let. V letošním roce se tábora zúčastnilo
čtrnáct dětí z toho sedm děvčat a sedm
chlapců. Hlavním účelem tohoto tábora je rozvoj osobnosti dítěte po stránce
psychologické, pedagogické a sociální,
obsahově je zaměřen na aktivity podporující spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a sociálních dovedností, zručnosti,
ale i vědomostí.
Děti hrály celotáborovou hru „Záchrana sluneční soustavy“, kdy zachraňovaly jednotlivé planety před ekologickou

nošení dětí v šátcích a ergonomických
nosítkách. Základní úvazy a informace o nošení vám podá Věra mezi 8:30
a 9:30hod.
Síla a léčivá moc kamenů
so 24.11. | 14.00-18.00 hodin
Setkávání maminek s dětmi se specifickými potřebami
pá 30.11. | 9.00-12.00 hodin
Každý poslední pátek v měsíci probíhají
pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS,
ADHD a dalšími problémy.

zkázou, zúčastnily se noční hry, kde si
vyzkoušely svoji odvahu a samostatnost.
V letošním roce byl na tábor pozván preventista Petr Kadlec, který dětem povídal o skrytém nebezpečí internetu. Pod
vedením vedoucích si děti vyrobily dřevěné lodičky a samy si ozdobily trička.
Na celodenním výletě poznávaly přírodu
- stromy, houby a zvířata. Na táboře nechyběly ukázky první pomoci.
Pobyt pro děti byl v letošním roce financován z prostředků Ministerstva vnitra
v rámci Programu prevence kriminality
2018 za finanční spoluúčastí Města Ústí
nad Orlicí.
Odbor sociálních služeb

WORKSHOP - SENZOMOTORICKÁ
PODLOŽKA
Společně si vyrobíme senzomotorickou
podložku neboli „Smyslový koberec“.
Kdy: 16. 11. 2018. Kde: Atelier DDM
Duha, Špindlerova 1167, 2. patro
V kolik: 16:00 - 18:00 hod.
Vstupné: zdarma. S sebou: různé drobné
zbytkové materiály, např.: lana, dřevěné kolíčky a tyčky, knoflíky, houbičky na
mytí nádobí, vařečky, oblázky, kaštany,
umělou kožešinu a další druhy povrchů
dle vaší fantazie
LEZECKÁ STĚNA: Večerní lezení pro
veřejnost
Přijďte si zalézt na stěnu pod vedením
zkušených instruktorů!
Zapůjčení lezeckého vybavení je samozřejmostí.
Úterý: 18:00 - 20:00
Čtvrtek:18:00 - 20:00
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč - dítě
11 / 2018
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Kurz bezlepkového pečení
so 10.11. | 14.00-18.00 hodin
Přijďte na kurz bezlepkového pečení
s Vladěnou Halatovou. Nebudeme si
o pečení pouze povídat, ale upečeme si
rohlíky, chleba s ošatky, Vlaďčiny koláče
a hrnkové knedlíky. Ukážeme si i užitečné kuchyňské pomocníky. Co si upečete, to si odnesete. Hlaste se prosím na
bezlepkove@seznam.cz. Cena kurzu
540,-

Vás srdečně zve na

BESEDU
PRO SENIORY

Policie ČR zajistila
pořad divadla „VeTři“
z Ústí nad Labem,
které zábavnou
formou ukáže
seniorům nástrahy
všedního života, jaké
situace je mohou
potkat a jak se s nimi
vyrovnat.

CHRAŇ SE, SENIORE!

Přítomna bude
tisková mluvčí
a preventistka
Policie ČR por. Bc.
Lenka Vilímková.

KDY

POŘÁDÁ

ve 14:30 h

SPOLUPRÁCE

15. listopadu 2018

Město Ústí nad Orlicí

KDE

jídelna
Centra sociálních služeb
Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí
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Každý účastník besedy obdrží dárek

VSTUP ZDARMA
Ilustrační foto: L. Prokeš

“Chraň se, seniore!” je projekt Krajského ředitelství police Pardubického kraje.
Partnerem projektu je Pardubický kraj.

Pardubický kraj Vás zve na Kulturní odpoledne pro seniory
v Centru sociální péče Ústí nad Orlicí
Vážené dámy, vážení pánové, milí občané,
dovolujeme si pozvat na kulturně-osvětovou, společenskou akci, která se bude konat 29. listopadu 2018 od 13.00 do 19.00 hodin. Akce se uskuteční v prostorách Centra sociální péče města
Ústí nad Orlicí.
Můžete se těšit na skvělou country Hurá kapelu Klondike z Chrudimi, která bude hrát k tanci
i k poslechu po celou dobu akce.
Součástí programu budou krátká vystoupení organizací, které se věnují zdraví a bezpečí seniorů
i ostatních věkových skupin. Pozvání přijala Městská policie Ústí nad Orlicí, Hasičský záchranný
sbor Ústí nad Orlicí, Český červený kříž, Alzheimer centrum a poskytovatelé sociálních služeb pro
seniory.
Milým hostem tohoto společenského odpoledne bude Václav Vydra, známý český herec. Můžete
se těšit na jeho vyprávění ze života nebo třeba na veselé historky z natáčení.
Během odpoledne se představí žáci ZUŠ Ústí nad Orlicí a potěší návštěvníky milým uměleckým vystoupením.
Občerstvení bude zajištěno.
Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči.
Akce je realizována v rámci projektu “Služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji”
Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.
Partnerem akce je Město Ústí nad Orlicí.

Kultura

Nabídka pořadů – listopad 2018
PŘEDPRODEJ: Informační centrum
Městského úřadu, budova radnice, tel.:
465514271, KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí. Rezervační
a prodejní systém on-line na www.klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad
Orlicí, tel.: 736 503 564, info@klubcentrum.cz

Honza a zakletá víla
so 10.11. | 15.00 hodin| Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti. Vstupné 50 Kč

Louskáček a Čtyři říše
ne 11.11. | 17.00 hodin
Rodinný, USA, české znění, vstupné 120
Kč

Bedřich Smetana: The Greatest Hits
so 17.11. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Čtvrté a poslední soutěžní představení
Orlické Thálie 2018. Divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji
a hodinu před začátkem představení
u pokladny divadla. Vstupné 170 Kč

Dámský klub
ne 11.11. | 19.30 hodin
Komedie, USA, české titulky, vstupné
100 Kč

Karel Plíhal – recitál
čt 22.11. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Koncert není vhodný pro děti do 12 let.
Vstupné 220 Kč

Ten, kdo tě miloval
st 14.11. | 19.30 hodin
Rodinný, ČR, vstupné 120 Kč

Milan Al-Ashhab – Houslový recitál
út 6.11. | 19.30 hodin | sál ZUŠ J. Kociana
Milan Al-Ashhab – housle, Adam Skoumal – klavír. V programu zazní díla skladatelů Dvořáka, Paganiniho, Ravela,
Brahmse, Skoumala… Koncertní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení
u pokladny. Vstupné 150 Kč

Večer při cimbálu
pá 30.11. | 19.30 hodin | Kulturní dům-Modrý salonek
Cimbálová muzika FS Jaro hraje k tanci
i poslechu. Vstupné 80 Kč

Českoslovenští legionáři 1914 – 1920
Československá obec legionářská
st 7.11. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Před více než 100 lety vznikl v závěru první světové války samostatný československý stát. Nikdy by k tomu nedošlo nebýt československých legionářů v Rusku,
Itálii a Francii, a také dobrovolníků v řadách americké, srbské a britské armády.
Byl to výsledek svobodného rozhodnutí
Čechů a Slováků, zahraničních krajanů
a válečných zajatců, kteří zaměnili pohodlí domovů a relativní bezpečí zajateckých táborů za nebezpečné strádání
a riskování života na válečných frontách.
Československá armáda se zrodila dříve
než československý stát a bez legií by tak
nebylo samostatného Československa.
Co bychom o legionářích měli vědět?
A jak si je dnes připomínáme? Vstupné
50 Kč

3D Kino Máj – listopad 2018

Hudba Praha Band
Support: The Kredenc
pá 9.11. | 20.00 hodin | Kulturní dům
Koncert je na stání. Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě v den koncertu 250
Kč
11 / 2018

*Sestra
čt 1.11. | 19.30 hodin
Horor, USA, české titulky, vstupné 100 Kč
Bohemian Rhapsody
ne 4.11. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, VB, české titulky,
vstupné 130 Kč
Zlatý podraz
po 5.11. | 19.30 hodin
Sportovní, ČR, vstupné 120 Kč
Bohemian Rhapsody
út 6.11. | 19.30 hodin
Životopisný, USA, VB, české titulky,
vstupné 130 Kč
Obchod na korze – Kino archiv
čt 8.11. | 19.30 hodin
Drama, Československo, vstupné 70 Kč
Ten, kdo tě miloval
so 10.11. | 19.30 hodin
Rodinný, ČR, vstupné120 Kč

*Úsměvy smutných mužů – Senior kino
st 14.11. | 14.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 60 Kč

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
pá 16.11. | 19.30 hodin
Fantasy, VB, USA, české titulky,
vstupné 130 Kč
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
3D
po 19.11. | 19.30 hodin
Fantasy, VB, USA, české titulky, vstupné
150 Kč
*Dívka v pavoučí síti
st 21.11. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy
zločiny
3D
so 24.11. | 16.30 hodin
Fantasy, VB, USA, české znění,
vstupné 150 Kč
*Creed II
so 24.11. | 189.30 hodin
Sportovní, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč
Grinch
ne 25.11. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, české znění,
vstupné 120 Kč
Vincent van Gogh – Nový způsob vidění
ne 25.11. | 19.30 hodin
Dokument, české titulky, vstupné 150 Kč
*Dívka v pavoučí síti
po 26.11. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč
www.ustinadorlici.cz
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Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Kultura

*Creed II
st 28.11. | 19.30 hodin
Sportovní, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč
*Mladí zabijáci
čt 29.11. | 19.30 hodin
Thriller, USA, české titulky,
vstupné 120 Kč
Robin Hood
pá 30.11. | 19.30 hodin
Dobrodružný, USA, české titulky,
vstupné 100 Kč
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nabízí
ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK
VSTUPENKY NA KULTURNÍ AKCE
Divadelní představení LIFE IS LIFE
Černé divadlo METRO
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí,
středa 9. ledna 2019 v 19.30 hod.
LADISLAV ZIBURA – Prázdniny v Evropě
Cestovatel a bavič přijede se svojí
zbrusu novou projekcí o Evropě.
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí,
středa 30. ledna 2019 v 19 hodin
Koncert PETRA SPÁLENÉHO se skupinou APOLLO
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí,
středa 16. ledna 2019 v 19.30 hod.
Divadelní představení PÁNSKÁ ŠATNA
ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU
Hrají: Martin DEJDAR, Jiří LÁBUS, Pavel NOVÝ a další
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí,
pondělí 28. ledna 2019 v 19.30 hod.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
ÚNOR – ČERVEN 2019
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 500,- Kč
na libovolné představení
Ke všem těmto nabídkám jsou k dispozici TIŠTĚNÉ DÁRKOVÉ
VÁNOČNÍ POUKAZY.

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
B/ další akce pro veřejnost

A/ probíhající výstavy
27. září až 18. listopadu 2018
Od košilky k rubáši aneb Narození
a smrt v české lidové kultuře
Putovní výstava Regionálního muzea
v Chrudimi představuje zvyky a obyčeje při narození a smrti člověka a ukazuje řadu pověr a obřadů, které se kolem
nich rozvinuly.
27. září až 2018 až 6. ledna 2019
Oustecké osmičky
Osmičkové roky v historii našeho města
sahají do středověku a končí až rokem
2008. Velká část výstavy připomíná sté
výročí založení místní pobočky Klubu
českých turistů.
Atmosféru minulých desetiletí vyvolá retromístnost v podobě zařízeného obývacího pokoje z let 1958 až 1978.

sobota 10. listopadu 2018 od 9:15
do 15:30 hodin
Turnaj o secesní věž
První uzavřený šachový turnaj v Hernychově vile. Dvě šachovnice nám umožní
i online přenos na velký monitor a internet. Avšak návštěvníci se mohou přijít
nejen podívat na hru výborných šachových hráčů, ale k dispozici budou dvě šachovnice, na kterých si mohou příchozí
zahrát spolu, ale i se zkušenými šachisty,
kteří je rádi zasvětí do tajů královské hry.
středa 21. listopadu 2018
od 18:00 hodin
Tradiční řemesla a technologie - 2. část
(v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí)
Ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Ústí nad Orlicí pořádá naše muzeum
další část nového přednáškového cyklu. Dozvíme se řadu zajímavostí o mletí
a jiném zpracování obilovin. Na kolik
chodů se mele pšenice a na kolik žito?
Proč měli mlynáři za lubem? Co je luštění? K čemu slouží špičák? Jak krajánek na
vodě „přepadával“? Proč musel mlynář
„dát do kamene“?

Městská knihovna
František „Čuňas“ Stárek: 50 let od vzniku The Plastic People of the Universe
12.11. | 18.00 hodin
Medovníčkova podzimní pohádka
13.11. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření, vhodné pro děti do 8 let
100. výročí vzniku Československa: kapitoly ze středověkých dějin Slovenska
14.11. | 18.00 hodin
Přednáška prof. Františka Musila z cyklu
Akademie volného času

Tradiční řemesla – mlynářství
21.11. | 18.00 hodin
Přednáška PhDr. Radima Urbánka z cyklu Dílna Akademie volného času
VÝSTAVA: Heslo Čechoslovák,
do 29. 11. 2018
Stránky z deníku, fotografie z alb plukovníka Karla Škarky (1917-2000) - vojáka Vládního vojska Protektorátu
Čechy a Morava, italského partyzána
a příslušníka Československé obrněné
brigády v Anglii, nositele řady italských,
francouzských a československých vyznamenání. Otevřeno v provozní době
knihovny.

Prodej v KLUBCENTRU v Ústí nad Orlicí a v Informačním centru MěÚ
od 5. listopadu 2018.
11 / 2018

www.ustinadorlici.cz

Kultura

Program Malé scény – listopad 2018

Povídání o Nepálu
1.11. | 19.00 hodin
Jaké je cestovat bez peněz? Jaké je slyšet nejkrásnější ticho hor? Jak vypadá
Nepálská Highway? Jaké je zakusit tvrdý
život místních lidí? Povídání o Nepálu
v podání Jakuba Franka. Můžete se těšit
na fotky, historky a videa z cest. Vstupné
70 Kč / studenti a důchodci 50 Kč
Otázky netopýra Ušíka
4.11. | 15.30 hodin
Netopýr Ušík má mnoho otázek. Najdete na všechny odpověď? Proč kohout
ráno kokrhá? Proč má havran peří černé
a sova bílé? Proč jsou ptáci hlavou nahoru a netopýři hlavou dolů? Pohádka
Divadla Krab z Prahy. Vstupné 70 Kč / 50
Kč děti do 10 let
Zoe
4.11. | 19.00 hodin
DS Veselé zrcadlo Gymnázia Ústí nad
Orlicí zve do divadelní arény na setkání
s osudem dívky Zoe. Derniéra úspěšného divadelního představení. Vstupné
dobrovolné
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2018
8.11. – 11.1. | filmový festival
Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídka. Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou. Filmové kategorie:
A. Dobrodružný a extrémní sportovní
film. B. Horolezecký a horský film. C.
Dobrodružné vodní sporty. D. Cestopisný
film. N. Nesoutěžní film. Kompletní program a více informací na www.msuo.cz
a www.outdoorfilms.cz Začátky jednotlivých bloků jsou v 17 a 19 hod. Vstupné
60 Kč / studenti a členové FK 40 Kč / permanentka denní 80 Kč / festivalová 250 Kč
Cyklus umění 20. století aneb Šelma na
ulici
13.11. | 18.00 hodin
11 / 2018

Svědkové Putinovi
14.11. | 19.00 hodin
Lotyšsko, Švýcarsko, Česko / 2018 / 102
min. / režie: Vitalij Manskij. Dokument
o nadějích, které každý z nás spojil s počátkem nového milénia. Všichni jsme
měli vysoká očekávání spojená s touto
epochální událostí a pochopitelně také
ohromné naděje na změnu k lepšímu
i v našem životě. Dnes, po 17 letech, lze
vyvodit první závěry a porovnat naše
očekávání s realitou. Vstupné 80 Kč / 60
Kč členové FK
Podzimní festival zdraví
15.11 – 18.11.
„Poslouchej tělo, když šeptá a neuslyšíš
ho křičet“ japonské přísloví. Pořadatel
Dajka, kurzy zdravého životního stylu
Předprodej v prodejně zdravé výživy
„U tří vegetariánů“ a Kavárna Karolína
v Hylvátech.
Portugalskou cestou do Santiaga de
Compostela
21.11. | 19.00 hodin
Vydejte se s námi znovu na pouť do
Santiaga de Compostela, tentokrát Portugalskou cestou z Lisabonu. Přednáška
Ladislava Kalouse. Vstupné 60 Kč / 50 Kč
studenti
Nico, 1988
22.11. | 19.00 hodin
Itálie, Belgie / 2017 / 93 min. / režie:
Susanna Nicchiarelli. Road movie věnovaná posledním letům života Christy Päffgenové známé pod uměleckým
jménem Nico. Film odehrávající se mezi
Paříží, Prahou, Norimberkem a Manchestrem popisuje sólovou uměleckou
dráhu hudební ikony, Warholovy múzy,
zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy. Vstupné 80 Kč / 60
Kč členové FK
Středoškolský Improslet
23.11. – 25.11.| umělecké dílny
Improvizační dílny pro středoškoláky
i vysokoškoláky, jednotlivce i skupiny,
vedoucí týmů, trenéry, improvizátory,

divadelníky… Pro nadšence do improvizace jakéhokoliv věku.
Finsko očima Petra Voldána
27.11. |18.00 hodin
S dlouholetým rozhlasovým zpravodajem a spolupracovníkem ČT Ostrava se
podíváme do země, která je známá nejen
saunami, kde je příroda posvátná, tradiční
chléb má díru, kde můžete bydlet v ledovém hotelu i potkat traktory Zetor v restauraci. Vstupné 70 Kč / 60 Kč studenti
Bistro Ramen
29.11. | 19.00 hodin
Singapur, Japonsko, Francie / 2018 / 89
min. / režie: Eric Khoo. Japonsko-singapurský snímek o zvláštní moci jídla
sbližovat lidi a napravovat dávné křivdy.
A o lásce. A samozřejmě také o tom, jak
uvařit ty nejlepší nudle se silným vývarem, masem nebo tofu, mořskou řasou
a marinovaným vajíčkem. Vstupné 80 Kč
/ 60 Kč členové FK
Do zdi
30.11. | 19.00 hodin
Napínavý až detektivní příběh, tragikomická romance - Viktor ztratil po autonehodě paměť, každý den k němu domů
dochází žena, která se v něm snaží probudit minulost. Viktor se brání, ona chce
znát pravdu za každou cenu. Ale jak to
všechno bylo? A kdo je Viktor, kdo Marion a kdo ta, která ho tak vytrvale vrací
do reality a klade mu nepříjemné otázky? Divadlo Exil Pardubice. Vstupné 80 Kč
Více na www.msuo.cz / změna programu vyhrazena

Pozvánka na XI. koncert
Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí
Vás srdečně zve na svůj již jedenáctý koncert, na kterém zazní pod vedením dirigenta Jiřího Tomáška lidové i orchestrální
skladby jen od českých autorů. Koncertem provází Pavel Neumeister. Těšíme se
na Vás v pátek 9. 11. 2018 od 19 hodin
v Roškotově divadle, vstupné 80 Kč s prodejem přímo v divadle před koncertem.

Petr Borovička, člen orchestru

www.ustinadorlici.cz
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Malby a ilustrace
Výstava velkoformátových figurálních
maleb a ilustrací Veroniky Bílkové. Vernisáž výstavy 2. listopadu v 18.00 hodin.

Od fauvismu po street art, Fotografická
avantgarda. Dnes se podíváme, kam se
ubíraly cesty netradiční fotografie 20.
století. Přednášející Mgr. et MgA. Martina Novozámská. Vstupné 50 Kč / studenti a důchodci 40 Kč
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Kultura

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Pozvánka na 15. premiéru Běhu na dlouhou trať

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí na výstavy
100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
20 LET KLUBU PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ
Obě výstavy budou otevřeny do 23. listopadu a to denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota
a neděle 14-17 hodin.
***
V sále Základní umělecké školy Jaroslava
Kociana se 23. listopadu od 19.00 hodin
uskuteční
SVÁTEČNÍ KONCERT
V programu vystoupí Petra Kleislová –
housle, Vít Žižka – klavír.
Koncert se koná u příležitosti zakončení
výstavy 100 let od vzniku Československé republiky a 20 let Klubu přátel umění
Ústí nad Orlicí

Vážení příznivci tance, dovolte mi pozvat Vás na 15. premiéru celovečerního
představení Běh na dlouhou trať, která
se bude konat v Roškotově divadle v sobotu 3.11. 2018 od 19.30 hodin. Oslavme společně 35 let od založení souboru,
vzpomeňme na nedožitých 75 let zakladatelky souboru Evy Veverkové a popřejme paní Evě Štanclové k jejím 95.
narozeninám. Hostem večera bude Pražský komorní balet Pavla Šmoka, který
společně s domácím souborem vystoupí
vůbec poprvé na jednom jevišti.

Burza všech sběratelských oborů
Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech oborů se uskuteční v neděli
18. listopadu. Schůzky se konají od 7.30
do 11.00 hodin v salonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově ulici v Ústí n.O.
Občerstvení zajištěno. Přijeďte prodat
své sběratelské přebytky, nakoupit to, co
sháníte do své sbírky!

Poděkování
Začátkem června 2018 jsme navštívily dílničku na vyšívání ornátů, praporů, znaků atd. pana Zdeňka Velebného
v Ústí nad Orlicí. Po srdečném přivítání
nám vyprávěl o tradici, vzniku provozovny a o svém životě. Také nás provedl
provozem a vysvětlil nám různé pracovní
postupy.
Je to neuvěřitelné čeho svým nadáním,
pílí a pracovitostí dosáhl. Pane Velebný,
přejeme Vám i Vaší rodině hodně štěstí,
úspěchů v podnikání, ale hlavně pevné
zdraví. Patříte k lidem, kterých si velmi
vážíme. Děkujeme za pěkné chvíle a čas,
který jste nám věnoval.
Milada Šťastná z České Třebové
Božena Landová ze Zhoře

Záštitu nad 15. premiérou představení
Běh na dlouhou trať, souboru C-Dance
Evy Veverkové, který podporuje město
Ústí nad Orlicí, převzal PaedDr. Jiří Tomášek.
Předprodej vstupenek bude v Modelářských potřebách na autobusovém nádraží v Ústí nad Orlicí.
Nenechte si ujít největší taneční událost
roku!
Za soubor C-Dance Evy Veverkové
Josef Papáček

Římskokatolická farnost
děkanství Ústí nad Orlicí
Vzpomínka na všechny zemřelé
Pátek 2. listopadu
18.00 hodin – mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
19.30 hodin – modlitba na městském
hřbitově u kříže
Cecilská hudební jednota si připomene
215 let od založení
Pátek 23. listopadu
18.00 hodin – mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
19.00 hodin – valná hromada členů
a příznivců CHJ na děkanství

Jednota bratrská a restituce

Vzhledem k tomu, že se v místní politice
i radničním listu objevují výpady proti
církvím dovolte malé vysvětlení a poděkování.
Jednota bratrská působí v Ústí n.O. prokazatelně od r. 1502 a Bratrský sbor postavili mezi lety 1553-1555. Ze své pozice odmítala církev účast na samosprávě,
zejména proto, aby nemusela spolurozhodovat o hrdelních trestech. Navíc byla
už od doby svého založení pronásledovaným živlem, takže se její členové střídavě skrývali nebo utíkali, skoro 250 let,
než byli po Bílé hoře vyhnání.
pokračování na str. 19
11 / 2018
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pokračování ze str. 18

růstá, povedlo se nám otevřít veřejnosti zahradu s dětským hřištěm, postavit
houpačky a prolézačky u tří základních
škol v Ústí, založit Rodinné centrum Srdíčko a obnovit lampiónové průvody.
Po oddělení církve a státu investujeme
do vlastního podnikání, které se má ve
stále větší míře podílet na naší komunitní práci. Věnujeme se včelaření a po
vydání pamlskové vyhlášky jsme převzali
provoz školních bufetů na gymnáziu a ZŠ
Komenského.
Výdělky z této práce podporujeme současnou práci sboru a Rodinného centra
Srdíčko - mateřské centrum, klub KAMIN pro děti z vyloučených lokalit, práci
s trestanými a nezaměstnanými, komunitní podporu romských rodin, dětské
tábory a péči o nejstarší dům v Ústí nad
Orlicí.

Výsledky nedávných voleb i zkušenost
většiny lidí v menších městech potvrzují,
že církve jsou trvalou a nedílnou součástí místních komunit a jejich práce výrazně převyšuje okruh jejich členů.
Tímto chci poděkovat všem, kdo nás, navzdory předsudkům z doby minulé, přijali za partnery - Pardubický kraj, Město
Ústí nad Orlicí, místní podnikatelé a firmy, základní i střední školy, ZUŠ, Orlický
Deník a Kabelovou televizi i většinovou
církev římskokatolickou a další církevní
denominace. Děkujeme všem rodinám
a dobrovolníkům, kteří se na naší práci
podílejí.
Zavazuje nás více než 500 let historie
Jednoty bratrské v našem regionu a majetkové vyrovnání státu a církví z roku
2012 na našem závazku nic nezmění.
Dan Dostrašil, správce sboru

Různé

Příspěvky zastupitelů města
V souladu s tiskovým zákonem č.
46/2000 Sb., zveřejňujeme příspěvky
členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je poskytován prostor pro členy zastupitelstva
města, odkazujeme na § 4a tiskového
zákona:
„Vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace
o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto
územního samosprávného celku.“
ŘEHÁČEK: A je vymalováno!
Kdo věřil, že po osmi letech přijde v Ústí
konečně změna, je zklamán. Vládnoucí
ústecká koalice v součtu ještě o něco po-
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sílila. Její pokračování na radnici, možná
jen s drobnými úpravami, vypadá velmi
pravděpodobně.
Absolutním poraženým těchto voleb
je ústecká ČSSD, která přišla o všechny
mandáty v zastupitelstvu a naprosto
propadla. Sklidila tak nejen plody sebevražedné sociálně demokratické celostátní politiky, ale bohužel také takřka
„feudálních“ poměrů v okresní organizaci ČSSD, které v podstatě stvořily ústeckou kandidátku. Za sebe proto přeji
ČSSD do budoucna jen členy a lídry, kteří
mají v hlavě zdravý rozum, v srdci odvahu a v těle rovnou páteř.
A jak dopadla „ZMĚNA pro Ústí!“? Dle
šéfredaktora Orlického deníku následovně: „Asi jediným překvapením voleb
v Ústí je úspěch sdružení ZMĚNA pro
Ústí!, jehož lídrem je dosavadní sociálně demokratický zastupitel Jaroslav

Řeháček. Spolu s ním se z pátého místa probojovala do zastupitelstva Jarmila
Cindrová, která před čtyřmi roky kandidovala za ČSSD.“
Na jednu stranu, v rámci naprosté katastrofy levice, jsme jako nový subjekt
obstáli víc než se ctí. Zároveň jsme ale
zůstali velmi vzdáleni možnosti určovat dění ve městě. Nepodařilo se nám
bohužel přesvědčit mlčící nadpoloviční
většinu (ne)voličů, aby přišli k volbám.
Staneme se tedy na další čtyři roky nesmlouvavou opozicí, která pohlídá ty, co
vládnou.
Na www.ustibezcenzury.webnode.cz
je nový příspěvek pana Jaromíra Eliáše
o slibech a jejich plnění.
/redakčně neupraveno/
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Tím ovšem začalo velké misijní hnutí, zejména v Karibiku, v dnešním USA
a v Grónsku. Jednota bratrská si uměla
vydělávat a zisky z podnikání věnovala
právě na stavbu škol a misijních center
v Novém světě.
Do České republiky se Jednota vrátila po tolerančním patentu a věnovala
se především sirotkům - založili jsme
a provozovali sirotčinec v Dolní Čermné, dnes Dětský domov ve správě státu.
Na podporu této činnosti jsme zakládali
malá podnikání, například v Lanškrouně
jsme měli tkalcovský obchod. Před sto
lety jsme znovu koupili zkonfiskovanou
budovu v Ústí n.O.a začali ji svépomocí opravovat. Válka a následná léta pod
vedením KSČ práci církve nepřály. Ale
po sametové revoluci se práce opět roz-

Různé
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Petr HÁJEK: Poděkování
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za účast
v komunálních volbách, ve kterých jste
svými hlasy vyjádřili názor na správu
a činnost města Ústí nad Orlicí v uplynulém volebním období 2014-2018. Letošních voleb se účastnilo 45% oprávněných
voličů. Jinými slovy z 11.474 zapsaných
voličů se do volebních místností dostavilo 5.177. Mezi kandidáty bylo rozděleno 123.736 hlasů. SNK Oušťáci obdrželo
41.212 hlasů, tedy 33,3% a díky tomu
získalo 10 mandátů.
Vážení spoluobčané, nejen za sebe
osobně, ale za celé sdružení Oušťáci

Vám děkuji za hlasy a za důvěru, kterou
jste nám vyjádřili. Vážíme si podpory
a získaný počet mandátů vnímáme jako
závazek. V následujících letech budeme,
ve shodě s koaličními partnery, uplatňovat realizaci námi předloženého volebního programu. Více se zaměříme na
otevřenou komunikaci s Vámi, zásadní
investiční záměry a projekty budeme
včas prezentovat ve snaze vyvarovat se
možnému nedorozumění. Jsme si vědomi, že v některých názorech se nemusíme ztotožňovat, proto vzájemný dialog
považujeme za naši povinnost. Máme na
paměti, že demokracie a občanská společnost jsou dvě strany téže mince.

Činnost ST-AR klubu v roce 2018

Cvičení ve STUDIUBART

Akce klubu přestaly být z organizačních
důvodů od února letošního roku prezentované v Ústeckých listech. To ale neznamená, že turistická činnost v průběhu
roku nepokračuje. Od ledna bylo uspořádáno celkem 17 akcí. Každé z nich se
zúčastnilo v průměru 21 účastníků a průměrná délka trasy byla 14,5 kilometru.
Ke konci měsíce října byla celková účast
354 osob, převážně seniorů, nachozeno
bylo 246 kilometrů. Do konce tohoto
roku proběhne ještě nejméně 5 turistických výletů. Účastníci měli v letošním
roce možnost navštívit oblast Karlštejna,
Semilsko, Poličsko, prošli hřeben Jeseníků, navštívili méně známá místa Prahy.
Několik akcí bylo uspořádáno v regionu
Pardubického kraje – Slatina nad Zdobnicí, poutní místo Homol, Vysoké Mýto,
Těchonín, atd. Všechny tyto výlety si
účastníci financovali sami.
Koncem měsíce září byl uspořádaný autobusový zájezd na Kokořínsko. Zúčastnilo se ho 39 seniorů. Byla pro ně připravená trasa, po které měli možnost projít
nejkrásnější partie této oblasti, včetně
návštěvy hradu Kokořína. Tato akce se
uskutečnila za finanční podpory Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Děkujeme
touto cestou za vstřícnost a poskytnutí
dotace, každému z účastníků značně přispěla ke snížení nákladů na dopravu.
Tomanovi

STUDIOBART - powerjóga, zdravá záda,
tanec, fyzio cvičení (Smetanova 470,
pod Popradem)
Otevřené lekce - powerjóga, corejóga,
zdravé chodidlo, jóga pro těhotné, jóga
pro maminky po porodu, ranní nádech,
jóga v závěsných sítích, párová akrobacie.
Dopolední cvičení - pondělí 8:30 powerjóga, 10:00 - pro maminky s dětmi, úterý a pátek 9:00 pilates, středa
8:00 kruháč
Nové kurzy od opět od září: zdravá záda,
powerjóga, jóga pro děti, akrobacie pro
děti, parkour, létající jóga pro děti, létající jóga v závěsných šálách - úžasná no-
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Před osmi lety si Oušťáci vytkli za jeden
ze svých hlavních cílů vrátit do Ústí lepší mravní klima. Děkujeme Všem, kteří
se na naplňování této myšlenky přímo
či nepřímo spolupodílí. Průběh letošní
volební kampaně a následné volební
výsledky prokázaly, že jsme téměř u cíle.
Přesto je nutné, abychom dál společně
dělali něco pro to, aby jednou zvítězila
pravda a láska nad lží a nenávistí!
Autor je zastupitel a starosta města zvolený za SNK Oušťáci
/redakčně neupraveno/

vinka, relaxace, protažení páteře, posílení a relax pánevního dna.
Ranní nádech pro seniory od 13.9. 8:15
s Danou Holubářovou
Víkendové lekce různého zaměření:
Lekce s Tomášem Strnadem, Petrou Polákovou, seminář s Barborou HU.Dále
hormonální jóga, akrojóga, zdravá chodidla, port de bras, corejóga, dancejóga,.. Sledujte náš web www.studiobart,
či pište na info@studiobart.cz, rádi Vás
budeme o novinkách informovat.
Více info na www.studiobart.cz, Markéta Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga
v Ústí, Akrojóga v Ústí, Studiobart

Podorlické putování
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka Vás
zve na turistický pochod PODORLICKÉ
PUTOVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu
1. prosince 2018.
Start je od 7.00 do 10.00 hodin v Chaplin Restaurantu v ÚO.
Trasy
50 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Sloupnice – Brandýs n. O. – Ústí n.O.
35 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec –
Sloupnice – Řetůvka – Ústí n.O.
25 km: Ústí n.O. – Zhořský kopec – Vy-

važadla – Mandl – 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 - odkudkoliv do Ústí a zpět
Tradiční perníčky, účastenské listy, krásná příroda a pohodová atmosféra. !!
Nové turistické vizitky !!
Další informace:
pochody.lansperk@seznam.cz,
www.lansperk-sbor.cz
Těšíme se na Vaši účast!!
www.ustinadorlici.cz

Sport

Stolní tenis
Září – 7.10.2018
Novou sezónu zahájili stolní tenisté TTC
Ústí nad Orlicí a to velice úspěšně. Na
1. BT ČR dorostu v Praze obsadila Eliška Šedová 9.-12. místo a k postupu do
čtvrtfinále chybělo malinko potřebného
štěstíčka. Na krajském BT staršího žactva
v Hostinném zvítězila Markéta Doležalová a Soňa Krupová obsadila 3. místo.
V dlouhodobých soutěžích jsme jako nováček 1. ligy žen hned na úvod přivezli

body za remízu v Řeznovicích a za vítězství v brněnské Líšně. V 2. lize žen jsme
v domácím prostředí získali všechny
body v duelech proti Olomouci a Vsetínu.
1. liga ženy: MK Řeznovice – TTC ÚO 5 :
5 (Šedová E. 2,5 Svojanovská 1,5, Bezdíčková 1,), Sokol Líšeň – TTC ÚO 4 : 6 (Šedová E. 3, Bezdíčková 2, Svojanovská 1)
2. liga ženy: TTC „B“ – KST Olomouc 7:3
(Motlová J. 3, Cyrányová 2,5 , Motlová
M. 1,5), TTC „B“ – Sokol Vsetín „B“ 10:0
(Motlová M. a Cyrányová po 3,5, Motlová J 3). Zahájily i krajské soutěže mužů.
V divizi „A“ mužstvo porazilo 10:5 Čes-

kou Třebovou a 10:3 Skuteč, remizovalo
9:9 s Hlinskem. „B“ mužstvo ve stejné
soutěži podlehlo Chocni 4:10, porazilo
Sokol Chrudim 10:8 a remízu 9:9 si přivezli z Heřmanova Městce. V krajské soutěži startuji „C“ a „D“ mužstvo mužů a po
úvodních čtyřech utkáních mají shodně
2 vítězství a dvě porážky.“E“ družstvo
mužů v regionálním přeboru v jediném
utkání podlehlo 7:10 Lanškrounu. Žákovské družstvo zatím vede tabulku regionálního přeboru po třech vítězstvích.
Za TTC ÚO Štefan Čopian

Inzerce
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Jiří FIALA
MALÍŘSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE
Tel.: 774 554 222 • E-mail: jirifiala11@seznam.cz
MUDr. JIŘÍ DOLEŽAL
PRIVÁTNÍ ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
samostatná ambulance v prostorách
budovyGalénv Ústí nad Orlicí
Všeobecná ortopedie
Sportovní ortopedie
Dětská ortopedie
(+ ultrasonografie kyčlí novorozenců)
Kontakt:www.ortopedie-uo.cz
Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí
2.NP vlevo
Tel. 465 526 277, 603 149 723
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Stavební firma
zaměřená na
rekonstrukce domů,
bytů a další
stavební činnosti.
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• Prodej INFRASAUN, Kozinova 861, U.O., tel. 603 994 414, www.
bazenyulrich.cz
• Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R. Štefánika 234,
tel.: 606 748 616 www.ckm-tour.cz
pojeďte s námi autobusem do Drážďan na nákupy v Primarku, lze
i prohlídka města s průvodcem jedeme v sobotu 24.11.2018 z ÚO
a ČT, cena Kč 680,-/osoba
Zveme vás do termálních lázní v Maďarsku, Bukfurdó hotel Répce
Gold 4* s polopenzí a autobusovou dopravou z ÚO a ČT v termínu
14.2. - 17.2.2019 (3 noci)
Cena : Kč 5 690,-/osoba (cena zahrnuje 3x ubytování s polopenzí
/šv.stoly/ , neomezený vstup do termálních lázní i zážitkové části,
zapůjčení županu, pobytovou taxu, dopravu autobusem).
Vhodné i jako vánoční dárek.

Ústecké listy
Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 11 / 2018 vychází 27. 10. 2018
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39
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Provozní doba
LISTOPAD 2018
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Datum
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Ranní plavání
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

5:30 – 7:55
5:30 – 7:55
5:30 – 7:55

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 524 254; 734 353 475
/tepvos | www.bazenusti.cz
Plavání pro veřejnost
14:30 – 21:00
13:00 – 21:00
10:00 – 21:00
8:00 – 20:00
SANITÁRNÍ DEN
14:30 - 19:00
17:00 – 21:00
14:30 – 21:00
13:00 – 21:00
10:00 – 21:00
8:00 – 20:00
16:00 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
13:30 – 21:00
15:30 – 21:00
9:00 – 21:00
8:00 – 20:00
16:00 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
13:30 – 21:00
13:00 – 21:00
10:00 – 20:00
8:00 – 20:00
13:30 – 21:00
14:30 – 19:00
17:00 – 21:00
13:30 – 21:00
13:00 – 21:00

Pilates
Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci bolestí zad
a tvarování postavy v prostorech STUDIOBART. Středa 18:00 - 19:00.
S sebou: podložka, ručník. Vstup: 60 Kč. Info: Jana Šparlinková, tel:
777 087 220.

Pozvánka na cvičení
Posilko a kruhový trénink na gymplu, úterý a čtvrtek od 18:00hod.
bez rezervace, vstupné 80,-Kč, dále vypisuji Kurz pro začátečníky - „Stott“ PILATES pro muže, info: pavlina.dvoranova@gmail.com,
tel.:732552850.

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, na omezení
relaxačního centra a ostatních atrakcí. Proto se raději včas informujte
na tel.: 734 353 47524.11.2018 20:00 – 22:00 NAHATÉ KOUPÁNÍ
Relaxační centrum bude každé PO, ST, SO a NE otevřeno v provozní době pro veřejnost.
Út bude otevřeno od 17:00 hod. Čt od 15:00 hod. Pá od 14:00 hod.
Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl.
Každé Út 17:00 – 19:00 h., Čt 15:00 - 18:00 vyhrazena 1 plavecká dráha
pro plavecký kurz DELFÍN.
Kondiční plavání každé Út 19:00 – 20:00 – nutná rezervace na www.bazenusti.cz
Aquaaerobik každé Út 20:00 – 21:00
Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00, účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy: Plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670
Plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo. 605 079 633
Centrum RIO

Pozor novinka!! Nové trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox, rezervace: https://centrumrio.auksys.com/
master/, kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
SANITÁRNÍ DEN

15:00 – 21:00
13:00 – 21:00
13:00 – 21:00
13:00 – 18:00
18:00 – 21:00
13:00 – 21:00
15:30 – 18:30
18:30 – 21:00
14:00 – 20:00
5.11.2018

společná
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
společná
společná
ZAVŘENO

V Lukách 135
Ústí nad Orlicí
tel.: 774 673 365
www.bazenusti.cz

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.bazenusti.cz, nebo
volejte na tel.: 774 673 365.
Zimní stadion (zimní provoz – provozní doba)
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO
PROVOZU NA LEDOVÉ PLOŠE JE PLÁNOVANÝ
NA DRUHOU PŮLI LISTOPADU.
PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.BAZENUSTI.CZ
více informací na tel.: 608 553 305

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

Skatepark (provozní doba)
Pondělí – pátek
Sobota – neděle

15:00 – 20:00
13:00 – 19:00

www.bazenusti.cz nebo se informujte na:
info@skateparkustinadorlici.cz nebo tel.: 728 886 598
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