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Dům dětí a mládeže DUHA zahájil svoji činnost
Vážení spoluobčané, 17. září 2021 se slavnostně
otevřel DDM DUHA v areálu bývalé Perly 01. Na
vlastní realizaci se podílela řada spolupracovníků. V rámci přípravy projektu sehráli významnou roli pedagogové DDM v čele se svojí ředitelkou. Neméně důležitá byla činnost související
s demolicí výrobních hal, tedy s přípravou území
pro budoucí výstavbu a se zajištěním technické
infrastruktury. Náročná byla koordinace prací.
Všichni zainteresovaní si zaslouží poděkování.
Poděkování patří také Zastupitelstvu města Ústí
n. O., které finančně náročnou investici podpořilo
a schválilo a radě města, která operativně řešila
nepředvídané situace. Poděkování za důvěru
a pozitivní přístup si zasloužíte také Vy, ústecká
veřejnost, která je nepřímou součástí revitalizace
území bývalé Perly 01, a tedy i nového DDM
DUHA v Ústí nad Orlicí.
Děkuji všem.
Petr Hájek, starosta města
.

Slavnostní večer
v Roškotově divadle
Srdečně Vás zveme na Slavnostní večer
s udílením cen města Ústí nad Orlicí, který
se uskuteční ve čtvrtek 14. října od 19.00
hodin v Roškotově divadle.
V hudebním programu vystoupí kapela
ZAKOPLAHO DIXIELAND a slavnostním
večerem bude provázet Martin Lamplot.
Vstup je zdarma

Kultura

Kultura

Kultura

Festival duchovní hudby

Taneční vystoupení

Týden knihoven

V sobotu 16. října se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie uskuteční 26. ročník Festivalu
duchovní hudby svaté Cecílie. Po vystoupení
chrámových sborů a varhaníků, mši svaté zazní
varhanní a klavírní koncert.

Soubor C-Dance Evy Veverkové zve na celovečerní taneční vystoupení Běh na dlouhou trať,
které se uskuteční v sobotu 2. 10. od 17.00
a od 19.00 hodin v Malé scéně.

V rámci celostátní akce Týden knihoven nabízí
ústecká knihovna řadu zajímavých akcí – např.
pro maminky s dětmi, vzdělávací lekce pro seniory i širokou veřejnost, nebo zajímavé přednášky.
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Křížová cesta

Poděkování sponzorům

V rámci realizace dvou projektů probíhají v současné době dokončovací práce na obnově šesti
kapliček Křížové cesty. Na zastaveních VI – XI
byla vyměněna střešní krytina, opraveny venkovní omítky včetně provedení drenáže okolo
staveb. Byly doplněny a obnoveny lavičky a byla
vytvořena 2 nová odpočinková místa.
Celkové náklady na opravy činily téměř 2,5 mil.
Kč. Projekty s názvy „Kulturní dědictví nás spojuje“ a „Kulturní památky – cesta ke společnému poznání“ jsou financovány z Programu
INTERREG V-A ČR – Polsko 2014 – 2020,
Fondu mikroprojektů a z rozpočtu Pardubického kraje.

V prvních zářijových dnech – 2. – 4. 9. se
uskutečnil další ročník městské slavnosti
Město v pohybu.
Ačkoli se akce konala oproti minulým
ročníkům pouze tři dny, i tak přinesla řadu
nevšedních zážitků.
Ať již to byly večerní či odpolední koncerty
na náměstí, výstavy nebo zábavné programy pro děti i dospělé na Kociánce.
Akce by se nemohla konat bez výrazné
finanční podpory sponzorů. Jejich přístupu
a vstřícnosti si město Ústí nad Orlicí velice
váží a touto cestou jim za poskytnutí této
sponzorské podpory děkuje.
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Termíny splatnosti poplatků nemusíte nosit v hlavě
V těchto dnech dostávají někteří obyvatelé Ústí
nad Orlicí do svých schránek upomínku za nezaplacení místního poplatku za svoz a likvidaci
komunálního odpadu a za poplatek ze psa.
V množství každodenních povinností může
člověk na důležitý termín zapomenout, proto
těm, kteří se stali adresáty upomínek, nabízíme
dvě jednoduché možnosti, jak se jim pro příště
vyhnout. Celá částka může být automaticky
zaplacena prostřednictvím služby SIPO, nebo
blížící se termín splatnosti připomene náš mail.
Přes SIPO bez starostí
Pokud máte zřízenou službu České pošty
SIPO, můžete nám sdělit své spojovací číslo
(je uvedeno na každém dokladu SIPO) a v příš-

tím roce budeme úhradu místního poplatku
inkasovat prostřednictvím pošty bez toho, že
byste museli hlídat termíny platby a zjišťovat
si variabilní symbol a výši částky, kterou máte
podle obecně závazné vyhlášky uhradit. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím
mailu stantejska@muuo.cz, nebo se zastavte
v pokladně městského úřadu s vyúčtováním
SIPO, zdejší pracovnice si spojovací číslo zapíší.
Dejte mail a nic vám neuteče
Další možností je, že budete o vašich poplatkových povinnostech informováni mailem. Pokud
vás nabídka zaujala, napište nám svou kontaktní adresu na e-mail stantejska@muuo.cz.
Z elektronické korespondence se včas dozvíte,

jaká je aktuálně výše poplatku, kdy vyprší jeho
splatnost a jaký je váš variabilní symbol. Pokud
by se stalo, že opomenete a poplatek nezaplatíte včas, opět vás na tuto skutečnost upozorníme mailem.

Prodej majetku města

Bližší informace o podmínkách prodeje jsou
zveřejněny na webových stránkách Města
Ústí nad Orlicí.ustinadorlici.cz v sekci Úřad –
Majetkoprávní záležitosti.
Kontaktní údaje: Město Ústí nad Orlicí –
majetkoprávní odbor, e-mail: mpo@muuo.cz,
tel.: 465 514 249, 604 235 066.

Nabídky je možno podávat ve lhůtě nejpozději do 25. 10. 2021.
Bližší informace o podmínkách prodeje jsou
zveřejněny na webových stránkách Města
Ústí nad Orlicí ustinadorlici.cz v sekci Úřad –
Majetkoprávní záležitosti.

Prodej vily v centru města
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení
na prodej vily v centru města. Město Ústí nad
Orlicí nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 171 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 460
m2, jehož součástí je stavba čp. 123, a část
pozemku p.č. 318 o výměře 100 m2, vše v obci
a k. ú. Ústí nad Orlicí. Nemovitost se nachází na
ulici T. G. Masaryka v Ústí nad Orlicí.
Minimální kupní cena je stanovena na
6.170.000 Kč.
Nabídky je možno podávat ve lhůtě nejpozději do 25. 10. 2021.
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Prodej pozemků
v průmyslové zóně Hylváty

-DP-

Kontaktní údaje: Město Ústí nad Orlicí –
majetkoprávní odbor, e-mail: mpo@muuo.cz,
tel.: 465 514 249, 604 235 066.

Město Ústí nad Orlicí nabízí k prodeji
pozemky p.p.č. 792/18, p.p.č. 792/10
a p.p.č. 792/14 o celkové výměře 3 000
m2 vše v k. ú. Hylváty a obci Ústí nad Orlicí.
Pozemky se nachází v průmyslové zóně
městské části Hylváty.
Minimální kupní cena je stanovena na
3.267.000 Kč.
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Zprávy z infocentra
Turistické informační centrum (TIC) oznamuje,
že upravilo mimosezonní víkendovou otevírací dobu. Vyšlo tak vstříc svým návštěvníkům
a optimalizovalo otevírací dobu dle poptávky.
V období září až červen je TIC v sobotu otevřeno od 9 do 12 hodin, v neděli zůstává
zavřeno, v pracovní dny je otevírací doba beze
změn, 7 – 17 hodin.

Kalendář akcí na rok 2022
Již tradičně TIC připravuje kalendář akcí na další
rok. Vyzýváme tímto pořadatele o poskytnutí
informací o konaných akcích. Přehled pořádaných akcí najdete v elektronické podobě na
webových stránkách města v záložce Turista
a volný čas. Elektronický kalendář nám dovoluje
aktuálně a bezodkladně opravit a doplnit informace pořadatelů o průběhu a konání akce, což
je v současné době více než žádoucí.
Sběr informací o konaných akcích pokračuje
během celého roku a akce, které nám oznámíte, budou zveřejněny na webových stránkách
města, na nástěnce ve vestibulu radnice a případně prostřednictvím mobilního rozhlasu.
Informace o akcích zasílejte průběžně po celý
rok na e-mail: kunvalska@muuo.cz, ic@muuo.cz.

Mapový průvodce – komunální odpad
Od roku 2019 funguje na adrese poznejustinadorlici.cz Mapový průvodce města Ústí nad
Orlicí. Zároveň je přístupný také na webových
stránkách města. Díky přehlednému vyhledávání zde najdete velké množství informací
o službách v cestovním ruchu, zajímavosti ve
městě, instituce a úřady, volnočasové aktivity
a další potřebné informace z našeho města.
V letošním roce byl Mapový průvodce rozšířen o položku Komunální odpad. Přehledně
zde najdete kontejnerová stání včetně adresy
a schématu s uvedením druhu kontejneru na
daném místě. Věříme, že tato aktivita pomůže
občanům města lépe a snadno třídit komunální
odpad.

obnoveno a pouhé 3 rozhledny byly vybudovány na nových místech, vybudována dvě turistická informační centra (TIC), dvě parkoviště
a obnoven most před Divokou Orlici.
Rozhledny: Velká Deštná - Deštné v Orlických
horách, Feistův kopec - Olešnice v Orlických
horách, Šibeník - Nový Hrádek, Vysoká Srbská, Kladská hora - Powiat Kłodzki, Czerniec –
Gmina Międzylesie, Jagodna - Gmina Bystrzyca
Kłodzka, Vrchmezí - Gmina Duszniki Zdrój,
Guzowata - Gmina Radków, Włodzická hora
- Gmina Nowa Ruda.
Nová TIC vznikla v Novém Hrádku na kopci
Šibeník v bezprostřední blízkosti rozhledny
a v Neratově v sousedství nového mostu propojujícího česko-polskou hranici. Zároveň u rozhledny a TIC v Novém Hrádku na kopci Šibeník
bylo vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst.
Druhé parkoviště bylo vybudováno u pěší trasy
- Miejska Nowa Ruda a zpřístupnilo a zatraktivnilo již existující rozhlednu na hoře sv. Anny.
V Neratově byl obnoven most na hraničním
toku Divoké Orlice, který přímo spojuje Českou
a Polskou republiku, a je proto považován za
symbol duchovního i fyzického spojení Čechů
i Poláků a zároveň zvyšuje propustnost hranice
v tomto regionu.
Při značení hřebenové trasy došlo k novému
speciálnímu proznačení celé trasy s názvem
Hřebenovka, která má svoji staronovou specifickou značku. Stejná je pro české i polské
území. Liší se pouze barvou – na české straně
je červená, na polské zelená.
Zdroj a bližší informace:
euro-glacensis.cz/hřebenovka

Projekt Hřebenovka dokončen
Pilotní projekt „Česko-polská Hřebenovka –
východní část“, jehož vedoucím partnerem je
Euroregion Glacensis, byl dokončen. Do realizace se zapojilo celkem 18 partnerů z české
a polské strany hranice. Hlavním cílem projektu
bylo vytvoření nového přeshraničního produktu
cestovního ruchu. Došlo k obnovení a novému
přeshraničnímu propojení významné historické
pěší trasy Hřebenovka spolu s vybudováním
nových souvisejících investic v podobě rozhleden, informačních center, parkovišť a mostu.
Bylo vystavěno 10 rozhleden, z toho 7 bylo
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Omezení provozu rozhledny
na Andrlově chlumu
V září a říjnu proběhne plánovaná oprava
schodiště na rozhlednu na Andrlově chlumu
z důvodu špatného technického stavu. Termín
zahájení prací byl 20. 9. 2021 s předpokládanou délkou realizace 4-5 týdnů. Po celou dobu
rekonstrukce bude rozhledna pro veřejnost
uzavřena.

Referent/ka kanceláře tajemníka MěÚ
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent/ka
kanceláře tajemníka Městského úřadu Ústí
nad Orlicí. Předpokládaný termín nástupu:
1. 1. 2022, dle dohody i dříve. Přihlášku lze
podat do 08. 10. 2021.

Městský architekt
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce městského architekta, jako
externího pracovníka pro Město Ústí nad Orlicí.
Hlavní náplní vykonávané funkce je konzultační
a poradenská činnost v oblastech architektury
a urbanismu Města Ústí nad Orlicí a jeho místních
částí pro potřeby města i veřejnosti.
Přihlášky do výběrového řízení je možné podat
do 10. 11. 2021. Kontaktní údaje: Petr Marčík,
vedoucí stavebního úřadu MěÚ, e-mail: marcik@
muuo.cz, tel.: 465 514 239.
Bližší informace jsou zveřejněny na webových
stránkách Města Ústí nad Orlicí, ustinadorlici.cz.

Městská doprava
Změna jízdního řádu městského
autobusu
Informujeme, že od 1. 10. 2021 dojde k úpravě
jízdního řádu na lince městské autobusové
dopravy.
Město, jako zřizovatel městské autobusové
dopravy, průběžně vyhodnocuje využitelnost
jednotlivých spojů. Po prvním roce provozu
dvou autobusů dochází ke zrušení čtyř nejméně
využívaných spojů, a to č. 23, 30, 45 a 60.
Průměrný počet osob není ani jeden cestující
denně za sledované období.
Zároveň Město reaguje na podněty cestujících
z Kerhartic, kdy linkový autobus z Vysokého
Mýta nezajistí svou kapacitou vypravení všech
školáků na autobusové nádraží. Proto místo
spoje č. 12, který přijel na autobusové nádraží
až v 7:50 hod., obslouží Kerhartice spoj č. 11,
který pojede městem opačným směrem a přijede na autobusové nádraží již v 7:27 hod.
Nedojde však ke ztrátě návaznosti na vlakové
spoje a k navýšení dopravního výkonu.
lic. Jaroslav Škarka, MPA
Vedoucí odboru dopravy,
SH a správních agend

www.ustinadorlici.cz
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Otevírací doba - změna

Výběrová řízení města
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Když nezačneme třídit víc, svoz odpadů podraží
Třídit odpad má smysl. Každodenní recyklací
odpadu v domácnostech šetříme přírodní
i finanční zdroje. Dál nenafukujeme skládky
odpadů, které se budou rozkládat desítky až
stovky let. Chráníme naše životní prostředí pro
nás samotné, pro další generace.
Město Ústí nad Orlicí podporuje své občany
v třídění odpadu, podniklo už řadu kroků.
O tom, jak funguje odpadové hospodářství
v našem městě a jaké změny se v této oblasti
chystají jsme hovořili s místostarostou města
Jiřím Preclíkem.
Můžeme být v Ústí nad Orlicí spokojeni
s množstvím vytříděného odpadu?
Pozitivní zprávou je, že se většina našich
občanů během let naučila odpad třídit, separují nejen nejznámější komodity jako je papír
a plast, ale i ostatní složky, což jsou například
kovy, elektrospotřebiče nebo šatstvo. Avšak
stále je co zlepšovat, nevytříděného odpadu
je ještě hodně.
Přesvědčovat, proč třídit odpady, je – zdá se –
nekonečný boj. Pokud už ovšem v domácnostech odpady třídíme, děláme to správně?
Nezaznamenáváte nějakou častou chybu?
Pokud nějaká nastane a v kontejnerech na tříděný odpad se objeví i to, co nemá, odpad se
ještě separuje na třídících linkách. Co nás však
aktuálně trápí, je dodržování pořádku u kontejnerových stání, na který by se naši občané měli více
zaměřit. Pokud při vynášení odpadů vidí, že popelnice jsou přeplněné, měli by zvážit, zda nenavštíví
jinou lokalitu nebo odpad nevynesou v jiný den.
U kontejnerů bývá nepořádek, pytle s odpadem
položené na zem, rozměrné věci, které se do
nádob nevejdou. Přeplňování kontejnerů se dá
předcházet, například tím, že papírovou krabici
nebo plastové obaly sešlapu, než je vhodím,
aby se do nádob vešlo co nejvíce odpadu. My
se samozřejmě zaměříme i na to, zda je systém
efektivní, správně nastavený a na základě našich
poznatků budeme přezkoumávat a případně přehodnocovat jednotlivé svozové dny.
Projevila se nějakou větší měrou v odpadovém hospodářství koronavirová krize?
Projevila, v domácnostech výrazně přibylo
papíru a obalových materiálů. V některých lokalitách už zvýšenému objemu odpadů nedostačují kapacity kontejnerů. Chceme proto zmapovat využití sběrných nádob, někde může být
popelnic nadmíru, jinde naopak chybí.
Česká i evropská legislativa se zpřísňuje, na
snižování objemu vyprodukovaného směsného komunálního odpadu bude tlačit i nový
zákon. Jaké změny nás v odpadovém hospodářství čekají?
Město se snaží dělat dílčí kroky už několik let
a zatím se nám to daří. Lidé se naučili více tří-
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dit, i díky pytlovému svozu od domu k domu.
Výrazným posunem bylo zavedení nádob na
bioodpad, jsme jedno z mála měst, kterému
díky složce BIO klesl objem směsného komunálního odpadu. Legislativa však do budoucna
bude velmi přísná, naše město nebude do dvou
let splňovat parametry kladené na oblast třídění. Všichni budeme muset třídit víc.
Co nás jinak čeká?
Legislativa je nekompromisní, poplatky za
skládkování strmě porostou, snahou je, aby
skládkování vymizelo takřka úplně. Pokud
občané budou stagnovat, nebudou odpad třídit
a předcházet jeho vzniku, město nebude dosahovat požadovaných kvót a to se bude muset
projevit i na výši poplatku za komunální odpad.
Městu nezbyde nic jiného, než jej zvyšovat.
Je tedy na každém z nás, jak ke třídění přistoupíme.
Třídění je jedna věc. Občané by se však měli
zamyslet i nad tím, jak předcházet vzniku
odpadu.
Možností je řada, například používáním vlastních sáčků, tašek či nádob při nákupech. Není
nutné si objednat zboží ze zásilkového obchodu
s tím, že dojde zabalené ve třech krabicích, když
ho koupím i v místním kamenném obchodu.
Dneska je populární brát si jídlo do krabiček, ale
i to zvyšuje objem odpadu. Zkrátka zamyslet
se nad tím, než odpad vytvořím, zda to nejde
jinou cestou.
-DP-

Diskutovali o revitalizaci
Wolkerova údolí
V Ústí nad Orlicí se poprvé sešla pracovní skupina, která řešila přípravu revitalizace Wolkerova údolí, lesoparku pod sídlištěm Dukla.
Schůzce předcházela veřejná anketa, kterou
vyhlásilo město v květnu. Jejím cílem bylo
otevřít debatu, jak tuto odpočinkovou lokalitu plnou zeleně a klidových zákoutí ještě více
pozvednout. Že další osud Wolkerova údolí leží
lidem na srdci a veřejná zeleň jim není lhostejná
dokazuje zájem, jaký anketa vyvolala.
Na adresu radnice přišla řada velmi zajímavých příspěvků, některé obsahovaly i konkrétní
návrhy, jak prostor obnovit a rozšířit, aby co
nejlépe sloužil pro relaxaci a setkávání obyvatel Ústí nad Orlicí. Živě se o revitalizaci údolí
diskutovalo i na sociálních sítích. Diskutující
společností často rezonovalo, že Wolkerovo
údolí je cenným kusem přírody na území města
a tomu by měly odpovídat i případné změny,
aby přírodní ráz lokality zůstal zachován. To je
i názor vedení města. „Wolkerovo údolí je jedno
z nejcennějších míst našeho města, přírodní
ráz, doplnění o přírodní herní prvky, nový městský mobiliář a zvýšená údržba. To by měl být
hlavní cíl revitalizace Wolkerova údolí,“ konstatoval místostarosta města Jiří Preclík.
Vedle schůzek pracovní komise, do které byli
pozváni i autoři nejzajímavějších příspěvků
z řad veřejnosti, město na podzim plánuje
k revitalizaci Wolkerova údolí i veřejnou debatu.
-DP-

Přehlídka středních škol
Ve středu 13. 10. 2021 představí střední školy
své vzdělávací programy vycházejícím žákům
základních škol. Přehlídka škol proběhne od
8.30 do 18.00 hodin v prostorách Střední školy
technické a dopravní Gustava Habrmana, na
adrese Skalka 1692, Česká Třebová.

novaných aktivitách škol. Informační a poradenské středisko nabízí žákům a jejich rodičům
poradenství k volbě povolání s využitím testů,
které mohou usnadnit Vaše rozhodování.
Informační a poradenské středisko pro volbu
a změnu povolání.

Na přehlídce získají žáci a jejich rodiče aktuální
informace o nabídce oborů vzdělání, aktuální
informace o podmínkách přijímacího řízení,
informace o stipendijních programech a plá-

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Ústí nad
Orlicí, 17. listopadu 1394, tel.: 950 172 445,
950 172 213, e-mail: iva.tomsova@uradprace.
cz, jitka.hanackova@uradprace.cz

www.ustinadorlici.cz

Informace z radnice

Ošetření prodlouží život památným stromům

Občas se vyplatí změnit staré zvyky

Město Ústí nad Orlicí bylo úspěšné s žádostmi
o dotace na ošetření dvou památných stromů.
Ošetříme buk červenolistý na náměstí Svobody
a chloubu města – mohutný javor babyka
u hlavní silnice nedaleko železniční zastávky.
Památný buk červenolistý je vysoký přes 18
metrů a obvod kmene má přes tři metry. Impozantní babyka vyniká svou rozložitou korunou
a kmenem o obvodu čtyři a půl metru, na výšku
měří kolem 20 metrů.
Podle vedoucího odboru životního prostředí
Tomáše Kopeckého budou odborné práce
na stromech provedeny do konce září, půjde
například o úpravy bezpečnostních vazeb,
které napomáhají zachovat statickou rovnováhu stromu a snižují riziko rozlomení a pádu
větví z koruny.
„Dotace Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu pokryje náklady ve stoprocentní výši. Celková výše příspěvku na oba
stromy přesáhne 42 tisíc korun,“ dodal Tomáš
Kopecký.
-DP-

dění papíru. To si lze vysvětlovat tím, že papír už
je opět výhodné odevzdávat do sběrných surovin, které dříve nabízely nulovou výkupní cenu.
Připomínáme, že papír odevzdaný do modrých
kontejnerů je majetkem města a jeho vybírání
a zpeněžení ve sběrných surovinách je krádeží.
Celkem u všech komodit obyvatelé Ústí za první
kvartál letošního roku vytřídili v průměru o 11
% více odpadu než ve stejném období v roce
2020.
„Zájem o třídění kovu do kontejnerů převyšuje jejich kapacitu, proto ji posílíme zejména
na sídlištích umístěním dalších deseti kontejnerů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí
Tomáš Kopecký. Dalším plánovaným opatřením je, že po dohodě se svozovou firmou
Ekola České Libchavy bude zvýšena frekvence
svozu přeplněných kontejnerů na tříděné složky
odpadů na sídlištích.
Město Ústí nad Orlicí děkuje všem, kteří poctivě
odpad třídí a udržují na sběrných místech pořádek.
MÍSTA, KDE BUDOU POSÍLENY
NÁDOBY NA KOVY:
U Babyky, U Hřiště, Na Výsluní, Lanšperská,
Příčná „U Lidlu“, Na Štěpnici, Popradská,
Kladská, Písečník, Lanškrounská „Hylváty
u školy“.

10 / 2021

Město rozdalo dotace
na dešťovky a zelené střechy
Město Ústí nad Orlicí poprvé rozdělovalo
dotace z nového dotačního titulu na ekologické
projekty v oblasti životního prostředí.
Občané a právnické osoby mohli žádat příspěvek na instalaci podzemní nádrže, která by zadržovala dešťovou vodu, dále na zelenou fasádu
nebo zelenou střechu na katastru města.
Přidělená dotace mohla v každém ze třech
vypsaných programů činit až padesát tisíc
korun.
Žádosti již byly vyhodnoceny a radou města
schváleny, rozděleno bylo více než sto tisíc
korun. V udělování zelených dotací bude město
Ústí nad Orlicí pokračovat i v příštím roce.
Snahou je bojovat proti dlouhotrvajícímu suchu
a jeho negativním dopadům na krajinu. Ústí nad
Orlicí šlo samo příkladem a nechalo vybudovat
zelenou střechu na novém Domě dětí a mládeže, dešťová voda ze střechy je zachytávána
do retenční nádrže a bude zpětně využívána
k zalévání veřejné zeleně vysazené v okolí DDM.
Také v parku u kostela jsou nádrže, které slouží
k zadržování dešťových vod ze střechy kostela.
Podzemní nádrže na dešťovou vodu šetří zdroje
pitné vody a životní prostředí.
Zelené střechy a fasády mají řadu funkcí, pomáhají zadržovat srážkovou vodu a regulovat teplotu budovy, výborně izolují.

-DPwww.ustinadorlici.cz
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Městská společnost TEPVOS od listopadu 2021 mění starý zvyk posílání faktur za
vodu se složenkou. Nově vydané faktury jsou
opatřeny QR kódem. Platbu můžete provést
v Zákaznickém centru TEPVOS a nově také na
terminálech SAZKA. V České republice je více
než 5000 míst, kde jsou terminály umístěny.
Nemusíte čekat ve frontě na poště a běžte
tam, kde to máte nejblíž. Zaplaťte například
na benzínové stanici při tankování nebo v trafice při nákupu oblíbeného časopisu. Měnit
staré zvyky je jednoduché. Na vybraném místě
předložte fakturu s QR kódem a požadovanou
částku uhradíte v hotovosti nebo platební kartou. Poplatek 21 Kč za provedenou transakci
je nižší než platba za složenku typu A. Máte
jistotu spolehlivé a rychlé platby.
Věříme, že změna starého zvyku přinese pohodlnější a dostupnější služby pro naše odběratele.
TEPVOS – vedení společnosti

Nádob na sběr kovového odpadu bude víc
Domácnosti během koronavirové pandemie
a vynucených karantén vyprodukovaly více
odpadu. Pozitivní zprávou pro město Ústí
nad Orlicí je, že ruku v ruce s tímto neblahým trendem stoupá i množství vytříděných
využitelných složek odpadů. Při srovnání prvního čtvrtletí letošního roku s loňským došlo
k nárůstu u všech druhů. Nejvíce se vytřídilo
kovů, v mezikvartálním srovnání o bezmála 27
%, o 23 % více plastů, 5,3 % více skla, ale jen
o 3,5 % více papíru. Zpomaluje tedy nárůst tří-

Společnost TEPVOS
informuje
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Z našich škol

Mateřská škola Na Výsluní

Základní škola Třebovská

Základní škola Bratří Čapků

Září u nás Na Výsluní

Začátek školního roku

Letní kempy

Už je to tak – prázdniny utekly jako voda, máme
spoustu zážitků, dojmů i fotografií, a naše mateřská škola se po čtyřech týdnech opět otevřela,
aby přivítala nejen děti nové, ale i ty starší, které
již mají „školkovské“ zkušenosti. Máme radost,
že je o naši školku mezi rodiči zájem, ale bohužel
jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o naše
předškolní vzdělávání, kapacity zkrátka nestačí.
Vrací se k nám i děti – vlastně pardon, jsou to již
dospělí lidé, kteří v naší školičce vyrostli, aby do
našich rukou svěřili svoje ratolesti jako rodiče.
Věříme, že nastávající školní rok bude probíhat
bez omezení a různých nařízení, že budeme
moci bez obav zpívat, tančit a sportovat, že
se budeme moci setkávat na akcích společně
s rodiči a že nás žádná nepříjemná nemoc nezaskočí. Těšíme se na chvíle plné úsměvů, radosti
a spokojených dětských tváří. Přejeme Vám
všem krásný a úspěšný vstup do nového školního roku a pevné zdraví!
Váš Výsluňáček
a kolektiv zaměstnanců

Žáci a žákyně si užívali zasloužené letní prázdniny, ale ve škole se nezahálelo. Máme vymalované třídy i tělocvičnu, krásně natřené dveře,
dřevěné obložení na chodbách, novou běžeckou dráhu v parku vedle školy. Samozřejmostí
je nová výzdoba ve třídách, učebnách i na chodbách. Na nový školní rok jsme se moc těšili
a doufáme, že nás nečekají již žádná nemilá
překvapení.

V srpnu proběhly na naší škole tři prázdninové
kempy. První dva byly určeny pro žáky osmých
tříd a poslední byl otevřen pro žáky 6.-9. tříd.
Všichni účastníci, kterých bylo letos celkem 45,
se procvičili v matematice a českém jazyce a při
sportovních aktivitách si posílili fyzickou zdatnost. Jsme rádi, že žáci využili tohoto zpestření
prázdnin, a těšíme se na další společné akce.
Jan Jetmar

Budoucí hasiči a hasičky?

Prázdninové družinky

Jako každý rok se hned 2. 9. naši nejmenší
vydali na návštěvu do hasičské zbrojnice „Dobrovolných hasičů v Hylvátech“. Děti si prohlédly
velké i malé hasičské auto, povinnou výbavu,
kterou hasič vozí na zásahy, vyslechly si mnoho
užitečných informací a nechaly se okouzlit poutavým vyprávěním místních dobrovolníků, za
což jim děkujeme. No a my se necháme překvapit, zda nám v lavicích roste nová hasičská
posila, která bude zachraňovat životy. Dle nadšených výrazů prvňáků a druháků se má sbor
na co těšit. Děkujeme za pozvání.

Letos se opět na naší škole konala formou
příměstského tábora prázdninová družinka.
Ve třech týdnech si děti 1. stupně užily hodně
pohybu, her, tvoření, výletů a legrace. Rozmanité aktivity se všem moc líbily a obohatily nás
o nové zážitky.
Věra Svobodová

Základní škola Komenského

Dravci na návštěvě v Hylvátech

Jak nahlížet na moderní dějiny?
Naše škola se letos zapojila do tříletého projektu, který nese název Dějepis+. Jeho cílem
je proměnit výuku moderních dějin na českých
školách, postupně opustit tradiční přístup založený na výuce pojaté jako mechanické předávání přehledu vědomostí a přejít na výuku, která
buduje hlubší a trvalejší kompetence v souladu
s principy Strategie 2030+.
Jedná se o jeden z nejdůležitějších existujících projektů MŠMT v současnosti s potenciálem změny systému práce s učiteli na rozvoji
jejich výuky. Zároveň je to také pilotní program
Národního pedagogického institutu ve spolupráci s Ústavem pro totalitní režimy.
Zapojeni jsou učitelé dějepisu devátých ročníků,
kteří jsou ochotni a chtějí zkrátka učit jinak. Po
celé ČR je teď kolem dvou stovek pedagogů,
kteří se pravidelně scházejí a navzájem konzultují své „hodiny“. Prostřednictvím jednotlivých,
předem daných lekcí, předávají žákům principy
historického myšlení, učí se pracovat s aplikací
HistoryLab, osvojují si badatelský přístup.
Naše škola spolupracuje mj. se školou v Dolní
Dobrouči, Brandýse nad Orlicí, Dolních Libchavách, Letohradě a Žamberku.
Věříme, že tento projekt má veliký smysl jak pro
mladou generaci, tak i pro celou společnost.
Mgr. Veronika Vinzensová,
lokální koordinátor
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7. 9. si všechny děti odnáší ze školy dechberoucí zážitek. Navštívili nás dravci ze záchranné
stanice „SEIFEROS“ se svým programem.
Žákům se velmi líbilo poutavé vyprávění odborníků, praktické ukázky lovu i zapojení spolužáků
do akce.
Děkujeme a těšíme se na příště.

Atletický čtyřboj na prvním stupni
Jako každý rok, tak i letos byl zorganizován
výborným týmem učitelů Tv z 2. stupně pro
žáky prvního stupně atletický čtyřboj. Po celý
den se naše děti na stadioně snažily při všech
disciplínách ze sebe vydat maximum a padaly
snad i olympijské rekordy. Ke zvládnutí celé
akce přispěla i objednávka pěkného počasí
a samozřejmě i pohoda a radost z pohybu. Moc
děkujeme za krásný den našim milým organizátorům a těšíme se na další ročník.
Petra Růžičková
Další informace a fotografie nejen o výše uvedených akcích naleznete na webu školy zsbcuo.cz.

Gymnázium
Gymnázium prezenčně
Ústecké gymnázium zahájilo nový školní rok.
Vážíme si každého dne prezenční výuky a moc si
přejeme, aby tento rok už byl „normální“. Začátek tomu zatím nasvědčuje: Nové třídní kolektivy vyjely hned druhý týden v září na stmelovací
adaptační kurzy do Orlických hor, počasí jim
mimořádně přálo. Plánujeme i exkurze a tradiční
školní akce. Pokračujeme ve spolupráci se základními školami ve městě a okolí v rámci projektů
IROP a I-KAP II. Pro žáky ZŠ připravujeme projektové dny a kroužky se zaměřením především na
chemii. Maturitní ples se chystá na 12. listopadu.
Věříme, že po loňské vynechávce budeme moci
tuto slavnost opět společně prožít.
Letos na podzim si připomínáme 75 let od
založení gymnázia, školu otevřeme veřejnosti
na konci listopadu 26.–27. 11. Jak rozsáhlý

bude program toto třičtvrtěstoletí připomínající, bude záviset na vývoji případných omezení.
Budeme podrobněji informovat.
Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

Zahraniční stáže
V rámci studentského pobytu pro středoškoláky u nás letos studuje dívka z Thajska (Nichaphat Sertsri), byla zařazena do 6. B. Přijela, aby
poznala krásy Čech a třeba se i naučila česky.
Naopak Matěj Bednář (7. B) obdržel americké
vládní stipendium FLEX a vycestoval na rok do
USA. K zisku mu pomohlo úspěšné působení
v mezinárodní skupině v rámci Safer Internet
Fora, kde zastupoval ČR mimo jiné v Evropské
komisi v Bruselu. Navázal tak na své absolutní
vítězství v celostátní soutěži KPBI.
Mgr. Marie Kaucová, Mgr. Hana Blaško

www.ustinadorlici.cz

Z našich škol

Střední škola automobilní

ZUŠ Jaroslava Kociana

Workshop Policie ČR na Dukle

Hudební besídka žáků hudebního oboru
11. 10. | 17.00 hodin | koncertní sál
Vzpomínka na Zdeňka Černého
23. 10. | 19.00 hodin
Koncert swingového orchestru Black Band se
uskuteční v Roškotově divadle
Hudební besídka žáků hudebního oboru
25. 10. | 17.00 hodin | koncertní sál
ZUŠ Jar. Kociana, tel.: 465 569 577,
e-mail:info@zusuo.cz, zusuo.cz

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí
vás zve na Dny otevřených dveří, které se budou
konat v následujících termínech:
16. října		
09.00 – 12.00 hodin
6. listopadu
09.00 – 12.00 hodin
24. listopadu
14.00 – 17.00 hodin
9. prosince
14.00 – 17.00 hodin
8. ledna 2022
09.00 – 12.00 hodin
Případné změny naleznete na stránkách školy
nebo na facebooku. Mimo dny otevřených
dveří je návštěva školy možná po telefonické
domlubě kdykoliv. Více na szsuo.cz
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí hledá zaměstnance na pozici uklízečky. Práce je vhodná pro
ženy, muže, studenty a důchodce na poloviční
až celý úvazek (pracovní doba 15 – 19 hodin/
resp. 10.30 - 19 hodin, pondělí – pátek), hlavní
pracovní poměr. Nástup možný ihned. Zájemci
se mohou hlásit osobně i telefonicky na čísle
465 521 292 nebo 728 596 346.
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Ve čtvrtek 9. září proběhl v areálu Střední školy
automobilní na Dukle náborový workshop
„Fyzotesty na (ne) čisto“.
Akce byla organizována Krajským ředitelstvím
policie Pardubického kraje - zahájil ji policejní
ředitel plk. Radomír Štantejský spolu s ředitelem automobilní školy Ing. Vojtěchem.
Ze školy se zúčastnili studenti maturitních tříd
oborů dopravní prostředky, průmyslová ekologie, autotronik a nástavby provozní technika.
Celkem kolem 52 žáků školy a zájemců z řad
veřejnosti. Budoucí maturanti automobilní
školy i ostatní zájemci zhlédli ukázky policejní
přípravy psovodů, statické ukázky techniky,
vyzkoušeli si psychotesty při přijímacím řízení.
Absolvovali také fyzické testy (člunkový běh,
sedy-lehy, kliky) i závěrečný běh na 1 km.
Ti, kteří splnili stanovené limity, získali na závěr
osvědčení, které je opravňuje po úspěšném složení maturitní zkoušky zažádat o práci v řadách
policie. Vzhledem k dlouholeté spolupráci automobilní školy a Policie ČR i zájmu našich maturantů lze předpokládat, že získané certifikáty
budou maturanty využity.
Mgr. Aleš Odehnal

VOŠ a SŠ zdravotnická
a sociální

Sociální / zdravotní

Sociální a navazující služby pro cílovou skupinu senioři poskytované na území města Ústí nad Orlicí
Domov pro seniory

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

774 765 880

Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

734 793 446

dduo.cz

Odlehčovací služby

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

603 566 767

dduo.cz

Pečovatelská služba

Osobní asistence

Odborné sociální poradenství

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Volnočasové aktivity, klubová činnost

Senior doprava

dduo.cz

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

728 916 474

csp-uo.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

731 402 341

uo.charita.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

734 769 711

uo.charita.cz

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

775 693 985

czp.pk.cz
dduo.cz

Domov důchodců Ústí nad Orlicí

774 765 880

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

728 916 474

czp.pk.cz

Občanská poradna Oblastní charity

734 281 415

uo.charita.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

731 402 341

uo.charita.cz

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o

724032058, 724283888

ckpcz.cz

Abraham klub ŘKF v Ústí nad Orlicí

465 523 564

farnostuo.cz

Senior klub města Ústí nad Orlicí

734 398 390

csp-uo.cz/poskytovano-sluzby/senior-klub/

Centrum pro život - OS ČČK Ústí nad Orlicí

775 112 998

cckuo.cz

Klub důchodců Hylváty

728 442 575

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

732 976 667

spcch.cz/organizace

OS ČČK Ústí nad Orlicí

774 412 117

cckuo.cz
uo.charita.cz

Domácí hospicová péče

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

735 168 871

Domácí zdravotní péče

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

731 402 340

uo.charita.cz

Zdravotně ošetřovatelská činnost

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o

724 032 058

ckpcz.cz

Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum Světlo

602 150 304
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Senior klub Ústí nad Orlicí
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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.
Miletín (Hořické trubičky), Masarykova rozhledna, Nový Bydžov (Muzeum hraček)
čt 7. 10. | bonusový celodenní zájezd
Prohlédneme si výrobnu, po té přejedeme
k rozhledně a do Hořic, kde bude volno na oběd.
Dále se přesuneme do Nového Bydžova do
muzea, kde je rovněž komentovaná prohlídka.
Přihlášky se přijímají do počtu 49 osob. Hlásit
se můžete ve Sladkovně dne 5. 10. od 10.00 do
12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 190,– Kč,
nečlen 320,– Kč, neobyvatel 370,– Kč. V ceně
doprava, 2 x vstup a komentovaná prohlídka
a vstup na rozhlednu. Předpokládaný návrat
do 18.30 hodin. Akci zajišťují Ing. Bednářová
a JUDr. Ešpandr.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
06,50 hodin, Benzina pod Duklou 06,55 hodin,
Babyka 07,00 hodin, Autobusové nádraží
07,05 hodin, Letohradská 07,10 hodin, Penzion 07,15 hodin.
Plavání nejen pro členy SK
pá 8. 10. a 22. 10. | 14.00-15.30 hodin
Plavání spojené se cvičením ve vodě a vstupem do relaxačního centra v krytém plaveckém
bazénu. Pro členy vstup na průkazku 50,– Kč,
nečlen 60,– Kč. Peníze si přichystejte přesně.
Akci zajišťuje JUDr. Králík.
Tržnice Kudowa Zdroj, Náchod (Muzeum
kočárků, prohlídka města)
čt 14. 10. | celodenní zájezd
Po asi 3 hodinovém volnu na tržnici se přesuneme do Náchoda, kde bude volno na
oběd. Poté následuje od 14.00 hodin prohlídka
Muzea kočárků. Cestou zpět nová Kolonáda
v Bělovsi, občerstvení v cukrárně. Přihlášky se
přijímají do počtu 49 osob. Hlásit se můžete
ve Sladkovně dne 5. a 12. 10. od 10.00 do
12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 130,– Kč,
nečlen 190,– Kč, neobyvatel 220,– Kč. V ceně
je doprava, komentovaná prohlídka muzea. Připojištění léčebných výloh je na uvážení účastníka. Předpokládaný návrat do 18.00 hodin.
Akci zajišťují p. Rabová a p. Ešpandrová.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
07,40 hodin, Babyka 07,45 hodin, Autobusové nádraží 07, 50 hodin, Letohradská 07,
55 hodin, Penzion 08, 00 hodin.
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Rada seniorů PK organizuje biatlon v Pardubicích
pá 15. 10. | sport
Soutěží se ve více disciplínách, zájemci se telefonicky hlásí vedoucímu výpravy JUDr. Králíkovi,
který sdělí podrobnosti a čas odjezdu. Doprava
vlakem zdarma, občerstvení na místě zajištěno. Trička SK s logem k vyzvednutí při službách dne 5. a 12. 10. ve Sladkovně od 10.00
do 12.00 hodin. Vysíláme 10členné družstvo.
Bowlingový turnaj seniorů
so 16. 10. | 9.00 hodin
Tradiční společný turnaj v bowlingu se seniory
z Bystřice Kladské. Sraz nejpozději v 09,00
hodin v Radavě. Dráhy, občerstvení a oběd od
12,30 hod. je zajištěn, nápoje si hradí každý
sám. Závazné přihlášky se přijímají dne 5.
a 12. 10. ve Sladkovně od 10.00 do 12.00
hodin do počtu 22 členů. Platba evidenčního
poplatku 30,– Kč při přihlášení, akce pouze pro
členy Senior klubu, kteří výše uvedený program
zvládnou a zúčastní se hry. Akci zajištuje JUDr.
Ešpandr a výbor SK. Akce se pořádá v rámci
projektu Společnými aktivitami za lepším partnerstvím.

přesně. Pouze vstupenky do přízemí. Nelze chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Na listopad 2021 chceme připravit:
Cestopis
Senior kino
2x plavání – 5. a 19. 11. (Štěchová a Králík)
11. 11. - půldenní zájezd - Doudleby- zámek
a muzeum (Štěchová, Bednářová)
18. 11. - zájezd na zámek Litomyšl, s obědem
na Andrlově chlumu
25. 11. - halové sportovní hry Pardubice (JUDr.
Králík)
Celodenní Advent v Pardubicích (Ešpandr,
Štěchová) - možná ve spolupráci s RS, jednodenní adventní zájezd do ciziny (Ešpandr,
Ešpandrová) – konání obou akcí budeme ještě
upřesňovat.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda výboru Senior klubu
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová 731 601 548
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová 734 188 855

Horní Dolpo – utajená země Himálaje
st 20. 10. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na cestopisnou přednášku Pavly Bičíkové v Roškotově divadle. Vstupné 70,– Kč pro člena Senior
klubu. Hlásit se můžete dne 5. a 12. 10. ve
Sladkovně od 10.00 do 12.00 hodin. Nelze
chodit bez přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěch.
Oslava MDS v Bystřici Kladské
út 26. 10. | celodenní zájezd
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 5. a 12. 10.
od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior klubu
hradí manipulační poplatek 30,– Kč. Max.
počet je omezen na 20 lidí. Občerstvení
v hotelu ABIS. V Bystřici bude volno na nákupy
do 12,30 hodin, od 13 hod. oslava a cestou
zpět zastávka v Mezilesí. Připojištění léčebných výloh je povinné. Akci zajišťuje předseda
a doprovází p. Štěch.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. Zářecký
08,45 hodin, Babyka 08,50 hodin, Autobusové nádraží 08, 55 hodin, Letohradská 09,
00 hodin, Penzion 09, 05 hodin.
Zátopek (Senior kino)
st 27. 10. | 14.30 hodin
Český film režiséra D. Ondříčka. Hlásit se
můžete ve Sladkovně dne dne 5. a 12. 10.
od 10.00 do 12.00 hodin. Cena pro člena po
předložení průkazky 40,– Kč. Peníze si doneste

p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042

Zážitkový pobyt pro děti
Odbor sociálních služeb Městského úřadu
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou policií
uspořádal v měsíci září 11. ročník zážitkového
pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí ve věku od 9 do 15 let.
Hlavním účelem této akce je rozvoj osobnosti
dítěte po stránce psychologické, pedagogické
a sociální. Z tohoto důvodu jsou do programu
zařazeny aktivity podporující spolupráci, rozvoj sebezkušenostních a sociálních dovedností,
zručnosti, ale i vědomostí.
Letos pobyt probíhal u Pastvinské přehrady,
ale celotáborová hra děti přenesla do Gálie,
kde spolu s Asterixem a Obelixem plnily různé
úkoly a pomohly jim namíchat kouzelný lektvar.
Pestrý program se spoustou soutěží a her byl
doplněn celodenním výletem a závěrečným
táborákem. Celá akce je hrazena z rozpočtu
Města Ústí nad Orlicí.
Odbor sociálních služeb
Městského úřadu Ústí nad Orlicí

www.ustinadorlici.cz
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Český červený kříž
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. Prodloužená
pracovní doba v pondělí a ve středu do 18.00
hodin (v období letního času).
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.

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 akcí je nutné dodržet mimořádná
opatření dle aktuálního vývoje.
Není-li uvedeno jinak, konají se akce v budově
OS ČČK, Kopeckého 840
Bystrzyca Klodzka očima Fotoklubu OKO
a Klubem Obiektyw
1.–30. 10. | výstava fotografií
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na
tel. 775 112 998 nebo v době přítomnosti
zaměstnanců OS ČČK a při akcích centra.
Vstup zdarma.
Senior Bowling
7. 10. | 10.00-12.00 hodin
Společné setkání při hře v bowlingu mezi seniory v Bowlingu RADAVA Ústí nad Orlicí.
Nesoutěžní hra je určena jednotlivcům i družstvům, nutná rezervace na tel.: 775 765 659.
Pro hráče s rezervací je akce ZDARMA.
(omezený počet účastníků).
Odpolední vycházka
14. 10. | 13.00 hodin
Odpolední vycházka po okolí města.
Sraz před budovou OS ČČK, Kopeckého 840.
Pečeme, vaříme
15. 10. | 9.00 hodin
S paní Jurovou si společně upečeme mechový
muffin. Káva i vstup zdarma.
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Šikovné ručičky
20. 10. | 15.30 hodin
Podzimní aranžování v jídelně CSP města Ústí
n.O. (budova Penzionu). Akce se koná ve spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ a praktickou školou
v Ústí n.O. Vstup zdarma.

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA
OBUVI, PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Chrudim
28. 10. | 9.00 hodin
Výlet do historického města Chrudim spojený
s prohlídkou centra a návštěvou Muzea loutek.
Bližší informace na tel.: 775 765 659. Odjezd
je z autobusového nádraží Ústí n.O.
Cena výletu je 50 Kč (člen ČK a děti), ostatní
100 Kč.
Cena výletu obsahuje dopravu.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ

v nákupním centru NOVÁ LOUŽE.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí, středa, pátek
od 13.00 do 17.00 hodin.

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.

Každý pátek od 8.00 do 14.00 hodin. Přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK, každá 5. káva ZDARMA.
(v případě uvolnění mimořádných opatření).

ZDRAVÉ CVIČENÍ
Cvičení na gymnastických míčích. Opět od září
začínáme společně cvičit, bližší informace a přihlášení na tel.: 775 765 659.

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Sousedská knihovnička je volně přístupná veřejnosti a 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.

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Otevřeno každý den kromě pondělí od 13.00
do 15.30 hodin.

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!

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s. ZO Ústí n.O.
Zájezd Rychnovsko: Kvasiny – zámek,
zámecký park, Liberk – dřevěný kostelík,
Studánka u RK – přírodní park, letovisko
Studánka
středa 13. 10.
Odjezd: Tvardkova v 9 hod. (Hylváty v 8.45 hod.,
Dukla v 8.50 hod., Družba 8.55 hod., Tvardkova
v 9 hod., nádraží ČSAD v 9.05 hod.). Cena: člen
250 Kč, ZTP 200 Kč, nečlen 300 Kč
Zájezd do Polska – tržnice Kudowa Zdr.
čtvrtek 21. 10.
Odjezd: Tvardkova v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod.,
Dukla v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., Tvardkova
v 7.00, nádraží ČSAD v 7.05 hod.). Cena: člen
130 Kč, nečlen 150 Kč
Divadelní představení souboru Vicena Ústí
nad Orlicí „Únos v Neapoli“ (komedie)
pondělí 25. 10. I 19.30 hod.
Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí. Cena 120
Kč. Doprava tam i zpět je zajištěna. Odjezdy
autobusu: Hylváty ve 18.45 hod., Dukla 18.50
hod., Družba ve 18.55 hod.,Tvardkova v 19
hod., Penzion v 19.05.
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v měsíci 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
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Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK

Sociální / zdravotní

Podporujeme Nadační fond
Orlickoústecké nemocnice
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Informace z občanské poradny
Náhradní výživné pomůže dětem,
na které povinný rodič neplatí

Změny v sociálních dávkách
pro rodiny s dětmi

1. července 2021 nabyl účinnosti zákon č.
588/2020 Sb. o náhradním výživném. Jde
o novou sociální dávku, kterou budou vyplácet
úřady práce.
Náhradní výživné bude sloužit nezaopatřeným
dětem, kterým rodič neplatí výživné určené
soudem, za předpokladu, že se toto výživné
nepodařilo vymoci ani exekucí či výkonem rozhodnutí. V praxi je třeba, aby se zletilý potomek nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte
obrátili na úřad práce, kde vyplní žádost, doloží
pravomocný rozsudek soudu o výživném, údaje
o probíhající exekuci/výkonu rozhodnutí, event.
o jejich zastavení pro nemajetnost dlužníka
v uplynulých čtyřech měsících a další doklady
o nezaopatřenosti dítěte (např. rodný list, potvrzení o studiu), doklady o částečném zaplacení
výživného apod.
Úřad práce bude výživné vyplácet v částce
stanovené původním rozsudkem, maximálně
však 3 000 Kč měsíčně. Dávka bude vyplácena
měsíčně zpětně a nejdříve za měsíc, v němž
byla podána žádost. Zákon počítá s tím, že
úřady práce budou následně vyplacené prostředky samy vymáhat po neplatícím rodiči, ale
návratnost do státního rozpočtu bude nejspíš
jen nízká. V občanské poradně poskytujeme
bezplatné poradenství i v oblasti vymáhání
výživného či pomoc se sepsáním návrhu na
nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí

Od července 2021 došlo ke zvýšení přídavku na
dítě zhruba o 1/4. Podle věku tak mohou děti
dostat 630 Kč (do 6 let), 770 Kč (do 15 let) nebo
880 Kč (15 – 26 let). V rodinách, kde je alespoň
jeden z rodičů zaměstnaný, podniká nebo je
v důchodu, bude dávka ještě o 500 Kč vyšší.
Rozšířil se také okruh rodin, které budou mít
na přídavek nárok. Dosud mohly dávku pobírat rodiny s příjmem do 2,7 násobku životního
minima rodiny, nově na ni dosáhnou všechny
s příjmem do 3,4 násobku živ. minima.
Do příjmů rodiny se už nezapočtou příjmy nezaopatřených dětí. Pokud si tedy dítě něco přivydělá o prázdninách na brigádě, rodina kvůli
tomu nepřijde o sociální dávky.
Další novinkou je doplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku. Při péči o dítě má rodina
nárok na rodičovský příspěvek 300 000 Kč,
který by měl být vyčerpán do 4 let věku dítěte.
Co když se ale ještě před vyčerpáním příspěvku
narodí mladší sourozenec? Nárok na nevyčerpanou část dříve zanikal, nyní je možné její jednorázové doplacení. Ovšem pouze u rodin, kde
lze alespoň jednomu rodiči stanovit vyměřovací
základ. S žádostí o dávky státní soc. podpory se
můžete obracet na úřad práce v místě Vašeho
skutečného bydliště. Nově se již nehledí na to,
kde máte hlášený trvalý pobyt.
Občanskou poradnu v Ústí n.O. můžete navštívit v PO 9.00-12.00, 13.00-16.00 hod. a ve ČT
od 9.00-12.00, 13.00-16.00 hod.
Kontakty: 734 281 415 (denně v provozní
době), 465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník), poradna@uo.hk.caritas.cz.

Centrum sociální péče
Jaké bylo léto ve stacionáři?
Plné zážitků, setkávání a nových kamarádství.
Rádi jsme přijali pozvání na návštěvu do chráněného bydlení v Letohradě, kam jsme se vydali
koncem června. Zúčastnili jsme se sportovního
dne zakončeného opékáním buřtů.
Začátkem července naši sportovci SK Človíček
jeli do Olomouce reprezentovat stacionář na
Atletické závody speciálních olympiád. Krásné
letní počasí nás vylákalo na výlety. Navštívili
jsme Litomyšl, Žampach, Písečnou a blízké
okolí Ústí nad Orlicí.
Léto jsme zakončili dvěma celodenními výlety,
na které jsme mohli vyrazit díky projektu Tesca
„Vy rozhodujete, my pomáháme“, kde jsme
obsadili 2. místo. Cílem prvního výletu byl Fajn
Park v Chlumci nad Cidlinou a cílem druhého
výletu byla ZOO ve Dvoře Králové. Děkujeme
všem, kteří pro náš projekt v obchodním domě
Tesco v Ústí nad Orlicí hlasovali.
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Dne 10. srpna se v Orlickoústecké nemocnici
uskutečnilo slavnostní předání symbolického
šeku na podporu Nadačního fondu S námi je
tu lépe! Město Ústí nad Orlicí je od samotného
založení fondu v roce 2013 výrazným partnerem a podporovatelem této aktivity, která podporuje projekty vedoucí ke zvýšení kvality léčebných postupů, k zavádění bezpečné techniky do
každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro
pacienty v Orlickoústecké nemocnici. Z rukou
starosty Ústí nad Orlicí Petra Hájka a starostky
sousední České Třebové Magdalény Peterkové
převzali zástupci nadačního fondu v čele s předsedou správní rady Kvido Štěpánkem symbolické šeky na celkem 400 tisíc korun.
Darované prostředky tentokrát poputují na projekt pořízení moderní technologie na diagnostiku závratí. Jeho cílem je zakoupení technologií
využívajících metody speciálních brýlí s kamerou a další techniky, díky které budou moci
lékaři závratě rychle a snadno diagnostikovat.
Finanční prostředky jsou získávány od sponzorů, kteří chtějí podporovat Orlickoústeckou
nemocnici, aby sloužila občanům z Ústí nad
Orlicí a blízkých obcí a nabízela nejnovější diagnostické a léčebné postupy. Přispět do nadačního fondu může kdokoliv.
-LP-

CEDR pomáhá již 25 let
Zveme Vás na putovní výstavu obrazového
kaleidoskopu v podobě velkoformátových
panelů, které Vám prostřednictvím komiksových příběhů představí historii a současné aktivity společnosti CEDR Pardubice o.p.s.
Putovní výstava odstartuje oslavy 25 let od
založení CEDRu a 10 let od zahájení činnosti
naší pobočky v Ústí nad Orlicí. Komiksovou
výstavu si budete moct prohlédnout od pondělí 4. 10. do 25. 10. v prostorách železniční
stanice Ústí nad Orlicí a v úterý 19. 10. také
před Malou scénou. Zde chystáme právě
v úterý 19. října od 10 hodin malé neformální
setkání našich pracovníků, klientů, zástupců
samosprávy a donátorů. V kavárně Malé scény
bude v průběhu listopadu možnost navštívit
výstavu autorských děl paní Danuše Dolečkové,

Mileny Klusoňové a klientů arteterapie, kteří
využívají nabídku sociálních služeb CEDRu Ústí
nad Orlicí.
CEDR Pardubice o.p.s. je nezisková společnost,
poskytující sociální služby lidem se zkušeností
s duševním onemocněním. Další službou je
komplexní následná rehabilitace pro osoby
po cévní mozkové příhodě jak ambulantní, tak
terénní formou, přímo v domovech klientů.
CEDR Pardubice o.p.s. rovněž vytváří pracovní
místa pro osoby se zdravotním omezením
v několika chráněných provozech nejen v Pardubicích ale také v Ústí nad Orlicí, Dolních Libchavách a v Kladně u Hlinska. Více informací
o našich službách najdete na cedrops.cz.
Mgr. Alice Voborníková,
CEDR Pardubice o.p.s.

www.ustinadorlici.cz

Sociální / zdravotní

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
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

Domácí hospic Alfa-Omega
Domácí hospic Alfa-Omega vás srdečně zve
na Den otevřených dveří, který se bude konat
6. října 2021, na adrese 17. listopadu 69 v Ústí
nad Orlicí. Přijďte si prohlédnout zázemí domácího hospice, získejte informace o poskytované
péči, seznamte se s hospicovými sestřičkami.
Čeká vás malé občerstvení a příjemný kolektiv.
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Domov důchodců Ústí nad Orlicí
Měsíc říjen patří tradičně sociálním službám.
Letos je vyhlášen Týden sociálních služeb na
4. – 10. října. Vzhledem k dlouhotrvajícím okolnostem týkajících se pandemie se s Vámi nebudeme moci osobně setkat na Veletrhu sociálních služeb, tak jak tomu bylo léta zvykem. Rádi
bychom Vám proto přiblížili naše služby alespoň
v písemné podobě.

Náš Domov poskytuje 4 registrované
sociální služby:
Domov pro seniory – tato služba je určena
seniorům od 65 let věku, kteří potřebují celodenní pomoc druhé osoby z důvodu úbytku
fyzických sil důsledkem svého onemocnění
nebo věku.
Domov se zvláštním režimem – je služba,
která zajišťuje péči o osoby s Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem stařecké demence.
Tato služba se zaměřuje na podporu kognitivních funkcí a udržení maximální možné míry
soběstačnosti.
Odlehčovací služba – tato služba poskytuje
potřebnou péči osobám, o které je jinak pečováno v domácím prostředí a pečujícím tím
dopřává potřebný prostor pro odpočinek, čas
na dovolenou apod. Odlehčovací službu není
možné poskytnout osobám s demencí.
Na všechny pobytové služby je nutné mít podanou žádost, kterou před zařazením do pořadníku posoudí sociální pracovnice ve spolupráci
s posudkovou lékařkou. Po zařazení do pořadníku je nutné vyčkávat na vhodné místo, v případě odlehčovací služby je potřeba předem
si zvolit požadovaný termín služby. Všechny
naše pobytové služby poskytujeme nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně. Součástí všech
těchto služeb je celodenní ošetřovatelská péče
a bohatý volnočasový program.
Odborné sociální poradenství
Naše Poradna se zaměřuje na komplexní poradenství v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou
chorobou. Poskytneme Vám potřebné informace z oblasti sociální i zdravotní.
V rámci sociálního poradenství Vám:
• poradíme, jak žádat o příspěvek na péči
• doporučíme kontakty na vhodné terénní
služby
• poskytneme základní informace v problematice opatrovnictví
• předáme potřebné formuláře k přijetí do
Domova se zvláštním režimem
• nabídneme možnosti, jak správně vyplnit čas
osobě s Alzheimerovou chorobou

Při zdravotním poradenství:
• vás seznámíme s průběhem onemocnění,
s jeho jednotlivými fázemi
• nabídneme možnosti nefarmakologické
terapie
• vysvětlíme Vám možná řešení jednotlivých
situací
Nabízíme Vám také certifikovaný
TEST PAMĚTI.
Samotný test trvá 60 min + následné vyhodnocení. Přineste si s sebou kompenzační
pomůcky, pokud je používáte (brýle, naslouchadlo). Poradenství i test paměti je bezplatné
a anonymní. Vždy je však nutné se předem
objednat, abychom na Vás měli dostatek času.
Kontaktní osoba pro sociální poradenství:
Mgr. Eva Plívová, tel.: 734 793 446;
e-mail: eva.plivova@dduo.cz
Kontaktní osoby pro zdravotní poradenství
a test paměti: Renata Hegrová, MBA, tel.:
734 793 449; e-mail: renata.hegrova@dduo.cz
Magdalena Javůrková, tel.: 734 186 397
Bližší informace o jednotlivých službách naleznete na dduo.cz, případně na tel. č.: 603 56 67
67 nebo 734 793 446. Jsme také na facebooku.
Nabízíme Vám také polední menu sestavené
nutričním terapeutem. Vedle běžného (racionálního) oběda je možné odebírat i obědy s různým
typem diet (šetřící, diabetická, žlučníková –
všechny za 71 Kč; bezlaktózová za 75 Kč). Pro
více informací volejte tel. č. 734 186 389.
Krásný a klidný říjen
Vám přejí zaměstnanci Domova.
dduo.cz, tel. č.: 603 56 67 67, 734 793 446

Stomatologická
pohotovost
2.–3. 10. | MDDr. Marek Tomeš
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
9.–10. 10. | MDDr. Monika Vaničková
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
16.–17. 10. | MUDr. Michaela Vávrová
Dolní Dobrouč 446, tel.: 465 543 015
23.–24. 10. | MUDr. Iva Voltnerová
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171
28. 10. | MUDr. Pavlína Hejnová
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310

www.ustinadorlici.cz
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Centrum pro zdravotně
postižené a seniory

Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
Provozní doba RC bude dle epidemiologické
situace, změna programu vyhrazena. Sledujte
FB a webovky.
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné
30 Kč (dítě), 40 Kč (více dětí), možnost měsíční
permanentky – 150 Kč (1 dítě), 200 Kč (více
dětí).
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

cena kurzu (v ceně občerstvení pro pár) je 200
Kč na dvojici a setkání plus příspěvek na hlídání dětí 40 Kč/ dítě. Při zaplacení celého kurzu
sleva 1200 Kč/kurz I manzelskevecery.cz.

Drakiáda
so 2. 10. | 10.00 hodin
Společné létání s papírovými draky na ústeckém letišti.

Posílení imunity
po 25. 10. | 10.00 hodin
Workshop a beseda pro rodiče v herně. Praktické rodičovství, lektor Eliška Pinkasová, DiS.

Jak učit děti uklízet
st 13. 10. | 10.00 hodin
Seminář, který se uskuteční v Zambaru, vede
lektor Bc. Daniel Dostrašil.

Měňárna
st 27. 10. | 10.00 hodin
Konec nakupování, pojďte měnit, sál 1. patro.
Výměna nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné a odneste potřebné.

Manželské večery
ne 17., 24. a 31. 10. | 18.00 hodin
Kurz komunikace v manželství. Osm setkání
pro prohloubení partnerského vztahu, sál RC.
Podle metodiky zpracované manžely Leeovými z Anglie, s občerstvením, hlídání dětí po
domluvě.
Přihlášky na mail rcsrdicko@jbuo.cz, dotazy
Tel: 603 976 036 nebo 603 913 885. Dotovaná

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
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Enkaustika – malba horkým voskem
st 6. a 20. 10. | 10.00 hodin
Středeční výtvarné dílny, cena dle spotřeby
materiálu

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

Mateřské centrum Medvídek
Těhotenství, šestinedělí a porod,
jak je neznáte, šátkování s Markétkou
pá 1. 10. | 10.00-12.00 hodin
Na e-mail marketa.medvidek@gmail.com
můžete psát náměty na povídání.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 4., 11., 18. a 25. 10. | 9.00 hodin

Jak na rychlé jemné líčení
st 6. 10. | 9.00-12.00 hodin
Jak na rychlé jemné líčení, jak vybrat správný
odstín make-upu, které barvy jsou pro Vás?
V termínu 11. – 15. listopadu 2021 proběhne tradiční podzimní a zimní bazar.
Pište si, prosím, o své číslo pro prodej.

Jóga pro děti
po 4., 11., 18. a 25. 10. | 16.05-16.50 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití, plyšovou
hračku. Vstupné 40 Kč za lekci. Hlaste se, prosím, předem na tel. č. 739 424 883.

Každý pracovní den Vám po předchozí
domluvě rády pohlídáme děti v Dětském
klubu Fialka.

Jóga pro dospělé
po 4., 11., 18. a 25. 10. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
50 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.

Nemluvňátka, kojenci a batolátka,
volná herna
po | 9.00 – 12.00 hodin

Kavárnička
út 5. 10. | 9.00 hodin
Odpolední aktivity s Veronikou
st 6., 13., 20. a 27. 10. | 16.30-17.30 hodin
Vstupné 60 Kč za 45 min. Kapacita omezená,
přihlášení a informace na mailu:
cviceni.medvidek@seznam.cz
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PROVOZNÍ DOBA

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

Odpolední herna s Veronikou
st | 16.30 – 17.30 hodin
Volná herna
út-pá | 14.00 – 16.00 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

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

www.ustinadorlici.cz

Pro děti a mládež

Mladí hasiči z Černovíru na zkušené u vicemistrů ČR
Každý rok na konci prázdnin pořádáme sportovní soustředění pro mladé hasiče. To letošní
bylo zcela výjimečné. Kdo by odolal příležitosti
trénovat s vicemistry České republiky, získat
nové zkušenosti a když vám k tomu zapůjčí
ještě parádní areál určený pro hasičský sport,
není důvod váhat. Denně jsme pilovali dovednosti na drahách s překážkami, pozorně poslouchali trenéry a vydali ze sebe maximum. Trénink
byl tak intenzivní, že nás nohy bolí ještě dnes,
ale pro lepší výkony je třeba trpět.
Kromě hasičského sportu jsme se věnovali
i všestranným hasičským dovednostem, jakými
je požární ochrana či zdravověda, jako relax zpívali u táboráku, zatancovali si a poznali nová
místa. Bylo tak hezky, že se nám nechtělo ani
domů. Bohužel ale, vše jednou končí…

Inzerce
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Rádi bychom touto cestou poděkovali městu
Ústí nad Orlicí za finanční podporu, obci Závišice za poskytnutí ubytování v tělocvičně
a pohostinství U Kremlů za výbornou kuchyni.
Veliké díky patří kamarádům hasičům ze Závišic, vicemistrům ČR v požárním sportu, nejen
za zapůjčení areálu, ale i za jejich čas a cenné
rady, které nám věnovali. Jejich elán nám vlil
novou energii do žil a dal sílu do další práce.
Děkujeme.
Zuzana Mačátová
starostka SDH Černovír

Dům dětí a mládeže Duha
Nabízíme volná místa v těchto kroužcích:
Badminton, Bowling, Flétna, Geocaching, Kutil,
Robotika
Nové kroužky:
Box pro děti, Box pro dospělé, Jóga pro dospělé
DDM Duha otevře novou lezeckou stěnu pro
veřejnost 5. října.
Přijďte si zalézt pod vedením zkušených
instruktorů! Zapůjčení lezeckého vybavení je
samozřejmostí. Cena: 35 Kč (dospělý), 25 Kč
(dítě).
ÚT | 19.30 – 21.00 hodin
ČT | 19.00 – 20.30 hodin
Podzimní prázdniny
27. 10. | Laser Game Pardubice
Cena: 300 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění). Přihlášení je možné pouze elektronicky na
ddm-usti.cz ikona PŘIHLAŠOVADLO.
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Program Kina Máj
*Není čas zemřít
pá 1. 10. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Deníček moderního fotra
ne 3. 10. | 17.00 hodin
Komedie, titulky, vstupné 120 Kč
Minuta věčnosti
ne 3. 10. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 130 Kč
*Okupace
út 5. 10. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 110 Kč
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Marťanské lodě
pá 8. 10. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 130 Kč

Kino naslepo
út 19. 10. | 19.30 hodin
Drama? Dokument? Akční? Dobrovolné
odchodné
Nová šichta
čt 21. 10. | 19.30 hodin
Dokument, české znění, vstupné 130 Kč
Duna | pá 22. 10. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 130 Kč
Rozbitý robot Ron / 3D
ne 24. 10. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 140 Kč
Milan Kundera: Od Žertu k bezvýznamnosti
ne 24. 10. | 19.30 hodin
Dokument, české znění, vstupné 100 Kč
Zátopek (Senior kino)
st 27. 10. | 14.30 hodin
Životopisný, české znění, vstupné 60 Kč

Karel
so 9. 10. | 19.30 hodin
Dokument, české znění, vstupné 130 Kč

Titan | st 27. 10. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 110 Kč

Karel
ne 10. 10. | 17.00 hodin
Dokument, české znění, vstupné 130 Kč

Myši patří do nebe
so 30. 10. | 17.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 110 Kč

Zátopek
ne 10. 10. | 19.30 hodin
Životopisný, české znění, vstupné 100 Kč

Halloween zabíjí
so 30. 10. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč

Atlas ptáků
út 12. 10. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 130 Kč

Vlk a lev: Nečekané přátelství
ne 31. 10. | 17.00 hodin
Dobrodružný, dabing, vstupné 120 Kč

Karel
st 13. 10. | 19.30 hodin
Dokument, české znění, vstupné 130 Kč

Venom 2: Canage přichází
ne 31. 10. | 19.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 130 Kč

Venom 2: Carnage přichází / 3D
so 16. 10. | 17.00 hodin
Akční, dabing, vstupné 150 Kč

* přístupné od 15 let

Cesta domů
so 16. 10. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 120 Kč
100% vlk
ne 17. 10. | 17.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 120 Kč
Venom 2: Carnage přichází
ne 17. 10. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
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Programová nabídka Klubcentra

Krajská postupová přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých
so 2. 10. | 13.00 hod. | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
po 4. 10. | 13.00 hod. | Roškotovo divadlo
Vstupné 50 Kč

Robert Křesťan a Druhá tráva
čt 7. 10. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Předplatné podzimní hudební sezóny 2020,
zbývající vstupenky v předprodeji hodinu před
začátkem představení u pokladny. Přeložený
koncert z 15. 10. , 29. 12. 2020 a 13. 4. 2021.
Vstupné 370 Kč
Čert a Káča
so 9. 10. | 15.00 hod. | Roškotovo divadlo
Pohádka pro děti. Vstupné 70 Kč
Enigmatické variace
po 11. 10. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Autorem psychologické detektivky plné
záhad ze života dvou mužů je Éric-Emmanuel
Schmitt. Hrají: M. Stránský, J. Maléř. Divadelní
předplatné podzimní sezóny 2020. Zbývající
vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla. Přeložené představení z 14. 12. 2020, 10. 5. 2021.
Vstupné 360 Kč.
Slavnostní večer s udílením cen města
čt 14. 10. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
V hudebním programu vystoupí kapela
Zakoplaho Dixieland, moderuje Martin Lamplot. Vstup zdarma.
Livin Free
pá 15. 10. | 19.30 hod. | Divadelní klub
Klubový koncert přeložený z 23. 10. 2020
a 27. 2. 2021. Vstupné 190 Kč
Prague Cello Quartet
po 18. 10. |19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Předplatné hudební sezóny podzim 2020,
zbývající vstupenky v předprodeji hodinu před
začátkem představení u pokladny. Přeložený
koncert z 11. 11. 2020 a 2. 2. 2021. Vstupné
390 Kč
Horní Dolpo – Utajená země Himálaje
st 20. 10. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
Cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové.
Vstupné 90 Kč
Únos v Neapoli
po 25. 10. | 19.30 hod. | Roškotovo divadlo
Divadelní spolek Vicena Ústí nad Orlicí uvádí
skvělou nadčasovou komedii Aldo Nikolaje,
jejíž premiéru uvedl již v roce 1982 v československé premiéře. Divadelní předplatné podzimní sezóny 2020. Zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení
u pokladny divadla.
Přeložené představení z 3. 12. 2020. Vstupné
150 Kč
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Kultura

Michal Horák – Michalbum Tour
29. 10. | 19.00 hod. | Divadelní klub
Klubový koncert mladého talentovaného písničkáře plný prověřených hitovek. Vstupné 220 Kč
PŘEDPRODEJ:
Informační centrum města Ústí nad Orlicí,
budova radnice, tel.: 465 514 271.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí.
Rezervační a prodejní systém on-line na klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí,
tel.: 735 746 521, info@klubcentrum.cz

Dny zdraví v Malé scéně
O bylinách, přírodních prostředcích a životním
stylu hovoří v sérii přednášek odborníci z Institutu preventivní péče o zdraví a EPIcentra
zdraví Eden. Říjnová přednáška se koná 5. 10od
17.30 v Malé scéně v Ústí nad Orlicí a věnuje
se tématu Optimalizace jídelníčku. Odborný
lektor Roman Uhrin, ředitel EPIcentra zdraví
Eden, představí principy zdravého stravování,
založené na seriózních výzkumných studiích.
Přijďte si pana Uhrina poslechnout, je to zkušený a uznávaný lektor a jeho doporučení se
opírají o řadu výzkumů. A až se zima zeptá, co
jste dělali v říjnu, budete moci sebejistě odpovědět: „Učil jsem se optimalizovat svůj jídelníček,
abys mě, zimo, nepřekvapila.“
Za pořadatele
Bc. Lucie Nádvorníková

Městské muzeum
Od koupadla k aquaparku
9. 9.–13. 10.
Reprízovaná výstava, kterou mohli v Galerii
pod radnicí návštěvníci vidět jen několik dní,
představuje na fotografiích historické i nynější
možnosti vodního osvěžení v našem městě.
100 let Československé obce legionářské
9. 9. – konec prosince 2021
Malá připomínka významného výročí.
Kladivo na čarodějnice poněkud jinak.
Proč mnohé ženy skončily na hranici.
Byly nevinné?
6. 10. | 17.00 hodin
Poutavým povídáním o čarodějnických procesech, které se odehrávaly nejen na Šumpersku,
nás provede Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Byla praktická: O Magdaleně Dobromile
Rettigové nejenom v Ústí nad Orlicí
20. 10. | 17.00 hodin
„Vraž tam vajec, kolik chceš“ – známá kuchařka
a spisovatelka procestovala se svým mužem
Janem Sudipravem mnoho měst. V Ústí nad
Orlicí se usídlili na 6 let v Princově domě na
náměstí. Založila zde i veřejnou knihovnu. O jejím
putování, vaření a ne vždy šťastném životě bude
přednášet doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Sochařská dílna s Petrou Zeidlerovou
23. 10. | 10.00-16.30 hodin
Tradiční dílna, během které si pod vedením zkušené a velmi zručné lektorky můžete z kamene
realizovat vlastní nápady.
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Jak se dělá máslo? V Hernychově vile
27. 10. |15.00-17.15 hodin
Druhé setkání Galerijně muzejního/ Muzejně
galerijního kroužku.
Děti ve věku:
6 až 9 let od 15.00 do 16.00 hodin
10 až 13 let od 16.15 do 17.15 hodin
Více info na mailu moravkova@muzeum-uo.cz
nebo bilek_fadrna@muzeum-uo.cz
Muzejní pátračka
Pátrací hra v interiéru Hernychovy vily!
Vyzvedněte si na pokladně letáček se zadáním
a pusťte se do pátrání po předmětech nacházejících se v expozici. Pozor – připravena je
i varianta pro naše nejmenší návštěvníky!

GALERIE POD RADNICÍ
Oustecký salón
24. 9.–31. 10.
Společná výstava nových děl autorů se vztahem k městu Ústí nad Orlicí a okolí.
Podzimní listohraní v Galerii pod radnicí
13. 10. | 15.00-17.15 hodin
První setkání Galerijně muzejního/ Muzejně
galerijního kroužku.
Děti ve věku:
6 až 9 let od 15:00 do 16:00 hodin
10 až 13 let od 16:15 do 17:15 hodin
Více info na mailu moravkova@muzeum-uo.cz
nebo bilek_fadrna@muzeum-uo.cz

Kukačka Aničky Kukuczkové
v Knapovci
V rámci Knapoveckého posvícení Vás zveme
v neděli 17. října 2021 do Knapovce na divadelní představení Aničky Kukuczkové „Kukačka
- Přesto zůstal člověkem“ s nadějí, že tentokrát
to vyjde.
V 15.00 hodin je v kostele sv. Petra a Pavla mše
svatá a v 16.15 hodin začne divadelní představení Kukačka - Přesto zůstal člověkem (představení se hraje v kostele). Jedná se o představení
přeložené z dubna na říjen 2020 a následně na
duben 2021 letošního roku. Všechny termíny
byly zrušeny z důvodů koronavirové pandemie.
Anička Kukuczková je rodačkou z Ústí nad
Orlicí, absolvovala taneční obor u Evy Veverkové a literárně-dramatický obor u Markéty
Světlíkové v ZUŠ v Ústí nad Orlicí. Po střední
škole vystudovala herectví na pražské vyšší
odborné škole herecké. Poté absolvovala
Akademii múzických umění v Praze, katedru
pantomimy. Pravidelně vystupuje na festivalech MIME FEST, MY MIME, PAN, Zlatá Praha
a International Mime Art festival ve Varšavě.
Je zakládajícím členem pantomimické skupiny Kozel ve fraku. Věnuje se také recitaci.
V roce 2013 a 2014 vyhrála Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v přednesu koncertního
melodramu.
Kukačka – Přesto zůstal člověkem „Jeden
skromný večer věnovaný jednomu skromnému člověku. Představení o lásce a hledání
víry, životě a smrti, ale i o lidské krutosti a nenávisti.“ Inscenace vypráví spletitý osud Erwina
Kukuczky - otce, básníka, prozaika, faráře… člověka, kterému také kvůli přátelství s Egonem
Bondym a Václavem Havlem založila StB spis
s názvem „Akce Kukačka“.
Po představení zveme všechny domácí
a návštěvníky na posvícenské občerstvení před
kostelem. Za příznivého počasí budou u kostela rozmístěné lavičky a roztopena venkovní
kamna. Knapovecké posvícení je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem
Ústí nad Orlicí.
Těšíme se na Vás.
Zve Jana Staňková
a P. Vladislav Brokeš

Co víme o naší paměti?
Sbor Českobratrské církve evangelické ve
Džbánově – Ústí nad Orlicí vás zve na přednášku NAŠE PAMĚŤ. Co dělat s naší pamětí,
aby lépe fungovala se dozvíte od Aleny Naimanové, farářky CČSH a odbornice na paměť.
Přednáška se koná ve čtvrtek 7. října od 17.00
hodin v Modrém salonku Hotelu UNO.

www.ustinadorlici.cz
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František Uhlíř „70“ – Příběh mého života
út 26. 10. | 19.00 hod. | Roškotovo divadlo
V rámci koncertu zazní mimo jiné Suita Story
of My Life – Příběh mého života, ve které hraje
klíčovou úlohu právě číslo sedm z Františkovy
sedmdesátky. Vstupné 200 Kč

Kultura

Městská knihovna

Festival duchovní hudby

Vystoupení souboru C-Dance

V termínu 4. – 10. 10. 2021 je celostátní
akce Týden knihoven, letos již 25. ročník.
V tomto týdnu zároveň probíhá projekt
Celé Česko čte dětem. My vás zveme na
tyto akce:

Letošní 26. ročník Festivalu duchovní hudby
svaté Cecílie se uskuteční v sobotu 16. října
v kostele Nanebevzetí Panny Marie s tímto
programem:
12.30 – 15.30 hodin - Vystoupení chrámových
sborů a varhaníků
16.00 hodin - Mše svatá se zpěvem zúčastněných sborů, slouží P. Vladislav Brokeš
17.30 hodin - Varhanní a klavírní koncert
Účinkují Tatiana Pernetová (klavír, varhany,
flétna) a Daniel Knut Pernet (varhany).
Festival se koná za podpory Pardubického kraje
a Města Ústí nad Orlicí.

Soubor C–Dance Evy Veverkové vás srdečně
zve na celovečerní taneční vystoupení Běh na
dlouhou trať. Představení vám předvedeme
dvakrát 2. 10. 2021 v Malé scéně. První vystoupení začne v 17 hod a druhé v 19 hod. Čeká
na vás nejen klasické taneční představení, ale
i provázaný taneční projekt.
Sledujte nás na Facebooku, najdete tam nejaktuálnější informace ke konání akce.
Za finanční podporu a spolupráci děkujeme
Městu Ústí nad Orlicí, ZUŠ Jaroslava Kociana
a Malé scéně Ústí nad Orlicí.
Těšíme se na vás,
soubor C–Dance Evy Veverkové

Bookstart Mini
4. 10. | 10.00 hodin
Setkání maminek a dětí do 3 let nad zvukovými knihami.
Bookstart Junior
4. 10. | 16.00 hodin
Setkání maminek a školkových dětí nad Albi
tužkou a knížkami k ní určenými.
Na obě akce je nutné se přihlásit buď v přidružené skupině na FB, nebo na e-mail:
iveta.sedova@knihovna-uo.cz

Inzerce
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Burza dětských vyřazených knih
4. 10. | dětské odd.
Knihovní katalog? Žádný problém!
5. 10. | 9.00 hodin
Vzdělávací lekce nejen pro seniory. Počet účastníků je omezen. Přihlášky a více informací na
e-mailu: miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz
Afghánistán dnes. A co dál?
5. 10. | 10.00 hodin
Beseda s novinářkou Petrou Procházkovou se
uskuteční v sále ZUŠ. Určena je pro studenty
gymnázia, ale i širokou veřejnost.
Kouzelná jablíčka | 5. 10. | 16.00 hodin
Čtení a vyrábění pro děti do 8 let. Prosíme o příspěvek 10 Kč na nákup materiálu.
Až do české trafiky | 6. 10. | 18.00 hodin
Doc. Marie Macková bude v rámci cyklu Akademie volného času přednášet o státním tabákovém monopolu habsburské monarchie.
E-knihu? Ano, prosím! | 26. 10. | 9.00 hodin
Vzdělávací lekce nejen pro seniory. Počet účastníků omezen. Přihlášky a více informací na
e-mailu: miloslava.netusilova@knihovna-uo.cz
Grafika Vlasty Švejdové
1. 9.–31. 10. | výstava
Výstava české ilustrátorky, grafičky, malířky
a karikaturistky.
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech podzimních prázdnin 27. a 29. 10.
bude dětské oddělení otevřeno od 9.00 do
14.00 hodin.
Mgr. Zdeňka Honzátková
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Kultura

Malá scéna
Osiřelý západ
8. 10. | 19.30 hodin
Brutální i dojemný příběh dvou bratrů, opilého
faráře a jedné holky. O tom, jak je celý svět
v troubě. Hraje DS exVeseláci?! Ústí nad Orlicí
v režii Lenky Janyšové.
Vstupné 90 Kč.

Běh na dlouhou trať
2. 10. | 17.00 a 19.00 hodin
38 let souboru C-Dance Evy Veverkové. 16. samostatná premiéra celovečerního představení.
První část je složena z tanců začínajících choreografů. Druhou část tvoří projekt Ke kořenům, 5
choreografií, 5 životních etap.
Vstupné 80 Kč.

Nejen SORELA
12. 10. | 18.00 hodin
Čeká vás přednáška o zajímavém fenoménu
české architektury 2. poloviny 20. století, jejíž
hodnocení není vždy jednoznačné. Uvidíte, že
i za totality vznikala díla, která byla velmi kvalitní, ale samozřejmě i ta poplatná tehdejšímu
režimu.
Přednášející Mgr. Marie Uhlířová.
Vstupné 60 Kč, důchodci 50 Kč, studenti 40
Kč, permanentka 400 Kč.

Křišťálová studánka aneb Cirkus Sládek
3. 10. | 10.00 hodin
Dva klauni s kouzelným kufrem přivezou veselý
příběh plný písniček, básniček z pera jednoho
z nejlepších autorů dětské literatury české
historie Josefa Václava Sládka. Hraje Divadlo
plyšového medvídka Prostějov. Vstupné děti
do 10 let 50 Kč, ostatní 70 Kč.
Optimalizace jídelníčku
5. 10. | 17.30 hodin
Dny pro vaše zdraví a posílení imunity. Součástí
přednášek bude ochutnávka zdravých pokrmů.
Optimalizace jídelníčku pro optimální zdraví.
Přednáší Roman Uhrin – ředitel EPIcentra
zdraví, poradce životního stylu. Vstupné 80
Kč, důchodci a studenti 60 Kč.
Půl roku v indické karanténě
6. 10. | 19.00 hodin
Představ si, že jedeš na dva měsíce do Indie…
Hledat učitele, který ti otevře cestu jógy.
A namísto toho se celá Indie na přelomu zimy
uzavře.
A ty nemůžeš odletět domů… protože sis našel
psa. A nechceš ho tam nechat!
Cestovatelská stand-up projekce Sebastiána
Praxe. Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 60 Kč.
Malířka a zloděj
7. 10. | 19.00 hodin
Fascinující dokumentární dvojportrét jednoho
vysoce nepravděpodobného lidského vztahu.
Mladá česká umělkyně Barbora Kysilková žijící
v Oslu je zoufalá z krádeže svých dvou obrazů.
U soudu osloví jejich zloděje a poprosí jej, aby
jí stál modelem pro portrét.
Postupně se začne vytvářet zvláštní, těžko uvěřitelný vztah…
Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK. Norsko,
2020, režie Benjamin Ree.
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Van Gogh
– o obilných polích a oblačném nebi
13. 10. | 19.00 hodin
Italský snímek prostřednictvím osobní korespondence vrací univerzálně milovaného
nizozemského umělce na místa jeho života
a tvorby.
Splétá s ním přesto nepříliš známý osud ženy,
která jako jedna z prvních rozpoznala jeho
talent.
Cyklus umění ve filmu.
Vstupné 80 Kč, členové FK 50 Kč. Itálie, 2018,
režie Giovanni Piscaglia.
Úl
15. 10. | 20.00 hodin
Hra Úl s podtitulem „včelařské divadelní rondo“
je komediální sondou do ročního fungování
jedné Základní organizace Českého svazu
včelařů.
Jací jsou vlastně a co mají společného lidé
a včely? A vejdou se všichni do úlu? Divadlo
VAD, z.s., Kladno. Vstupné 100 Kč.

Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže
podívat, protože je nesmírně otylý a anorektička, která se na sebe nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá. Scénické čtení.
Vstupné 90 Kč.
Dvě cesty do hor – Chorvatsko a Rumunsko
26. 10. | 19.00 hodin
Podzimní přechod Velebit a jarní přechod Retezatu.
Chorvatsko jak jej možná neznáte a přechod
Retezatu - nádherného rumunského pohoří,
které se pyšní ledovcovými jezery, strmými
skalními stěnami a ostrými hřebeny. Vyprávění
nadšené cestovatelky z Ústí nad Orlicí Lenky
Winklerové. Vstupné 70 Kč.
Jazz Jam
29. 10. | 19.00 hodin
A mix of early jazz, swing, pop, and classic
tunes. Hudební večer v Baru Malé scény.
Vstupné dobrovolné.
Promiňte, že rodím
31. 10. | 19.00 hodin
Jsou tři, dohromady mají šest dětí a všechny je
porodily. První v porodnici a druhé doma. Co se
matky do toho porodu vůbec pletou? Autobiografický kabaret o něčem tak intimním jako je
porod. O tom se snad ani divadlo dělat nedá…
Vstupné 100 Kč, důchodci 80 Kč.
Více na msuo.cz / změna programu vyhrazena
/ aktuálně na msuo.cz

Inzerce

Oroslan
21. 10. | 19.00 hodin
Když zemře muž jménem Oroslan vyvolává to
zármutek i emoce. Lidé, kteří jej znali si sdílením vzpomínek pokusí znovu vytvořit jeho
obraz.
Vstupné 90 Kč, 70 Kč členové FK. Slovinsko,
Česká republika, 2019, režie Matjaž Ivanišin.
LiStOVáNí.cz – Špeky
24. 10. | 20.00 hodin
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka
vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši.
A někdy i ti ostatní.

www.ustinadorlici.cz
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Salón fotografie
4. 10. | 17.00 hodin | vernisáž
Výstava fotografií Fotoklubu OKO, na které prezentují svoji vlastní tvorbu. Každý autor musí na
výstavě předvést fotky, které ještě nebyly nikde
vystavené. Salón je ukázka toho nejlepšího, co
každý člen vytvoří.

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. října

19.30 hodin

Oustecký salón / výstava / do 31. 10.

Galerie pod radnicí

muzeum-uo.cz

100 let Čs. obce legionářské/ výstava/do prosince

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Od koupadla k aquaparku / výstava / do 3. 10.

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Výstava fotografií / do 30. 10.

Český červený kříž

cckuo.cz

Grafika Vlasty Švejdové / výstava / do 31. 10.

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

Není čas zemřít / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

Ústecký desetiboj /atletické závody

Atletický stadion

atletikauo.cz

2. října

10.00 hodin

Drakiáda / RC Srdíčko

Letiště ÚO

tel.: 604 313 249

13.00 hodin

Kr.postupová přehlídka scén. tance/mládež, dospělí

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

17.00 hodin

Běh na dlouhou trať / tanec / C-Dance

Malá scéna

msuo.cz

19.00 hodin

Běh na dlouhou trať / tanec / C-Dance

Malá scéna

msuo.cz

Ústecký desetiboj/atletické závody

Atletický stadion

atletikauo.cz

10.00 hodin

Křišťálová studánka / pro děti

Malá scéna

msuo.cz

17.00 hodin

Deníček moderního fotra / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Minuta věčnosti / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Burza dětských vyřazených knih

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

10.00 hodin

Bookstart Mini/ maminky a děti do 3 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

13.00 hodin

Kr. postupová přehlídka dět.sk. scénic. tance

Roškotovo divadlo

Klubcentrum.cz

16.00 hodin

Bookstart Junior/ maminky a školkové děti

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

17.00 hodin

Salón fotografie/vernisáž výstavy

Malá scéna

msuo.cz

9.00 hodin

Kavárnička

MC Medvídek

medvidekuo.cz

9.00 hodin

Knihovní katalog? Žádný problém! / vzdělávání

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

10.00 hodin

Afghánistán dnes. A co dál? / přednáška

sál ZUŠ

knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Kouzelná jablíčka / pro děti do 8 let

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

[ 18 ]

3. října

4. října

5. října

17.30 hodin

Dny zdraví / přednáška

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Okupace / film *

Kino Máj

klubcentrum.cz

Jak na rychlé jemné líčení

MC Medvídek

medvidekuo.cz

6. října
9.00-12.00 hodin

Den otevřených dveří - hospic Alfa-Omega

17. listopadu 69, ÚO

Charita Ústí n.O.

17.00 hodin

Kladivo na čarodějnice poněkud jinak/přednáška

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

18.00 hodin

Až do české trafiky / AVČ / doc. M. Macková

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

19.00 hodin

Půl roku v indické karanténě / cestopis

Malá scéna

msuo.cz

tel.: 734 398 390

7. října

10.00-12.00 hodin
17.00 hodin

Miletín, Masarykova rozhledna N. Bydžov/ zájezd

Senior klub

Farmářské trhy

Mírové náměstí

Senior Bowling /ČČK

Bowling Radava

Naše paměť/přednáška

Hotel UNO, Modrý salonek

cckuo.cz

19.00 hodin

Malířka a zloděj /film

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

R. Křesťan a Druhá tráva / koncert

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

10 / 2021
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8. října
14.00-15.30 hodin

Plavání nejen pro členy SK

Senior klub

tel.: 722 475 132

19.30 hodin

Osiřelý západ /divadlo

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hofin

Marťanské lodě /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

15.00 hodin

Čert a Káča / pohádka

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Karel / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

17.00 hodin

Karel /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Zátopek / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

9. října

10. října

11. října
17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

19.30 hodin

Enigmatické variace / divadlo

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

18.00 hodin

Nejen SORELA / přednáška

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Atlas ptáků /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Kvasiny, Liberk, Studánka u RK/zájezd

SPCCH

tel.: 737 378 815

Jak učit děti uklízet /seminář

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

Podzimní listohraní

Galerie pod radnicí

muzeum-uo.cz

12. října

10.00 hodin
15.00-17.15 hodin
19.00 hodin

Van Gogh / film a umění

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Karel / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Kudowa Zdroj, Náchod / zájezd

Senior klub

tel.: 734 188 853

14. října

13.00 hodin

Odpolední vycházka / okolí města

Český červený kříž

cckuo.cz

19.00 hodin

Slavnostní večer s udílením cen města

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

Biatlon v Pardubicích /senioři

Senior klub

tel.: 722 475 132

15. října

9.00 hodin

Pečeme, vaříme

Český červený kříž

cckuo.cz

19.30 hodin

Livin Free / klubový koncert

Divadelní klub

klubcentrum.cz

20.00 hodin

Úl /divadlo

Malá scéna

msuo.cz

16. října
Turnaj v bowlingu / senioři ČR-PL

Senior klub /Radava

tel.: 734 398 390

Den otevřených dveří

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální

szsuo.cz

Festival duchovní hudby sv. Cecílie

kostel Nanebevzetí Panny Marie

17.00 hodin

Venom 2 / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Cesta domů /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

15.00 hodin

Mše svatá / Knapovecké posvícení

Kostel sv. Petra a Pavla, Knapovec

tel.: 603 569 884

16.15 hodin

Kukačka-Přesto zůstal člověkem / divadlo

Kostel sv. Petra a Pavla, Knapovec

tel.: 603 569 884

9.00-12.00 hodin
12.30-17.30 hodin

17. října

17.00 hodin

100% vlk / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Venom 2 / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Prague Cello Quartet / koncert

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Kino naslepo

Kino Máj

klubcentrum.cz

18. října

19. října

10 / 2021
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13. října

Kalendář akcí a událostí

20. října
15.30 hodin

Šikovné ručičky

Jídelna CSP / Penzion

cckuo.cz

17.00 hodin

M.D. Rettigová nejenom v Ústí n.O./přednáška

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

19.00 hodin

Horní Dolpo-Utajená země Himálaje/cestopis

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

Farmářské trhy

Mírové náměstí

19.00 hodin

Oroslan /film

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Nová šichta / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Tržnice Kudova Zdroj /zájezd /Polsko

SPCCH

tel.: 737 378 815

Plavání nejen pro členy SK

Senior klub

tel.: 734 188 853

Duna / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Sochařská dílna s P. Zeidlerovou

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Vzpomínka na Zd. Černého / koncert

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

21. října

22. října

14.00-15.30 hodin
19.30 hodin

23. října
10.00-16.30 hodin
19.00 hodin

24. října
17.00 hodin

Rozbitý robot Ron / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Milan Kundera / film

Kino Máj

klubcentrum.cz

20.00 hodin

Listování - Špeky /čtení

Malá scéna

msuo.cz

10.00 hodin

Posílení imunity / beseda

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

zusuo.cz

19.30 hodin

Únos v Neapoli / divadlo

SPCCH / Klubcentrum

klubcentrum.cz, tel.: 737 378 815

Oslava MDS v B. Kladské

Senior klub

tel.: 722 475 129

E-knihu? Ano, prosím! /vzdělávání

Městská knihovna

knihovna-uo.cz

19.00 hodin

Dvě cesty do hor /cestopis

Malá scéna

msuo.cz

19.00 hodin

František Uhlíř „70“ / koncert

Roškotovo divadlo

klubcentrum.cz

Laser Game Pardubice

DDM Duha

ddm-usti.cz

10.00 hodin

Meňárna

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

14.30 hodin

Zátopek / Senior kino

Mino Máj

klubcentrum.cz
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25. října

26. října

9.00 hodin

27. října

15.00-17.15 hodin

Jak se dělá máslo?

Městské muzeum

muzeum-uo.cz

Titan /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

Chrudim / výlet

Český červený kříž

cckuo.cz

19.00 hodin

Jazz Jam / hudební večer

Malá scéna

msuo.cz

19.00 hodin

M. Horák -Michalbum Tour/koncert

Divadelní klub

klubcentrum.cz

19.30 hodin

28. října
9.00 hodin

29. října

30. října
17.00 hodin

Myši patří do nebe /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

19.30 hodin

Halloween zabíjí /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

17.00 hodin

Vlk a lev /film

Kino Máj

klubcentrum.cz

31. října

19.00 hodin

Promiňte, že rodím /divadlo

Malá scéna

msuo.cz

19.30 hodin

Venom 2/film

Kino Máj

klubcentrum.cz

10 / 2021
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Sport

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

Kurzy sebeobrany GAKU-DO

Krytý plavecký bazén

Sauna

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

Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.

Od 5. října budou probíhat každé úterý v čase
od 18.00 do 19.00 hod. kurzy sebeobrany
v DDM Duha.

Omezení plaveckých drah:
po 16:00 – 17:00 2 dráhy,
út + čt 15:00 – 19:00 2 dráhy
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

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
4. 10. 2021

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

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

Kurzy jsou určeny všem od 15 let a kapacita
kurzu je omezena, proto prosíme, zájemci
hlaste na emailu: oreluo@seznam.cz, nebo
u vedoucího kurzu Mgr. Reného Nedvěda
(739 256 172, ReneNedved@seznam.cz), který
vede kurzy sebeobrany v okolí již více než 15 let.
Cena: nečlenové Orla 70 Kč, členové 40 Kč za
lekci.
Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo.webnode.cz
gaku-do.webgarden.cz

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

Centrum RIO
Krytý plavecký bazén – provozní doba říjen 2021
Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Relaxační centrum

Pá

1. 10.

05:30 – 07:55

14:00 – 21:00

14:00 - 21:00

So

2. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

3. 10.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Hřiště pro všechny a minigolf

Po

4. 10.

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

Hřiště pro všechny: 10:00 – 18:00
Minigolf: 10:00 – 18:00

Út

5. 10.

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

St

6. 10.

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

7. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

16:00 - 21:00

Pá

8. 10.

05:30 – 07:55

15:30 – 21:00

15:30 - 21:00

So

9. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

10. 10.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

11. 10.

SANITÁRNÍ DEN

Út

12. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

St

13. 10.

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

14. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

16:00 - 21:00

Pá

15. 10.

05:30 – 07:55

14:00 – 21:00

14:00 - 21:00

So

16. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

17. 10.

8:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

18. 10.

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

Út

19. 10.

14:30 – 20:00

17:00 - 20:00

St

20. 10.

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

21. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

16:00 - 21:00

Pá

22. 10.

05:30 – 07:55

15:30 – 21:00

15:30 - 21:00

So

23. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

24. 10.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

25. 10.

15:00 – 21:00

15:00 - 21:00

Út

26. 10.

14:30 – 21:00

17:00 - 21:00

St

27. 10.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Čt

28. 10.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

Pá

29. 10.

08:00 – 21:00

08:00 - 21:00

So

30. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

31. 10.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

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

Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit rezervaci 8:00-14:00 h.
Po - Pá v rezervačním systému nebo na tel.:
777 773 355.
So - Ne: pouze na tel.: 777 773 355
bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace
bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši
návštěvu.
tel.: 777 773 355, bazenusti.cz
V Lukách 135, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zimní stadion
Letní provoz zimního stadionu bude ukončen
v průběhu října v závislosti na počasí.
tel.: 734 353 473, bazenusti.cz
Q. Kociana 382, 562 01 Ústí nad Orlicí

Skatepark
Pondělí – pátek
15:00 – 20:00
Sobota – neděle
13:00 – 19:00
Více informací na bazenusti.cz nebo se informujte na: info@skateparkustinadorlici.cz
tel.: 728 886 598, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí
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Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.
Rezervace: tepvos.cz/rezervace;

Sport

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

Pomáhám během
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.
Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat. Více info na studiobart.cz,
Markéta Skalická 602 245 393, Fb: Powerjóga
v Ústí, Akrojóga v Ústí, Studiobart

V průběhu října se můžete zúčastnit benefičního běhu na podporu Domácího hospice Alfa-Omega, který pořádá Oblastní charita Ústí nad
Orlicí.
Zapojte se do akce a pomozte těm, kteří svůj
závěrečný běh života chtějí strávit doma.
Trasy: 3 km, 5 km, 21,1 km, 42,2 km.
Start a cíl je v Letohradu i v Ústí nad Orlicí.
Více na pomahejbehem.cz
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Různé

Na střední škole v Ústí nad Orlicí bylo o prázdninách živo

Na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí
nad Orlicí probíhaly v období letních prázdnin
příměstské tábory a další zájmové aktivity.
Děti měly možnost nahlédnout pod pokličku
jednotlivých vyučovaných oborů a seznámit se
s prostředím a prostorami školy.
Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad
Orlicí nabídla v rámci příměstských táborů
konaných na středních školách Orlickoústecka
nejrozsáhlejší program. Děti si zde mohly vybírat ze široké nabídky témata, která je nejvíce
zajímala a oslovila a kterým se chtěly v rámci
tábora věnovat. Na výběr bylo celkem 13 aktivit: technické manuální aktivity; zkoumání přírodních jevů; tvoření z papíru a základy knižní
vazby; textilní řemeslné techniky; příprava
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výroby a výroba jednoduchého textilního
výrobku; digitální fotografie; modelování z hlíny;
výtvarné techniky – koláž; základy malby; grafické techniky nebo potisk textilu. Uvedené aktivity si děti vyzkoušely pod vedením zkušených
pedagogů a studentů SŠ uměleckoprůmyslové,
své výrobky následně představily při závěrečné
prezentaci určené rodičům a dalším zájemcům.Realizace příměstských táborů a setkání,
stejně jako zájmová činnost, která těmto táborům na školách předcházela, byla zrealizována
díky úzké spolupráci a činnosti MAS ORLICKO,
z.s. a středních škol na území Pardubického
kraje. Materiál pro jednotlivé aktivity a personální zajištění táborů bylo hrazeno prostřednictvím projektů MAS ORLICKO, z.s. a děti tak
přispívaly pouze na stravu.
Možnost prezentace činnosti jednotlivých
oborů a škol v rámci táborů se tak stala dostupnou pro všechny děti, které o ni měly zájem.
Kromě podpory zájmového vzdělávání a vzdělávání pedagogických pracovníků podporuje MAS
ORLICKO, z.s. střední školy také v rámci dotačních prostředků fondu IROP. Při podpoře středního školství pak MAS ORLICKO, z.s. spolupra-

cuje s projektem Krajského akčního plánování
(KAP) a odborem školství Pardubického kraje.
Více informací na:
maporlicko.cz, MASproORLICKO.cz.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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Městská policie informuje

Srpen
Dne 1. 8. 2021 krátce před 10.00 hodinou
jsme usměrňovali provoz na křižovatce silnice
I/14 s ul. Lázeňská, kudy projížděli účastníci
mezinárodního cyklistického závodu Regionem
Orlicka 2021.

Střecha na komunikaci
Dne 3. 8. 2021 v 21.00 hodin zjistili strážníci při
hlídkové činnosti, že silný vítr při bouřce odvál
plechovou střechu z jedné garáže. Jelikož střecha skončila na pozemní komunikaci a hrozilo
poškození projíždějících vozidel, byla na místo
přivolána posádka Hasičského záchranného
sboru ČR.
Strážníci přitom do doby, než byla komunikace
znovu zprůjezdněna, usměrňovali provoz.

Volně pobíhající dobytek
Dne 4. 8. a 16. 8. 2021 jsme vyjížděli na oznámení volně pobíhajícího dobytka poblíž Kubincova kopce. Strážníci zahnali zvířata zpět do
ohrady a zajistili vyrozumění odpovědné osoby
zemědělské společnosti, která si je následně
zabezpečila a zajistila nápravu způsobených
škod. Při dalším oznámení dne 24. 8. 2021
vyšlo dále najevo, že někdo ohradníky zabraňující úniku zvířat poškodil. Z důvodu místní
příslušnosti, kdy tato část pastviny ležela již
mimo katastrální území města, bylo společnosti doporučeno věc oznámit na Policii ČR.

telky, který ho nebyl schopen vhodně zabezpečit. Přestupek jsme vyřešili pokutou v příkazním
řízení. Majitelé zvířat by tedy měli vždy zvážit
možnosti a schopnosti osob, kterým svá zvířata svěřují.

Dne 20. 8. 2021 v 15.25 hodin jsme přijali
oznámení o nákladním vozidle, které mělo při
jízdě jednou z ulic poblíž centra města poškodit
plot a z místa odjet.
Díky záznamům z kamerového dohlížecího systému se hlídce podařilo toto vozidlo vypátrat
a celou událost předat k dořešení jako dopravní
nehodu Policii ČR.

Uprchlý pacient
Dne 28. 8. 2021 krátce před 19.30 hodinou
jsme na základě přijatého oznámení řešili
muže, který se bez oblečení a silně znečištěný
pohyboval na veřejném prostranství sídliště Na
Štěpnici.
Strážníci zjistili, že muž odešel bez vědomí
ošetřujícího personálu z hospitalizace v nemocnici, kam byl vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu posléze přivolanou posádkou záchranné
služby převezen.

Krádež cigaret

Dne 13. 8. 2021 krátce před půlnocí došlo
v centru města k fyzickému napadení, kdy dva
mladiství měli před svědky napadnout třetího.
Přestupek proti občanskému soužití bude
předán k dořešení k příslušnému správnímu
orgánu.

Výpomoc

Ukládání tříděného odpadu

Přítomnost hlídky strážníků si vyžádalo dne
15. 8. 2021 po 21.00 hodině zranění dívky,
která měla u sebe psa.
Protože bylo nezbytné, aby ji z místa převezla posádka záchranné služby k ošetření do
nemocnice, zajistili strážníci jeho předání rodině
zraněné.

Opakovaně jsme také v poslední době řešili
stížnosti a upozornění občanů na nepořádek
u kontejnerů na tříděný odpad v místě „U tří
kaprů“ směrem k zahrádkářské osadě Na Americe. Obecně pokud není v těchto kontejnerech
více místa, je možnost využití sběrného dvora
firmy Tepvos.
Předejde se tím hromadění odpadu a nepořádku na veřejných prostranstvích.
V této souvislosti bychom rádi zmínili i to, že se
v katastru města množí odstavování autovraků
a dále že podle našich zjištění provozovatelé
vozidel je mnohdy předávají k likvidaci neoprávněným osobám.
Nově podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností se jak provozovatel, tak samozřejmě i dotyčná likvidující osoba/

Agresivní pes
V řešení máme od 17. 8. 2021 únik agresivního psa, který pobíhal kolem jednoho z bytových domů a ohrožoval kolemjdoucí. Jednomu
z obyvatel domu se podařilo psa provizorně
zavřít.
Strážníci pak vyrozuměli majitelku, která si
psa následně vyzvedla. Dalším šetřením bylo
zjištěno, že o psa se měl starat příbuzný maji-
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Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje

Ujetí od dopravní nehody

Dne 29. 8. 2021 odpoledne měly dvě nezletilé
osoby odcizit v jedné z prodejen smíšeného
zboží cigarety. Majitel obchodu využil kamerového systému v prodejně, díky čemuž mohla
potom hlídka snáze zjistit přesný průběh krádeže.
Osoby z ní podezřelé byly předány rodičům
a věc bude dále vzhledem k věku řešit příslušný
odbor městského úřadu tak, aby se podobné
jednání neopakovalo.

Fyzické napadení

společnost tímto jednáním vystavuje postihu
za přestupek.

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.
Koupím staré jízdní řády, vlakové jízdenky,
kovové cedule z lokomotiv apod.
Tel.: 608 420 808.
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

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!

www.ustinadorlici.cz
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Usměrňování dopravy

Informace z radnice

Informace o stavbě Domu dětí a mládeže DUHA

Urbanisticko-architektonický návrh
a Regulační plán revitalizace území Perla 01:
MS plan s.r.o. Praha
(doc. Ing. arch. Michal Šourek a kolektiv)
Architektonická studie DDM
a dokumentace pro územní řízení:
MS plan s.r.o. Praha
(akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Milan
Ševčík, Ing. arch. Alexandr Verner)
Dokumentace pro stavební povolení
a provedení stavby:
Bursík Holding a.s. Praha
(Ing. Petr Hůda)
Dokumentace interiéru:
MS plan s.r.o. Praha
(Bc. Lorein Martinez)
Dokumentace veřejné technické
a dopravní infrastruktury:
M Projekt CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí
(Ing. Miloš Popelář)
Dokumentace veřejného prostranství:
MS plan s.r.o. Praha
(Ing. arch. Linda Svobodová)
Stavební realizace DDM:
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
(stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Bartoň)
Realizace interiérového vybavení DDM:
QUERCUS NÁBYTEK s.r.o. Zlín
Stavební realizace infrastruktury
a veřejného prostranství:
A.B.V. spol. s r.o. Ústí nad Orlicí
(stavbyvedoucí Jiří Bartoš)
Stavebně technický dozor:
FORENTA s.r.o. Ústí nad Orlicí
(Ing. Zdeněk Šeda)
Koordinace činností:
Ing. Václav Knejp, Ing. arch. Eva Holásková,
Mgr. Štěpánka Ročňová
a Petr Hájek

Foto: L. Prokeš
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Investor:
Město Ústí nad Orlicí
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