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Dům dětí a mládeže byl ověnčen cenou ministra
Dům dětí a mládeže Duha v areálu bývalé Perly
sklidil celorepublikový úspěch. Získal Cenu ministra pro místní rozvoj v tradiční soutěži Komunální projekt roku 2022. Letos bylo přihlášeno
66 projektů z celé republiky. Výsledky byly vyhlášeny 13. září v pražském Obecním domě. Cenu
převzal z rukou místopředsedy vlády Ivana Bartoše starosta města Petr Hájek.
Cílem soutěže je vyhledávat, zviditelnit a ocenit
inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Hodnotitel-

ská komise mj. posuzovala přínos realizace pro
obyvatele, celkové náklady v porovnání s dosaženým výsledkem a osobní podíl osoby, která je
s projektem veřejně spojená. Zdůrazněna byla
komplexnost řešení a architektonický vzhled.
Vyzdvižena byla zelená střecha, která zároveň
slouží jako zastíněná relaxační plocha. Dále pak
zachytávání dešťové vody do retenční nádrže
a její využívání k zalévání nově vysazené zeleně
a bezbariérovost budovy. Komise poukázala na
navazující veřejné prostranství, které je nejen

dostatečnou nástupní plochou, ale zároveň
vytváří nový městský prostor, vhodně doplněný
o hravé plastiky dvou dlaní.
DDM je první dokončený objekt v rámci revitalizace bývalé textilky Perla 01. Stavba za téměř
85 milionů korun byla podpořena třicetimilionovou dotací z ministerstva pro místní rozvoj.
Slavnostní otevření se uskutečnilo před rokem.

Z našich škol

Sociální / zdravotní

Kultura

SŠA se otevře veřejnosti

Domov důchodců zve k prohlídce

Festival duchovní hudby

Střední škola automobilní pořádá ve všech
prostorách školy na Dukle a v areálu praktické
výuky v Hylvátech v sobotu 22. října od 9.00
do 13.00 hodin Den otevřených dveří. Podrobnější informace o studijních oborech na SŠA na:
skola-auto.cz.
str. 8

Týden od 3. do 9. 10. je vyhlášen jako Týden
sociálních služeb ČR, proto vás zveme na Den
otevřených dveří ve čtvrtek 6. října od 9.00 do
17.00 hodin. Prohlídka interiéru seznámení
s činnostmi Domova, ochutnávka pokrmů.
Více na dduo.cz.

Srdečně vás zveme na 27. ročník Festivalu
duchovní hudby svaté Cecílie, v sobotu 15. října
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Orlicí. Vystoupení chrámových sborů,
mše svatá, Slavnostní koncert.
Více na farnostuo.cz.
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Dana Pokorná
mediální koordinátorka
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Na projektech participativního rozpočtu se pracuje
Začala příprava projektů, které při veřejném hlasování participativního rozpočtu „PRO ÚSTÍ“
nasbíraly největší počet hlasů. Na záměry, které
navrhli sami občané, byla vyčleněna celková
částka 800 tisíc korun. Z dvaceti přihlášených
projektů byly vybrány čtyři, dva s předpokládanou cenou do 100 tisíc korun a dva do 300 tisíc
korun. Jedním z vítězných záměrů je oprava
Janderovy vyhlídky, turisticky známého vyhlídkového bodu na naše město, který vznikl ve
dvacátých letech 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku a nese jméno předsedy spolku,
továrníka a donátora Jaroslava Jandery.
V tomto případě se nejedná o pozemek, který
vlastní město, úřad proto vstoupil do jednání
s vlastníkem, kterým jsou Lesy ČR a získal předběžný příslib, že státní podnik zařadí opravu
vyhlídky do svého plánu oprav na příští rok.

Delší přípravy si vyžádá také další z vybraných
projektů, kterým je Naučná stezka po stopách
sudetské hranice kolem Ústí nad Orlicí. Veřejnosti by měla přiblížit život v dobách protektorátu, a to jak v rovině obecné, tak i v návaznosti
na naše město, které bylo v době protektorátu
ze tří stran obklopeno sudetskou hranicí. V současné době náš úřad zpracovává podklady,
zcela nezbytné bude zapojit do realizace projektu odborníky na historii.
Veřejnost zaujal také záměr Podchody k světu,
který usiluje o zlepšení vzhledu veřejného prostoru světelné křižovatky u Avionu a ústeckých
podchodů. Město si nechalo předložit nabídku
odborné firmy, která však překročila předpokládanou částku, proto budou vedena další
jednání, jak projekt upravit, aby jej bylo možné
realizovat. Otevřena byla také diskuse se spo-

Opravy školek a škol přes léto
Letní prázdniny město jako každoročně využilo
na opravy a drobné investice v některých mateřských a základních školách. Proměnou prošla na
přelomu července a srpna Mateřská škola Jasánek
v Hylvátech, do oprav a nového nátěru fasády bylo
investováno zhruba 200 tisíc korun.
V Mateřské škole Sokolská v Kerharticích září
novotou dveře v interiérech, jejich výměna během
července stála 150 tisíc korun. Dokončena byla
také oprava oplocení na jižní straně v Mateřské
škole Černovír. V minulých dvou letech již byla
opravena východní a severní část plotu, letošní
etapa stála zhruba 350 tisíc korun. Stavební
práce probíhají letos také v budově školní družiny

ZŠ Komenského Na Štěpnici, zahrnují odizolování
sklepních prostor, sanaci zdí a vyřešení průsaku
vody do sklepa a vzlínání vlhkosti do podlah v družině. První etapa za 170 tisíc korun byla dokončena
na jaře, druhá etapa realizovaná během srpna stála
600 tisíc korun. Stavební ruch čeká i samotnou
Základní školu Komenského. Zahájena bude plánovaná výměna oken na přístavbě a spojovacím
krčku budov II. stupně, které jsou již v havarijním
stavu. Zakázka byla vysoutěžena za 7,7 milionu
korun, město na tento projekt bude žádat o dotaci.
Další investice letos mířila do Mateřské školy Pod
Lesem v Hylvátech, dubnová oprava havarijního
stavu části střechy stála 170 tisíc korun.
-DP-

lečností, která má uzavřenou smlouvu na umisťování reklamních poutačů na střechách podchodů. Komplikovaná bude realizace projektu
My a voda, který navrhuje vytvoření vycházkového místa k odpočinku a ke hrám s vodou na
potoce u cyklostezky směrem do Cakle.
V současné době chybí v korytě potoka voda
a dá se předpokládat, že v letních měsících
vzhledem k dlouhodobému suchu bude voda
v tomto místě vysychat. Budeme hledat řešení,
jak zajímavý projekt realizovat.
-DP-

Výtvarná soutěž
Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výtvarnou soutěž Recykluj[OU] a Maluj[OU] na téma třídění
odpadu. Jejím smyslem je podpořit třídění
odpadů a přispět ke snižování zátěže na životní
prostředí ve městě. Soutěž je otevřena jakýmkoliv výtvarným technikám. Z výtvarné práce
musí být patrné, že se týká třídění odpadů
a odpadového hospodářství. Na obrázku
minimálního formát A4 a maximálního A3,
se mohou objevit například druhy tříděného
odpadu, dále recyklační symboly, motivy ilustrující svoz odpadu, provoz sběrného dvora nebo
každodenní recyklaci odpadů ve vašich domácnostech. Fantazii se meze nekladou.
Soutěž potrvá od 1. října do 30. listopadu 2022.
V prosinci bude vyhodnocena a vítězům jednotlivých kategorií předány hodnotné ceny.
Své soutěžní obrázky označené jménem, kategorií a kontaktem přineste do termínu uzávěrky
soutěže do Turistického informačního centra
města Ústí nad Orlicí (Sychrova 16, radnice), do
městské knihovny nebo do DDM Duha.
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Soutěžní kategorie:
a) předškoláci b) 1. - 3. třída
c) 4. - 6. třída d) 7. - 9. třída
e) rodina (společná práce)
f) dospělý (16 - 99 let)

Podrobné podmínky soutěže najdete na
ustinadorlici.cz
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Setkala se vedení třebovské a ústecké radnice
Ve středu 24. srpna došlo k setkání vedení města
Česká Třebová, včele se starostkou Magdalénou
Peterkovou, a vedení Ústí nad Orlicí, v čele se
starostou Petrem Hájkem. Vzhledem k blížícímu
se konci volebního období bylo hlavním předmětem debaty zhodnocení spolupráce obou měst

v předchozích čtyřech letech. „Naše spolupráce
byla vždy konstruktivní. Velice si této skutečnosti
vážím, protože to není u jiných měst v tak těsném
sousedství vždy samozřejmé,“ uvedl po jednání
starosta Petr Hájek. Na programu společného
jednání byla však také aktuální témata, která

obě města spojují. „Společně jsme hovořili
především o současné situaci v energetice. Ta
momentálně trápí nejenom naše občany, ale
propisuje se i do městského rozpočtu. Dalším
diskutovaným tématem bylo napojení regionu
na právě budovanou dálnici D35,“ shrnula průběh jednání starostka Magdaléna Peterková.
-JH-

Využíváte Mobilní Rozhlas?
Chcete být informováni o tom, co se ve městě
děje? Využijte Mobilní Rozhlas (Munipolis).
Služba je zdarma. Newslettery rozesíláme dvakrát v týdnu, v úterý pozvánky na kulturní, společenské či sportovní akce, v pátek zprávy z radnice. V případě krizových situací vám zašleme
SMS. Prostřednictvím Mobilního Rozhlasu lze
také hlásit závady či nedostatky ve městě.
Zaregistrujte se na adrese:
ustinadorlici.munipolis.cz (nezapomeňte
uvést svůj e-mail), nebo si stáhněte mobilní
aplikaci.

V Ústí vzniknou nové byty i stavební parcely
Nová bytová zástavba je pro rozvoj města důležitá. V Ústí nad Orlicí se připravuje hned několik lokalit pro bydlení různého typu, ať už bytů,
bytových domů nebo rodinných domků.
„Lokalita sídliště Štěpnice U Letiště se v krátkém horizontu promění do plánované podoby.
Po téměř třech letech probíhajícího stavebního
řízení byla zahájena výstavba prvních dvou
bytových domů,“ upřesnil současný stavební
ruch starosta města Petr Hájek.
Developerská firma CZ Stavební Holding v této
lokalitě postaví celkem pět bytových domů,

dále 11 řadových rodinných domů a tři samostatné rodinné domky. Na toto území navazují
další dvě lokality, které na konci loňského roku
odkoupili od původních majitelů soukromí
investoři. Jedna je určena na výstavbu 20 rodinných domů a výstavba technické infrastruktury
zde již byla zahájena. V druhé lokalitě předpokládá investor výstavbu 22 řadových rodinných
domů a čtyř samostatných rodinných domků
včetně nové obslužné komunikace.
Nové možnosti bydlení se rýsují i v samotném
centru města. Společnost Agrostav Ústí nad
Orlicí, a.s. ve veřejné soutěži vyhrála záměr

rekonstrukce administrativní budovy v bývalém areálu Perly 01 a koupila objekt naproti,
bývalý Telecom a dřívější sídlo České pošty.
V obou počítá s bytovou výstavbou, kde především v bývalé Perle by podle zpracované
architektonické studie mohlo vzniknout až 30
atraktivních bytů. Přízemí budovy má sloužit
pro komerční využití, tedy jako prodejny nebo
pro různé služby. Také v objektu v Lochmanově
ulici, který projde komplexní rekonstrukcí exteriéru, má vzniknout několik bytů. Agrostav připravuje také výstavbu nové ulice se zasíťovanými
18 novými parcelami v Hylvátech.
Další lokalitou určenou pro bytovou výstavbu
je „Nová Dukla“. Město dokončilo projektovou
přípravu na výstavbu technické infrastruktury
pozemků, na kterých by mohlo v budoucnu stát
dalších 23 rodinných domků, případně i dva
bytové domy. Práce na zasíťování pozemků
mají být zahájeny koncem letošního roku. Investorem této akce je samo město Ústí nad Orlicí
a společnost Tepvos, s.r.o.
Pro výstavbu rodinných domků byla vytipována
i lokalita „U Řeky“ v Hylvátech. Město zadalo
vypracování úvodní studie. Výsledkem jsou tři
varianty možného dispozičního řešení včetně
dopravního napojení. V této lokalitě bude
ovšem prvním a nezbytným krokem řešení
majetkoprávních vztahů.
-DP-
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Cesta k pěstounství je vždy individuální
Některé děti nemají to štěstí vyrůstat se svými
rodiči. V dětských domovech v Pardubickém
kraji bylo v září aktuálně umístěno 140 dětí,
více než třetina mladších deseti let. Vrátit je do
prostředí rodiny může pěstounská péče.
Tuto bohulibou činnost podpořila zářijová kampaň Týden (pro) pěstounství, kterou organizoval
Pardubický kraj. Sportovními aktivitami a dnem
otevřených dveří se do ní opět zapojil i Odbor
sociálních služeb, Oddělení sociálně právní
ochrany dětí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí.
Pěstouny se lidé stávají z různých důvodů.
Pro někoho je to jeho velké srdce, chce dětem
pomáhat a rozdávat lásku. Někdo se stal
náhradním rodičem kvůli své potřebě „něco“
vrátit. Jiný cítil, že má jako rodič zkušeností
na rozdávání. Někomu zase chybí vlastní děti.
Stát se pěstounem je velké rozhodnutí. Ti, co
o něm třeba jen uvažují, si mohou přijít zcela
nezávazně popovídat se sociálními pracovnicemi na našem městském úřadu. Přístup je
vždy individuální, každá rodina má jiné potřeby
a cesta k náhradnímu rodičovství je jiná.
O různých aspektech pěstounské péče jsme
si povídali s pracovnicemi odboru sociálních
služeb, oddělení OSPOD Sylvou Heulerovou
a Lenkou Tomikovou.
Jaký je rozdíl mezi adopcí
a pěstounstvím?
Pěstounství je forma péče někoho jiného než
biologického rodiče o nezletilé dítě, pěstoun
o dítě pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu.
Pěstounem se může stát někdo ze širší rodiny
dítěte i cizí osoba.
Pěstounství od adopce odlišují právní vztahy.
Pěstoun na rozdíl od osvojitele není zákonným
zástupcem dítěte, nemá rodičovská práva
a není pro něj stanovena vyživovací povinnost.

Je pěstounů dostatečný počet,
nebo je jich málo?
Zájem o pěstounství je celorepublikově nižší,
než by bylo třeba a pěstouni chybí i v našem
kraji.
Pěstounská péče je rozlišována na zprostředkovanou a nezprostředkovanou. Za nezprostředkovanou bereme takovou, kdy se pěstounem stává příbuzný dítěte, ať už babička,
teta nebo zletilý sourozenec. Pokud rodiče již
nemohou o své dítě pečovat, rodina se oslovuje
jako první. Tímto způsobem se daří vyřešit velké
množství případů.
Nedostatek je zprostředkovaných pěstounů,
kteří se rozhodnou starat o dítě bez jakýchkoliv
biologických vazeb.
Pokud někdo o pěstounství přemýšlí,
co by měl udělat?
Je dobré si shánět dopředu informace na internetu?
Jeho kroky by měly vést k nám, pomůžeme
mu zorientovat se ve formách náhradní rodinné
péče. Při osobní konzultaci si vyjasníme, jaké
má zájemce představy a pomůžeme mu najít
tu nejvhodnější formu.
Informace o pěstounství je dobré filtrovat.
Vycházet z ověřených zdrojů, například ze
stránek Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Na internetu je moře informací a mohou
být matoucí. Například přípravy pro pěstounství probíhají v našem kraji trochu odlišněji než
třeba v Praze a jsou rozdíly i u jednotlivých
forem pěstounství.
Jak dlouhý je to proces, od rozhodnutí
stát se pěstounem po svěření dítěte do
péče?
Pokud budeme mluvit o zprostředkované pěstounské péči, je to proces náročný, ale budoucí
pěstouni jím prochází postupně a vždy mají
průvodce. Je reálné celým procesem projít

během necelého roku. Prvním krokem je rozhodnutí stát se pěstounem. Poté k nám žadatel
přichází na městský úřad, kde mu po prvním
vstupním rozhovoru pomůžeme sepsat žádost
a vyřešit administrativu. Potřeba je například
doložit potvrzení o zdravotním stavu od praktického lékaře nebo opis z rejstříku trestů. Námi
zpracovaná žádost putuje na krajský úřad,
který budoucího pěstouna dále připravuje na
náhradní rodinnou péči, například formou různých školení.
Na co se vás zájemci o pěstounství
nejčastěji ptají?
Hodně se ptají právě na to, jak dlouhý to bude
proces a co je vše potřeba obsáhnout. Často
je také zajímá, jaké děti přicházejí do náhradní
rodinné péče, kdy jim bude dítě svěřeno do
péče, případně pokud mají vlastní děti, řeší
sourozenecké vztahy.
Jak dlouho je pěstoun pěstounem,
do dospělosti dítěte?
Pěstounská péče trvá maximálně do 18 let
věku dítěte s tím, že děti často zůstávají ve
svých pěstounských rodinách i po nabytí zletilosti třeba až do svého osamostatnění. Jsou
zde silné vazby.
Samozřejmě pěstounská péče může skončit
i dříve, z různých důvodů.
Pěstounská péče je kontrolovaná,
ale i podporovaná státem.
Padly i názory, že pěstounství může být
byznys. Co vy na to?
Dávky nejsou v takové výši, aby se dalo mluvit
o byznysu.
Pokud někdo takto uvažuje, měl by vzít v potaz,
že pěstounská péče je náročná, převezmete
zodpovědnost za dítě, které nemůže být
vychováváno svými rodiči a někdy ani širší rodinou. Zpravidla má dítě v pěstounské péči za
sebou těžký životní příběh a má své specifické
potřeby, což může ovlivnit péči o něj. Pěstounství je péče o dítě čtyřiadvacet hodin denně,
sedm dní v týdnu.
Pomáhají pěstounům nějaké podpůrné
skupiny nebo organizace, mají kde čerpat
informace přímo z praxe?
Každá pěstounská rodina má ze zákona svou
doprovázející organizaci, kterou si může zvolit. Ta pak provází pěstouna výkonem pěstounské péče a sdílí s ním radostné i těžké chvíle,
pomáhá mu zprostředkovat odborníky, pokud
je to třeba, nebo zajišťuje povinné vzdělávání
pěstounů.
Školení může mít různou formu, třeba jako
odpolední klub nebo celovíkendový pobyt,
kde se pěstoun potká s dalšími pěstounskými
rodinami a může s nimi sdílet své zkušenosti.
Pracovník z příslušné organizace je v kontaktu
i s dítětem, vede s ním dialog a sleduje, zda
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Informace z radnice
dítě v rodině prospívá a zda jsou naplňovány
všechny jeho potřeby.
OSPOD vykonává dohled nad výkonem pěstounské péče a činnost v rodině koordinuje. Je
v kontaktu jak s pěstounskou rodinou a dítětem, tak s doprovázející organizací a biologickou rodinou dítěte.
Dá se srovnat pěstounská péče
v minulosti a dnes?
V průběhu let je zásadní změna v tom, že pěstounské péče přibývá. Společnost se odklání
od ústavní péče o dítě k péči v náhradní rodině.
Celospolečensky jsou vytvářeny podmínky pro
to, aby se pěstounská péče stala prvním řešením v případě, že dítě nemůže vyrůstat se svými
rodiči.
-DP-

Ústí je opět Přívětivým úřadem
Ústí nad Orlicí zůstává na stupíncích vítězů
v soutěži Přívětivý úřad. V rámci Pardubického
kraje získalo stejně jako loni třetí příčku. Platební portál pro úhradu poplatků, zveřejněné
služební mobilní telefony na pracovníky úřadu,
online rezervační systém, aplikace informující
o stavu vyhotovení dokladů a zasílání SMS
zpráv pro jejich vyzvednutí, provozní doba každý
pracovní den.
To jsou některé ze služeb našeho úřadu, které
zaujaly i porotce soutěže o nejlepší městský
úřad České republiky, kterou pro obce s rozšířenou působností pořádá Ministerstvo vnitra
ČR. „Děkuji všem zaměstnancům městského
úřadu, že se nám ocenění podařilo obhájit
i v letošním roce. Je pro nás závazkem pokračovat ve zkvalitňování našich služeb. Právě soutěž Přívětivý úřad nabízí řadu inspirací,“ uvedla
tajemnice městského úřadu Gabriela Mánková.

otevřenost radnic, úroveň komunikace nebo
například rozvinutost participace občanů na
věcech veřejných. Základní hodnotící kategorií
je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů měst a městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.
Motivační soutěž pro úřady se koná již sedmým
rokem. Celostátním vítězem se letos stal Kolín,
v Pardubickém kraji se na prvním místě umístily
Pardubice, druhá byla Chrudim.
-DP-

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 125 obcí
s rozšířenou působností, což představuje 55
procent ze všech. Soutěž mapuje kvalitu proklientského přístupu úřadů. Sleduje míru online
řešení agend, dostupnost služeb pro občany,

Den turistických informačních
center (TIC)
V letošním roce se po dvouleté odmlce vracíme
k oslavě Dne informací a s tím spojené oslavě
Dne informačních center. K celorepublikové říjnové slavě se Ústí nad Orlicí připojí ve středu
26. října 2022. Zveme Vás při této příležitosti
do našeho TIC v budově radnice, kde s námi
můžete tento den oslavit např. vyplněním
vědomostního kvízu, získat balónky s motivem
oslav nebo drobný propagační předmět. A také
můžete poznat činnost TIC z jiného pohledu.
TIC v Ústí nad Orlicí vzniklo v roce 1999 a členem Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) je od roku 2011. Poskytuje
služby jak místním občanům, tak přijíždějícím
turistům. V oblasti propagace města a turistického regionu spolupracuje s Euroregionem
Glacensis, s destinační společností Východní
Čechy a destinační společností Orlické hory
a Podorlicko. V letošním roce jsme pro vás
spustili nové webové turistické stránky, které
pro vás připravuje a spravuje TIC. Děkujeme
vám tímto za vaši důvěru a těšíme se na vaši
další přízeň a návštěvu.
Kolektiv TIC Města Ústí nad Orlicí
ic.ustinadorlici.cz

Na Kociánce zachraňovali životy i životní prostředí
V úterý 6. září se na prostranství Kociánka
v Ústí nad Orlicí konal již 23. ročník Světového
dne první pomoci pořádaný Oblastním spolkem
Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí, doplněný o Den životního prostředí, který připravil
náš odbor životního prostředí.
Ten byl primárně zaměřen na recyklaci odpadu
a znovuvyužití starých materiálů. Akci provázelo pěkné počasí a během celého dopoledne
se na Kociánce vystřídalo mnoho dětí.
-LP-
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Městská policie informuje

Srpen 2022
Krádež finanční hotovosti
Dne 1. 8. 2022 před 21.00 hodinou jsme byli
přivoláni do jedné z místních restaurací, kde
došlo ke krádeži finanční hotovosti. Tu měl
neznámý muž odcizit servírce. Strážníci šetřením zjistili, o koho se jedná. Kamerový záznam
z místa nám následně přiblížil průběh samotné
krádeže. Všechny shromážděné důkazy jsme
předali příslušnému správnímu orgánu, který
bude dále o věci rozhodovat.

Krádež mobilního telefonu
Dne 5. 8. 2022 krátce po 15.30 hodině nám
oznámil manželský pár osob bez domova, že
měli v jednom z místních ubytovacích zařízení domluveno nabíjení mobilního telefonu.
Neznámý pachatel využil chvilky nepozornosti
a telefon jim odcizil. Strážníci zajistili kamerový
záznam vnitřních prostor objektu, díky němuž
jsme po jeho vyhodnocení zjistili pachatele krádeže a předali tento přestupek příslušnému
správnímu orgánu k potrestání.

Domluva nestačila
Dne 5. 8. 2022 jsme byli po 22.00 hodině přivoláni do jednoho rodinného domu, odkud rušila
sousedy hlasitě zapnutá hudba. U domu probíhala oslava a strážníci tedy poučili přítomné
a zejména muže, který hudbu pouštěl, o době
nočního klidu, kdy muž na základě toho hudbu
vypnul. Asi za hodinu jsme sem však museli na
stejné oznámení vyjet znovu. Protože dotyčný
muž neuposlechl dobře míněné rady, bude
tento přestupek proti veřejnému pořádku dále
projednán u příslušného správního orgánu.

Zapálený billboard
Dne 7. 8. 2022 krátce před 4.00 hodinou zjistili
strážníci při hlídkové činnosti hořící plachtový
billboard umístěný na plotě u domu v centru
města. Oheň zahasili, místo a jeho okolí prověřili a vše zadokumentovali. To ovšem netušili,
že se stejná situace bude opakovat o necelé
dvě hodiny později na jiném místě. Když projížděli v 5.15 hodin ulicí kousek od autobusového
nádraží, znovu si všimli čerstvě založeného
ohně u stejného billboardu na plotě u jednoho
z domů. Vyhodnocením kamerových záznamů
se podařilo zjistit konkrétní osobu – ženu, která
billboardy takto poškozovala. Přestupek proti
majetku bude uzavřen u příslušného správního
orgánu.

strach s ním být v bytě sama. Hlídka následně
zjistila, že muž nemá k užívání bytu žádná práva
a na základě zjištěných skutečností a jeho chování ho vyzvala, aby byt opustil. Muž si ovšem
myslel, že vše zvrátí přivoláním další hlídky,
tentokrát Policie ČR. Nicméně mu tento krok
stejně nepomohl, pokynů strážníků musel uposlechnout a byt opustit.

Znečistili veřejné prostranství
Dne 22. 8. 2022 dopoledne jsme řešili dva
muže, kteří se, poté co popili na oslavu narozenin staršího z nich, vymočili v centru města
na sloupy podloubí jednoho z domů. Nedali
ani na upozornění majitele domu, kterému
samozřejmě toto chování vadilo. Mj. i díky
kamerovým záznamům máme celou situaci
zadokumentovanou a tento přestupek proti
veřejnému pořádku postoupíme do řízení ke
správnímu orgánu.

Pomoc osobě bez domova
V poslední době jsme se stále častěji dostávali
na základě vlastních zjištění při pochůzkách, ale
i oznámení občanů k jedné z místních osob bez
domova – seniorce, jejíž chování se postupně
měnilo k horšímu a my jsme potom museli řešit
stížnosti na její nevhodné vystupování na veřejnosti zejména vůči ostatním lidem. V těchto případech se neobejdeme bez spolupráce s odborem sociálních služeb, který jsme průběžně
o zjištěných skutečnostech informovali. Žena
ale nabízenou pomoc odmítala. Její zdravotní
stav ovšem vygradoval dne 23. 8. 2022, kdy ji
hlídka ve vyhrocené situaci již musela doprovodit do charitního zařízení. Zde jí byla nejprve
poskytnuta hygienická péče, a protože žena
nebyla schopna vnímat realitu a svůj stav, byla
jí přivolána Zdravotnická záchranná služba ČR,
která ji z tohoto důvodu za asistence strážníka
převezla k hospitalizaci do odborného zdravotního zařízení.

Fyzické napadení
Dne 28. 8. 2022 nám krátce před 20.00 hodinou oznámil náhodný chodec, že nalezl poblíž
hlavního vlakového nádraží zraněného muže,
kterého měl někdo fyzicky napadnout. Zraněný zkolaboval, a tak jsme na místo přivolali
posádku Zdravotnické záchranné služby ČR.
Strážníci zjistili totožnost osoby podezřelé
z napadení. Stejné oznámení přijala i Policie
ČR, ta si poté věc vzhledem ke zjištěným okolnostem převzala k dořešení.

Krádež elektrokola
Dne 30. 8. 2022 dopoledne došlo poblíž centra
města ke krádeži elektrokola, které jeho majitel ponechal před prodejnou smíšeného zboží.
S ohledem na výši způsobené škody jsme veškeré zjištěné informace o průběhu krádeže
včetně kamerových záznamů předali k dořešení
celého případu na Policii ČR pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže.

Pozor na podomní prodej
Na základě nových poznatků bychom chtěli
opět připomenout, aby občané nereagovali na nabídky podomního prodeje a služeb.
Pokud zjistíte, že někdo něco takové provádí,
ihned nám to oznamte na tísňovou linku 156.
Nenechte si vnutit zboží nebo službu, pokud
nemáte dostatek času si vše dobře rozmyslet
a třeba se i s někým poradit nebo porovnat
cenové nabídky od jiných poskytovatelů.

Zapsala: Bc. Jiřina Vacková
Více na: ustinadorlici.cz/cs/mesto/mestska-policie-informuje

Nákup nezaplatili
Dne 25. 8. 2022 jsme přijali oznámení z jednoho z místních supermarketů, kde došlo ke
krádeži zboží. Hlídka po vyhodnocení kamerových záznamů zjistila totožnosti podezřelých
osob a následně i to, že se stejného jednání
dopouštějí v jiných městech. Případ bude
oznámen k dořešení k příslušnému správnímu
orgánu.

Partnerské neshody

Krádež finanční hotovosti

Dne 7. 8. 2022 se po 19.00 hodině na nás obrátila se žádostí o pomoc žena, jejíž matka měla
neshody se svým druhem. Ty vedly až k tomu,
že měla z důvodu jeho hrubých slovních útoků

Dne 26. 8. 2022 krátce před 14.00 hodinou
jsme přijali oznámení o okradené seniorce ve
zdravotnickém zařízení. Ke skutku mělo dojít
již v dopoledních hodinách na jednom z pokojů,
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Z našich škol

Klubíčko slaví 55. výročí

Základní škola Komenského

Když se v září roku 1967 otevřely poprvé dveře
naší mateřské školy a vstoupily do nich první děti,
tak si jistě v tu chvíli neuměly představit, jak rychle
roky utečou… Ale čas je neúprosný a dnes si do
stejné školky chodí vyzvedávat svá vnoučátka
a společně si vyprávějí, jaké to ve školce bylo.
Přejeme naší školce, aby i nadále byla místem,
které je plné dětského smíchu a radosti. Místem,
kde se tvoří základy přátelství na celý život. Místem, kde malí i velcí k sobě mají vzájemný respekt.
Místem, kde je nám všem spolu dobře a máme to
tu rádi. Děkujeme a přejeme školce pevné základy
a stabilitu do dalších minimálně 55 let.

V září každý na Kometě září

MŠ Na Výsluní

Základní škola Bratří Čapků

Ahoj školko, ahoj kamarádi!

Začít spolu

Vítáme vás všechny v novém školním roce
v mateřské škole Na Výsluní. Prázdniny utekly
jako voda a my jsme během nich chytali teplé
sluneční paprsky na naší nové zahradě, kterou
jsme využívali do posledního koutku. Také jste
se k nám těšili? To je dobře, protože nás čeká
spousta zábavy, her a zajímavostí. Všichni jsme
zvládli první školní den (pravda, někdy ukápla
i nějaká ta slzička), ale protože jsme Výsluňáci
- kabrňáci, pomalu se sžíváme s novým prostředím a s kamarády. Máme tu nejen maličké
dvouleté „benjamínky“, ale také kamarády
z Ukrajiny, kterým se snažíme všichni pomáhat, aby se u nás cítili co nejlépe. A protože je
u nás opravdu hezky, dostala se k nám zpráva,
že se na nás přijdou podívat i skřítkové a elfové,
abychom si užili začátek října. Ale o tom Vám
povím zase příště. „Ať je teplo nebo zima, Na
Výsluní je vždy prima“.
Váš Výsluňáček

Právě odstartovaný nový školní rok naší škole přinesl i významný milník - 11 malých průkopníků ze
třídy Začít spolu s průvodkyní Luckou vstoupilo
do pátého ročníku. Tento inovativní vzdělávací
program je tak možné v Ústí nad Orlicí nyní absolvovat v rámci celého prvního stupně. Zároveň
věříme, že v roce příštím na něj navážeme i na
stupni druhém.
Kateřina Kapounová

Základní umělecká škola
J. Kociana

…bylo motto minulého měsíce, kdy jsme se po
prázdninách vrátili do školy. Proběhly pravidelné
akce k zahájení školního roku a začala realizace
projektů, plánů a nápadů, aby na naší škole mohl
každý žák zářit, a to nejen v září. Plány a nápady
často nestačí, věříme, že i naši žáci se rozblikají a následně se rozsvítí pro nové vědomosti,
dovednosti a zážitky. Škola jsou v prvé řadě žáci
a žákyně, pro ně tady jsme my všichni dospělí,
pro ně pracujeme, učíme je a vychováváme.
Škola žije, roste, dýchá a vytváří tvůrčí atmosféru díky svým pedagogům, kteří učí, domlou-

Prázdninová družina
O letních prázdninách jsou mnohé základní školy
zavřené a děti tak tráví svůj volný čas se svými
rodinami nebo na táborech. U nás děti rády opakovaně navštěvují prázdninovou školní družinu.
Právě proto se letos otevřely hned čtyři turnusy,
kde na děti čekal pokaždé originální program plný
her, tvoření a sportovních aktivit. Naší prioritou
byl čas trávený převážně venku. Nechyběla zde
každodenní turistika po okolí, stopovaná a šipkovaná, plnění úkolů, hledání pokladu a tradiční
společný piknik. Odměnou pro nás všechny pak
byly společné zážitky, rozzářené oči dětí a spokojení rodiče.
Tým prázdninové družiny

Třídní besídka žáků p. uč. Hany Švendové (kytara)
Út 4. 10. | 17.00 hodin | koncertní sál

vají, přesvědčují, vymýšlejí a organizují výuku ve
škole. Podílejí se na třídních nebo celoškolních
projektech, ale také na sebevzdělávání, aby přenos informací a dovedností směrem k žákům
byl co nejefektivnější. Velmi důležitým partnerem školy jsou rodiče našich žáků. Bez nich
by nedošlo ani k náznaku zažehnutí žákovské
záře. Pomáhají škole při řadě třídních i školních
aktivit, nezbytná je jejich pomoc a součinnost
s učiteli při pořádání třídních besídek, kulturních
představení, sběru surovin a školních výletů.
Přeji si, aby všem výše uvedeným v dalších
školních měsících přálo zdraví, neopouštěla je
fantazie, energie, charizma, nápady, sny, inspirace i chuť dále pracovat pro školu a vzdělávání
na Kometě v Ústí.
Mgr. Bc. Radek Škarka

Přehlídka středních škol
Čtyřicet středních škol představí v České Třebové své vzdělávací programy žákům 8. a 9. tříd
na „Přehlídce středních škol“, která se uskuteční
12. 10. 2022 od 8.00 do 17.00 hod. v prostorách SŠ technické a dopravní G. Habrmana v České Třebové, Na Skalce.
Žáci a jejich rodiče zde získají aktuální informace o nabídce oborů vzdělání, přijímacím
řízení a stipendijních programech škol. Současně se školami se zde budou prezentovat
i významní zaměstnavatelé regionu a návštěvníci tak dostanou kompletní informace o provázanosti požadovaných profesí a nabídky studia.
Informační a poradenské středisko pro volbu
povolání 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, Úřad práce ČR, kontaktní
pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394.
T: 950 172 445, 950 172 213, E: iva.tomsova@uradprace.cz, jitka.hanackova@uradprace.cz.

Hudební besídka
Po 10. 10. | 17.00 hodin | koncertní sál

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální

1.klavírní setkání
Út 11. 10. | 18.00 hodin | koncertní sál

Kvalifikační kurz – Pracovník v sociálních službách

Black Band – mezinárodní soutěž Big Bandů
So 15. 10. | Pardubice
Hudební besídka
Po 24. 10. | 17.00 hodin | koncertní sál
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Na Vyšší odborné škole a střední škole zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí se v termínu od
26. 10. do 16. 12. 2022 bude konat kvalifikační
kurz Pracovník v sociálních službách.
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky
do 14. 10. 2022.

Adresa školy: Vyšší odborná škola a střední
škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí,
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, 562 01
E-mail: szsuo@szsuo.cz
Bližší informace o kurzu najdete na szsuo.cz.
Dotazy pište na e-mail: szsprojekt1@seznam.
cz nebo volejte na telefonní číslo: 464 521 292
(sekretariát školy).
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Z našich škol

Střední škola automobilní
SŠA se otevře veřejnosti

Zveme všechny zájemce o studium těchto
oborů:

• dopravní prostředky (maturitní studium,
vhodné i pro dívky)
• průmyslová ekologie (maturitní studium,
vhodné i pro dívky)
• karosář (učební obor)
• autolakýrník (učební obor)
• autoelektrikář (učební obor)
• mechanik opravář motorových vozidel
(učební obor)

• autotronik (maturitní studium)
• autotronik + autoelektrikář (maturitní studium s výučním listem)

Podrobnější informace o studijních oborech
na Střední škole automobilní naleznete na:
skola-auto.cz.

Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí
pořádá ve všech prostorách školy na Dukle
a v areálu praktické výuky v Hylvátech
v sobotu 22. října 2022 od 9.00 do 13.00
hodin Den otevřených dveří.

Nové prostory pro SŠUP v Perle
Uměleckoprůmyslová škola v Ústí
získá novou budovu v areálu bývalé
Perly
V areálu bývalé Perly v Ústí nad Orlicí má vzniknout nová budova pro místní střední uměleckoprůmyslovou školu. Ta by měla získat perfektní
zázemí pro výuku studentů. V budově školy
totiž budou umístěny učebny, dílny, ateliéry
a potřebné zázemí pro výuku uměleckých oborů
textilní výtvarnictví, užitná fotografie a média,
průmyslový design, modelářství a návrhářství
oděvů, grafický design a pro obor obalová technika. Součástí budou i dvě počítačové učebny.
„Oživení areálu Perly považuji osobně za klíčový
projekt v Ústí nad Orlicí. V loňském roce byla
v areálu otevřena budova domova dětí a mládeže, kde bylo investorem město.
Se starostou jednáme o přípravě projektu
nového pavilonu naší uměleckoprůmyslové
školy několik let. Dlouho jsme však čekali na
vhodné dotační příležitosti, protože investice se
všemi součástmi dosahuje částky až 190 milionů korun. Nyní se zdá, že by štěstí mohlo prát
připraveným, protože se otevírají nové dotační
možnosti, kterých chceme využít,“ řekl hejtman
Martin Netolický.
„Součástí stavby nové budovy školy budou
i přípojky na vodovodní, kanalizační a plynový

řád, elektrické rozvody a dopravní infrastruktura. V rámci záměru se předpokládá i dodávka
nezbytného mobiliáře a vybavení výukových
prostor. Výstavba objektu pro praktickou výuku
uměleckoprůmyslových oborů školy vyřeší
nevyhovující podmínky ve stávajícím objektu
Špindlerova 1167,“ uvedl krajský radní pro
oblast školství Josef Kozel.
Projekt chce kraj podat do výzvy na specifické
brownfieldy v rámci Národního plánu obnovy.
„V současné době jsou připomínkovány dva
nejdůležitější dokumenty z návrhu nařízení
k brownfieldům, které půjdou na vládu. Toto
připomínkování by mělo zajistit přijetí našeho
projektu bez výhrad, ale ještě není vyhráno. Připustit potřebujeme zejména již dříve provedenou demolici nadzemních částí.
Dále se řeší pozemkové vypořádání, kdy budova
musí vzniknout na pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje. Další podmínkou je, že se
dosáhne snížení spotřeby primární energie
z neobnovitelných zdrojů jako hlavního ukazatele energetické náročnosti budovy o 20
procent oproti požadavku na budovu s téměř
nulovou spotřebou energie,“ řekl Valtr s tím, že
celkové předpokládané náklady projektu činí
190 milionů korun.
-PAK-

Otevření nových výukových prostor
V úterý 30. srpna byly v areálu dílen naší školy
za účasti zástupců Pardubického kraje a firem
slavnostně otevřeny nové výukové prostory.
Během jednoho roku proběhla kompletní rekonstrukce původní dřevěné budovy (mimochodem
nejstarší v celém areálu).
Výsledkem je moderní objekt se čtyřmi výukovými pracovišti (svařovna, metalografická
laboratoř, učebna teorie svařování, učebna
elektromobility), skladem materiálu, šatnami
a sociálním zázemím. Spolu s rekonstrukcí
proběhlo výběrové řízení na vybavení pracovišť. Škola nyní disponuje moderními stroji pro
dělení a svařování materiálů (všemi dostupnými
metodami ručního svařování), zkušebními stroji
(ultrazvuk, digitální tvrdoměry, metalografický
mikroskop) i diagnostikou pro výuku oprav elektrovozidel.
Prostory budou využívány jak pro výuku našich
žáků, tak pro celoživotní vzdělávání dospělých.
Nové výukové prostory jsou doplněním našeho
moderního a dobře vybaveného areálu dílen.
Ing. Karel Beran

Gymnázium
Stavební úpravy
V srpnu u nás probíhala rekonstrukce elektroinstalace, která značně změnila obvyklou tvářnost interiéru školy. Díky velkému nasazení
nepedagogických i pedagogických pracovníků
při úklidu se však podařilo zahájit školní rok
v téměř čisté budově. Práce budou ještě během
podzimu pokračovat v menším rozsahu, aby
tím nebyla výuka citelněji narušena.

Akce začátku školního roku
Cesty mimo budovu školy zahájila 3. A dvoudenní dějepisnou exkurzí do Prahy (místa spojená s dávnou historií i s událostmi 20. století, návštěva divadla). Primány čekal třídenní
adaptační kurs v Říčkách, v polovině týdne
je tam vystřídali prváci ze čtyřletého studia.
Náplní byla tradičně turistika, sport, hry, seznamovací aktivity. V polovině září se uskutečnily
i dva poznávací zájezdy do zahraničí, kterých
se zúčastnili vybraní studenti z celé řady tříd
vyššího gymnázia.
Studující němčiny (Mgr. Marie Kaucová) se
vydali 14. 9. na tři dny do Rakouska (starobylé
památky podél Dunaje a hlavně Vídeň s rozmanitou architekturou, muzejními expozicemi
a interaktivními programy).
Francouzštináři (Mgr. Eva Minářová) vyjeli
dokonce na pět dní do Paříže (procházky po
slavných místech, památky, zahrady, muzea,
návštěva Versailles).
Mgr. Pavel Holásek

Vizualizace
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Sociální / zdravotní

Proč využívat pomoc
Pečovatelské služby?

Český červený kříž
Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, osobám zdravotně oslabeným a rodičům s dětmi
k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, kadeřnici…
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracovní den
před plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky)
na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin.
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).
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.
Tchaj-wan
1.–31. 10. | výstava
Fotografie paní Bohuše Hácové.
Prohlídku výstavy lze sjednat individuálně na
tel.: 775 112 998 nebo v době přítomnosti
zaměstnanců OS ČČK a při akcích centra.
Budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého
840. Vstup zdarma.
Pečeme, vaříme
7. 10. | 9.00 hodin
Budova OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého
840, káva i vstup zdarma.
Od muzea k muzeu
11. 10. | 7.45 hodin
V průběhu roku společně navštívíme 12 muzeí
v našem regionu. Jako deváté je Městské
muzeum Žamberk.
Přihlásit se můžete na tel.: 775 112 998 nebo
každé pondělí od 9.00 do 15.30 hodin na OS
ČČK (ošacovací středisko). Sraz v uvedenou
hodinu na autobusovém nádraží v Ústí nad
Orlicí.
Pro přihlášené účastníky vstupné do muzea
ZDARMA, doprava 10,– Kč / osoba.
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Šikovné ručičky
19. 10. | 14.00 hodin
Práce s ovčím rounem – plstění. Akce se koná
v jídelně CSP města Ústí n.O. (Na Pláni 1343,
Penzion). Vstup je zdarma. Akce se koná ve
spolupráci se Speciální ZŠ, MŠ a praktickou
školou v Ústí n.O.
Odpolední vycházka
27. 10. | 14.00 hodin
Vycházka po okolí města. Sraz v uvedenou
hodinu před budovou OS ČČK Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840.
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ
Každý pátek od 9.00 do 14.00 hodin. Přijďte si
popovídat se svými přáteli do Společenského
centra ČČK, každá 5. káva ZDARMA.
SOUSEDSKÁ KNIHOVNA
Sousedská knihovnička je volně přístupná 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.
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.: 775 112 998.
Těšíme se na Vaše výstavky!
MINI HOTEL NOVÁ LOUŽE
Přijede Vám návštěva a nevíte, kde přenocují?
Nabízíme vám krátkodobé ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, internetem. Bližší informace a objednání ubytování na tel.: 775 765 659.

Pečovatelská služba je určena pro všechny,
kteří z různých důvodů potřebují pomoc s péčí
o svoji osobu nebo domácnost a chtějí zůstat
v domácím prostředí. Pečovatelská služba
pomáhá ve Vaší domácnosti a je možné využít
i prostory Pečovatelské služby jako např. bezbariérovou koupelnu.
S čím Vám může Pečovatelská služba
pomoci?
Hlavním smyslem naší pomoci je dopomoci
Vám k tomu, abyste mohli žít dále ve své
domácnosti. Pracovnice budou doplňovat Vaše
ruce, oči, nohy…
Potřebujete pomoc s osobní hygienou?
Pomůžeme Vám ve Vaší domácnosti v koupelně či na lůžku. V případě špatné hybnosti
nebo bariérovosti ve Vaší domácnosti je možno
využít naši bezbariérovou koupelnu.
Je pro Vás problém uvařit jídlo či se sám
najíst? Pečovatelská služba Vám může oběd
dovést a jídlo podat na talíř. V případě potřeby
můžeme pomoci s krmením. Nádobí Vám
pomůžeme umýt a uklidit.
Přestáváte zvládat nákupy? Pracovnice Vám
může pomoci nakoupit dle Vašeho seznamu.
Samozřejmě je možno využít doprovod pracovnice do obchodu, kde Vám pomůže nakoupit
a poté Vám donese nákup do domácnosti.
Úklid domácnosti bývá také často náročný
a nezvladatelný. Pracovnice Vám může pomoci
tam, kde již Vaše síly nestačí. Pracovnice provádí běžný týdenní úklid.
Pokud máte zájem o velký úklid domácnosti,
rádi Vám předáme kontakt na služby, které tyto
služby provádějí.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte
nás, rádi Vám poskytneme další informace:
Lucie Kaválková, DiS., vedoucí Pečovatelské
služby 728 916 474.
Jana Vojáčková, DiS., sociální pracovnice pro
terénní péči 736 503 571.
Mgr. Markéta Gmuzdková, sociální pracovnice
pro budovu Na Pláni 1343.
Kolektiv
Pečovatelské služby

Den otevřených dveří
v hospici
Domácí hospic Alfa-Omega vás srdečně zve
na Den otevřených dveří, který se uskuteční
5. října od 13.00 hodin v prostorách Oblastní
charity na ul. 17. listopadu 69. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout zázemí domácího
hospice. Při setkání se sestřičkami se mohou
dozvědět mnoho informací o rozsahu poskytované péče.
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Senior klub Ústí nad Orlicí
Vycházka po ústeckém hřbitově IV.
Čt 6. 10. | 14.00 hodin
Provázet bude pan Havel, sraz v uvedenou
hodinu u obřadní síně. Akci, která je zdarma,
zajišťuje p. Štěchová.
Top Gun: Maverick | Senior kino
Út 11. 10. | 14.30 hodin
Akční drama USA. Hlásit se můžete ve Sladkovně 4. 10. a 11. 10. od 10.00 do 12.00 hod.
Cena pro člena po předložení průkazky 40,– Kč.
Peníze si doneste přesně. Pouze vstupenky do
přízemí. Akci zajišťuje p. Ešpandrová.
Oslava MDS v Bystřici Kladské, hotel Abis
s občerstvením
St 12. 10. | celodenní zájezd
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 4. 10.
a 11. 10. od 10.00 do 12.00 hod. Člen Senior
klubu hradí manipulační poplatek 30,– Kč. Max.
počet je omezen na 20 lidí. Přednost mají ti,
kteří letos ještě nebyli. V Bystřici bude volno na
nákupy do 12.30 od 13.00 hod. oslava a cestou
zpět zastávka v Mezilesí v Bedrunce. Připojištění léčebných výloh je povinné. Akci zajišťuje
předseda a doprovází p. Bednářová.
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.
Okolo dědictví
Čt 13. 10. | beseda
Ve spolupráci s RS Pardubického kraje pořádáme besedu s právníkem na uvedené téma.

Přednáška se uskuteční v jídelně CSP, bývalý
Penzion od 14.00 hodin. Vstup zdarma. Za SK
akci zajišťuje JUDr. Králík.
USA – z New Yorku do národních
parků amerického Středozápadu
St 19. 10. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s Klubcentrem Vás zveme na
cestopisnou přednášku p. Kocůrka v Roškotově divadle.
Hlásit se můžete ve Sladkovně dne 4. 10.
a 11. 10. od 10.00 do 12.00 hod. Cena pro
člena po předložení průkazky 70,– Kč. Peníze
si přineste přesně. Akci zajišťuje p Štěch.
Obří akvárium Hradec Králové
a Muzeum Východních Čech
Čt 20. 10. | celodenní zájezd
Po příjezdu do HK následuje od 10 hodin asi
1,5 hodinová prohlídka s filmem. V objektu je
kavárna. Po prohlídce je volno na oběd a občerstvení. Od 14 hodin pak společná prohlídka
muzea. Možno si dohodnout vlastní odpolední
program. Závazné přihlášky se přijímají dne
4. 10. a 11. 10. ve Sladkovně od 10.00 do
12.00 hod. Člen SK hradí příspěvek na vstupy
a dopravu 240,– Kč, nečlen 320,– Kč, neobyvatel 370,– Kč.
Předpokládaný návrat nejpozději v 18 hodin.
Akci zajišťují p. Rabová a p. Štěchová.
Odjezdy dle jízdního řádu: Hylváty – brána
f.Zářecký 07.00 hodin, Benzina pod Duklou
07.05 hodin, Babyka 07.10 hodin, Autobusové
nádraží 07.15 hodin, Letohradská 07.20 hodin,
Penzion 07.25 hodin.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
Pá 21. 10. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu uskuteční plavání
spojené se cvičením ve vodě a vstupem do relaxačního centra. Pro členy vstup na průkazku
60,– Kč, nečlen 70,– Kč, neobyvatel ÚO 80,–
Kč. Peníze si přichystejte přesně. Akci zajišťuje
p. Rabová.
Připravujeme na listopad:
Cestopis – p. Štěchová
Senior kino – p. Ešpandr
3. 11. - přednáška na CSP RS - telefony - mobily,
počítače - p. Bednářová
8. 11. - RS - Halové sportovní hry Pardubice úterý – p. Ešpandr +9
10. 11. - akce s Muzeem v Ustí nad Orlicí
–p. Rabová
24. 11. Adventní vycházka do zahradnictví
Štastný – p. Ešpandrová, p. Štěch
25. 11. - plavání – JUDr. Králík
Listopad - Adventní cizina s CK
– p. Ešpandr, p. Ešpandrová
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Zdeněk Ešpandr
předseda
KONTAKTY NA VÝBOR SK:
JUDr. Ešpandr 734 398 390, p. Štěchová
731 601 548
p. Rabová 734 188 853, p. Ešpandrová
734 188 855
p. Štěch 722 475 129, JUDr. Králík 722 475 132
Ing. Bednářová 605 834 042

Domov důchodců
Jak se máme v domově
Říjen patří již dlouhá léta sociálním službám.
Letos je vyhlášen Týden sociálních služeb ČR
od 3. 10. do 9. 10. Při té příležitosti bychom
Vás rádi pozvali na Den otevřených dveří u nás
v Domově. Těšíme se na Vás ve čtvrtek 6. 10.
od 9 do 17 hod. Nahlédnout budete moci nejen
do interiéru Domova a nové vstupní haly. Ale
budete mít možnost seznámit se i s různými
kompenzačními pomůckami, aktivizačními
technikami a chybět nebudou ani ochutnávky
pokrmů z naší kuchyně. Vyzvednout si budete
moci také potřebné žádosti na jednotlivé sociální služby Domova.
A jaké že to u nás v Domově služby nabízíme:
Domov pro seniory – je celodenní pobytová
sociální služba, která nepřetržitě zajišťuje
potřebnou péči osobám starším 65 let, které
potřebují celodenní péči druhé osoby především z důvodu ztráty fyzických sil.
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Domov se zvláštním režimem – je celodenní
pobytová sociální služba, která zajišťuje potřebnou péči osobám starším 45 let, které potřebují celodenní péči druhé osoby v důsledku
demence, zvláště pak Alzheimerovy choroby.
Odlehčovací služba – zajišťuje potřebnou
péči osobám, o které jinak pečuje osoba blízká
a dočasně tuto péči nemůže zajistit. Služba je
poskytována 24 hodin denně, avšak na dobu
určitou (nezbytnou k odpočinku pečující osoby,
rekonstrukce bytu…).
Odborné sociální poradenství – je ambulantní sociální služba, která nabízí podporu,
pochopení a poradenství osobám, které pečují
o osobu s demencí (především s Alzheimerovou chorobou) v domácím prostředí.
V rámci odborného sociálního poradenství Vám
poskytneme potřebné informace ohledně příspěvku na péči, opatrovnictví a dostupných
sociálních službách včetně potřebných kontaktů. Vysvětlíme Vám také průběh onemocnění, co můžete očekávat, provedeme Vás
jednotlivým fázemi Alzheimerovy choroby.

Poradíme Vám také, jak reagovat na nečekané
projevy chování. Nabídneme tipy na trénink
paměti a jak správně zvolit denní aktivitu. Provádíme také certifikované testy paměti, které
mohou pomoci odhalit přítomnost Alzheimerovy choroby. V první řadě Vám však nabízíme
sdílení Vašeho příběhu a ujištění, že na náročnou péči nemusíte být sami!
Více informací o jednotlivých sociálních službách Vám rády podají:
Mgr. Eva Plívová,
sociální pracovnice, tel. 734 793 446.
Mgr. Dana Matoušková, DiS.,
sociální pracovnice, tel.: 603 566 767.
Renata Hegrová, MBA, vrchní sestra provádějící
testy paměti, tel.: 734 793 449.
Den otevřených dveří bude probíhat podle aktuálních epidemiologických opatření.
Těšíme se na Vás
Zaměstnanci Domova
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Sociální / zdravotní

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., Detašované pracoviště
Ústí nad Orlicí nabízí tyto služby:
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.

CEDR poskytuje sociální
rehabilitaci
Sociální služba pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním
Společnost CEDR Pardubice o.p.s. - pobočka
Ústí nad Orlicí, poskytuje od 1. 1. 2022 lidem
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním
ve věku od 16 do 64 let službu Sociální rehabilitace.
Zájemcům služba nabízí pracovní poradenství, podporu při vzdělávání, například pomoc
při zkouškách, při výběru školy nebo pomoc
s hledáním a získáním pracovního uplatnění.
Sociální rehabilitace dále nabízí zájemcům tzv.
tréninková pracovní místa, díky kterým klienti
mají možnost získat předpoklady pravidelného
pracovního režimu pro budoucí uplatnění na
trhu práce. Služba je poskytována zdarma od
pondělí do pátku v čase 7.00 – 15.30 ambulantní formou na adrese T. G. Masaryka 115,
Ústí nad Orlicí a také terénní formou v prostředí
dle potřeb klienta.
V přízemních prostorách CEDRu v Ústí nad
Orlicí se nachází obchůdek Drobnoradost, ve
kterém je možnost zakoupit si krásné výrobky
od klientů z tréninkových pracovních míst.
Přijďte se podívat a udělat si radost.
Více informací najdete na webových stránkách
www.cedrops.cz a na čísle 603 542 697, případně 463 034 316.
Bc. Marek Mana, DiS
Vedoucí pobočky,
vedoucí sociální pracovník v Ústí nad Orlicí
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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 na Čs.
armády 1181, Ústí nad Orlicí (vysoká budova RC

Osmdesátníky přijali
v Hernychově vile
Ve čtvrtek 8. září se konalo tradiční setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku.
Slavnostní přijetí starostou města Petrem
Hájkem proběhlo, kvůli rekonstrukci obřadní
síně, v Hernychově vile. V letošním roce byla
pozvána stovka oslavenců. Čtvrtečního setkání
se zúčastnilo 45 jubilantů.
Program byl doplněn o vystoupení dětí z Mateřské školy Lentilka a pěveckého sboru Čtyřlístek Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky
města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí, květinu
a bonboniéru. Všem jubilantům gratulujeme.
-LP-

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

Svaz postižených civilizačními
chorobami z.s., ZO Ústí n. O.
Zájezd do Polska – tržnice Kudowa Zdroj
Kdy: středa 19. 10. 2022, odjezd: Letohradská v 7 hod. (Hylváty v 6.45 hod., Dukla v 6.50
hod., Družba 6.55 hod., Letohradská v 7 hod.,
nádraží ČSAD v 7.05 hod.).
Cena: člen 140 Kč, nečlen 150 Kč.
Senior kino
Americký film „Top Gun: Maverick“ (v hlavní roli
opět Tom Cruise – po 30 letech).
Kde: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí
Kdy: úterý 11. 10. v 14.30 hod. Cena: 40 Kč.
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v říjnu od
10.00 do 11.30 hod. v Klubu důchodců –
Sladkovně. Informace na tel. č. 737 378 815
a 731 052 128.
Na vaši účast se těší
členové výboru ZO SPCCH.

Inzerce

Stomatologická
pohotovost
1.–2. 10. | MUDr. Miroslava Hendrychová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960
8.–9. 10. | MUDr. Hana Horáková
Sadová 1140, ČT, tel.: 731 791 438
15.–16. 10. | MUDr. Vlastimil Janků
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 251
22.–23. 10. | MDDr. Martina Jindrová
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
28. 10. | MUDr. Jarmila Dostálová
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 949
29.-30.10. | MUDr. Michal Krejčík
Žerotínova 29, Brandýs n. O., tel.: 465 544 192
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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

2. října

Tchaj-wan / výstava fotografií / do 31.10.

Český červený kříž

www.cckuo.cz

Století Jaroslava Foglara / výstava / do 31.10.

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

Oustecký salon 22 / výstava / do 23.10.

Galerie pod radnicí

www.muzeum-uo.cz

9.00-13.00 hodin

Kurz bezlepkového pečení

MC Medvídek

bezlepkove@seznam.cz

17.00 hodin

Střídavka / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Vstupenka do ráje / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

10.00 hodin

Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou / pohádka

Malá scéna

www.msuo.cz

17.00 hodin

Spolu / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Střídavka / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

3. října

Mimořádný antikvariát vyřazených knih / do 8.10.

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

9.00-18.00 hodin

Antikvariát dětských knih / do 10.10.

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

10.00 hodin

Bookstar mini

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Bookstart junior

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

16.00 hodin

Den architektury / procházka po městě

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

19.00 hodin

Pěšky mezi buddhisty a komunisty / cestopis

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Třídní besídka / kytara

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Banger. / film *

Kino Máj

www.klucentrum.cz

Co vše na nás číhá v životě / odborná konference

VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální

www.szsuo.cz

10.00 hodin

JUDr. L. Bradáčová:(Ne)srozumitelná justice /přednáška

Malá scéna

www.knihovna-uo.cz

13.00 hodin

Den otevřených dveří- Domácí hospic Alfa-Omega

ul. 17. listopadu 69

16.00 hodin

Pohádka z knihovny / čtení, tvoření pro děti do 8 let

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

16.00-17.30 hodin

Muzejní kroužek / tesání do kamene

Hernychova vila

www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin

doc.M.Macková: Rozverné povídání o kolku a jeho dějinách / AVČ

Městská knihovna

www.knihovna-uo.cz

18.00 hodin

Smíšený PS Alou Vivat / výstava / do 30.10.

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Slovo / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Pernštejnové / výstava / do 20.11.

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Hernychovy děti / výstava / do 15.1. 2023

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

Tradiční podzimní a zimní bazar / do 10.10.

MC Medvídek

medvidek@seznam.cz

9.00-17.00 hodin

Den otevřených dveří

Domov důchodců

www.dduo.cz

14.00 hodin

Vycházka po ústeckém hřbitově IV.

Senior klub

tel.: 731 601 548

16.00 hodin

Detektivní pátrání / pro děti 2.-4. třída

Městská knihovna

barbora.jurenkova@knihovna-uo.cz

19.00 hodin

FAMU v kině 03 / pásmo filmů

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Spolu / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

9.00 hodin

Pečeme, vaříme

Český červený kříž

www.cckuo.cz

19.30 hodin

Světlonoc / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Humor v rytmu BOSSA NOVY/ písničky a vyprávění

Malá scéna

www.msuo.cz

13.30 hodin

Cože? Ale jak? / dílna pro děti

Městské muzeum

www.muzeum-uo.cz

18.00 hodin

Kollárovci / koncert

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa / DS Vicena

Malá scéna

17.00 hodin

Buko / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Dobrý šéf / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

10. října

17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Moonage Daydream / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

11. října

7.45 hodin

Od muzea k muzeu / výlet

Český červený kříž

www.cckuo.cz

14.30 hodin

Top Gun:Maverick / Senior kino

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

18.00 hodin

1.klavírní setkání

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

4. října
5. října

6. října

7. října

8. října

9. října

18.00 hodin

Oáza / film

Malá scéna

www.msuo.cz

Oslava MDS v Bystřici Kladské

Senior klub

tel.: 734 398 390

8.00-17.00 hodin

Přehlídka středních škol

SŠ technická a dopravní Č. Třebová

16.00-17.30 hodin

Galerijní kroužek / práce s hlínou, batikování

Galerie pod radnicí

12. října
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13. října

19.00 hodin

Tutanchamon - poslední výstava / dokument

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Jan Žižka / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

14.00 hodin

Okolo dědictví / beseda

jídelna CSP, Penzion

tel.: 722 475 132

19.30 hodin

Čtyři dohody / divadlo

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

14. října

19.30 hodin

Válečnice / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

15. října

9.00-16..00 hodin

Oslava 101 let skautingu ve městě

Wolkerovo údolí

www.ustino.skauting.cz

13.00 hodin

Festival duchovní hudby, vystoupení sborů a varhaníků

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

15.00 hodin

O pejskovi a kočičce, Jak zachránili hrad / pohádka

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

16.00 hodin

Festival duchovní hudby - Mše svatá

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

18.00 hodin

Festival duchovní hudby - Slavnostní koncert

kostel Nanebevzetí Panny Marie

www.farnostuo.cz

19.00 hodin

O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa / DS Vicena

Malá scéna

19.30 hodin

Tři tisíce let touhy / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

16. října

Posvícení v Knapovci
15.00 hodin

Mše svatá

kostel sv. Petra a Pavla, Knapovec

tel.: 603 569 884

16.30 hodin

Legenda o zbloudilých duších / divadlo

KD Knapovec

tel.: 603 569 884

17.00 hodin

Websterovi ve filmu / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Válečnice / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17. října

19.30 hodin

Kino naslepo

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

18. října

18.00 hodin

České umění po roce 1989

Malá scéna

www.msuo.cz

19.00 hodin

Timemanagement v práci a rodině / seminář

RC Srdíčko, Zambar

tel.: 604 313 249

19.30 hodin

Hodně štěstí, pane veliký / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Tržnice Kudowa Zdroj / zájezd

SPCCH

tel.: 737 378 815

14.00 hodin

Šikovné ručičky / plstění

jídelna CSP, Penzion

www.cckuo.cz

19.00 hodin

Z New Yorku do národních parků Středozápadu / cestopis

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

19. října

20. října

21. října
22. října

23. října

24. října
25. října

Hr. Králové, Obří akvárium, Muzeum Východních Čech

Senior klub

tel.: 734 188 853

19.00 hodin

Trojúhelník smutku / film

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Za vším hledej ženu / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

14.00-15.30 hodin

Plavání nejen pro členy Senior klubu

KPB Ústí nad Orlicí

tel.: 734 188 853

19.30 hodin

Můj otec, kníže / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

9.00-13.00 hodin

Den otevřených dveří

Střední škola automobilní

www.skola-auto.cz

17.00 hodin

Za vším hledej ženu / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

18.00 hodin

Smíšený PS Alou Vivat - Jubilejní koncert

Malá scéna

19.30 hodin

Black Adam/ film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Hodně štěstí, pane veliký / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

18.00 hodin

Jak se máš Martine / divadlo

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Black Adam / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Hudební besídka

ZUŠ J. Kociana

www.zusuo.cz

19.30 hodin

Halloween končí / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

Tenká bílá linie / cestopis

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Il Boemo / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

Den informačních center

TIC Ústí n.O., budova radnice

www.ic.ustinadorlici.cz

Laser Game Pardubice

DDM DUHA

www.ddm-usti.cz

10.00 hodin

Websterovi ve filmu / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

15.00-18.00 hodin

Kavárnička na střeše DDM

19.30 hodin

Velké lásky v malém hotelu / divadlo

Roškotovo divadlo

www.klubcentrum.cz

10.00 hodin

Princ Mamánek / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

10.00 hodin

Měňárna

RC Srdíčko

tel.: 604 313 249

14.00 hodin

Odpolední vycházka

Český červený kříž

www.cckuo.cz

19.30 hodin

Jan Žižka / film *

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Pražský výběr / koncert

Kulturní dům

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Princ Mamánek / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

Máma říkala, že bych neměla / Orlická Thálie

Malá scéna

www.msuo.cz

19.30 hodin

Paní Harrisová jede do Paříže / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

17.00 hodin

Šoumen krokodýl / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.30 hodin

Poslední střih / film

Kino Máj

www.klubcentrum.cz

19.00 hodin

Island / cestopisná přednáška

Malá scéna

www.msuo.cz

26. října

27. října

29. října

30. října
31. října
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Pro děti a mládež

Mateřské centrum Medvídek
V pátek 7. a 21. 10. bude odpolední herna uzavřená z důvodu probíhajícího kurzu pro ženy.
Děkujeme za pochopení.
Kurz bezlepkového pečení a vaření
so 1. 10. | 9.00-13.00 hodin
Přijďte na kurz bezlepkového pečení s Vlaďkou
Halatovou. Je určen pro všechny (začátečníky
i pokročilé) na bezlepkové dietě (v příp. dalších
intolerancí a alergií – nutno uvést při přihlášení).
Upečeme si chleba z ošatky, kváskové buchty,
Chačapuri a koblihy a donuty. Ukážeme si krok
za krokem různé vychytávky a triky při pečení.
Společně ochutnáme část upečeného pečiva
a zbytek si odnesete domů. S sebou si doneste
přezůvky, misku na odnesení jídla domů, příp.
nějakou zástěru, zavařovačku na kvásek. Ukážeme si i užitečné kuchyňské pomocníky. Hlaste
se prosím na bezlepkove@seznam.cz. Cena
kurzu 1 290 Kč.
Nemluvňátka, kojenci, batolátka
po 3., 10., 17., 24. a 31. 10. | 9.00 hodin
Cvičení jógy s dětmi od cca 2 let. S sebou
karimatku, volný oděv a pití, plyšovou hračku.
Vstupné 50 Kč za lekci. Hlaste se prosím předem na tel. č. 739 424 883.
Jóga pro dospělé
po 3., 10., 17., 24. a 31. 10. | 17.00 hodin
S sebou karimatku, volný oděv a pití. Vstupné
60 Kč za lekci. Nováčci v případě zájmu volejte
na tel. č. 739 424 883.
Kavárnička s Věrou
út 4. 10. | 9.00 hodin

Domškoláci sobě
st 5., 12. a 19. 10. | 10.00-12.00 hodin
Rády přivítáme všechny, kteří máte doma domškoláka nebo o alternativním vzdělávání přemýšlíte. Info a přihlášení na
marketa.mcmedvidek@gmail.com.
Tradiční podzimní a zimní bazar
čt 6. 10.–po 10. 10.
Budova Římskokatolického farního úřadu,
Kostelní ul.

Šátkování, těhotenství, porod,
šestinedělí…
Pá 7. 10. | 10.00-12.00 hodin
V MC je pro Vás každý první pátek v měsíci připravená Markétka Čermáková.
Na e-mail marketa.mcmedvidek@gmail.com
můžete psát náměty na povídání nebo požadavky na konkrétní téma.

Prodej věcí
So 8. 10. | 8.00 – 12.00 hodin

Hýbánky pro maminky s dětmi
Pá 14. 10. , út 18., 25. 10. | 10.00-12.00 hod
Aktivita je určena především pro maminky
s dětmi v nosítku nebo šátku. Pokud už své
děťátko nenosíte a máte o aktivitu zájem,
přijďte také.
Hýbat se budeme soustavně cca 30 minut, kdy
si děti užijí legraci a maminky si pořádně zacvičí.
Cvičení začíná 10.30 hod.
Po zbytek času je pro děti k dispozici naše
herna s bazénkem a maminky se mohou dál
protahovat, nebo společně sdílet.
Vstupné 40 Kč. Info a přihlášení na
marketa.mcmedvidek@gmail.com.

Výdej neprodaných věcí
So 8. 10. | 17.00 – 18.00 hodin

Pokud není uvedeno jinak, vstupné do herny
je 40 Kč za dospělou osobu.

Výdej neprodaných věcí
Po 10. 10. | 13.00 – 17.00 hodin

PROVOZNÍ DOBA

Příjem věcí do prodeje
Čt 6. 10. | 8.30 – 17.30 hodin
Prodej věcí
Pá 7. 10. | 8.30 – 17.30 hodin
Příjem věcí do prodeje (pouze popsaných)
Pá 7. 10. | 16.00 – 17.30 hodin

Další důležité informace viz. samostatný leták,
případně FB Mateřské centrum Medvídek, Ústí
nad Orlicí. !!!Do prodeje nebudou brány věci
nepopsané a bez sepsaného seznamu!!!
Pište si o své číslo k prodeji na
medvidekuo@seznam.cz.

Nemluvňátka, kojenci a batolátka,
volná herna
Po | 9.00-12.00 hodin
Jóga pro děti a dospělé
Po | 16.05-18.00 hodin
Volná herna
Út, čt | 9.00-12.00 hodin
Domškoláci, volná herna, přednášky,
besedy
St | 9.00-12.00 hodin
Šátkování, Hýbánky, besedy
Pá | 9.00-12.00 hodin
Volná herna
Út | 14.00-16.00 hodin

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, Pardubického kraje, Konzumu a úžasných dárců.
Markéta Čermáková, tel.: 777 815 344,
Katka Fišarová, tel.: 605 965 463,
medvidekuo@seznam.cz, medvidekuo.cz,
FB – Mateřské centrum Medvídek,
Ústí nad Orlicí
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Pro děti a mládež

Rodinné centrum Srdíčko
PROVOZNÍ DOBA
Začátky programů cca 10.00 – 10.30, pobytné
40 Kč (1 dítě), 50 Kč (více dětí), možnost
měsíční permanentky – 200 Kč (1 dítě), 250
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 a říkánky
Pá | 8.30 – 12.30 hodin
Enkaustika | St 5. a 12. 10. | 10.00 hodin
Na středeční výtvarné dílně se seznámíme
s malbou horkým voskem. Cena dle spotřeby
materiálu.
Klub deskových her | každý pátek
Odpolední program se uskuteční po předchozí
telefonické domluvě v Zambaru, přízemí,
vchod ze dvora. Kontakt: Bc. Dan Dostrašil,
tel.: 603 913 885.
Drakiáda | Pá 30. 9. | 16.00 hodin | letiště
Společné létání s papírovými kamarády pro
každého.
Jedlý plevel II.
Po 3. 10. | 10.00 hodin | herna
Workshop a beseda pro rodiče z cyklu Praktické
rodičovství. Přednáší lektorka Lenka Krejčí.

Dům dětí a mládeže DUHA
Kurz komunikace v manželství
– Manželské večery
Ne 16. a 23. 10. | 17.00 hodin | sál RC
Uskuteční se celkem 8 setkání (další budou
v listopadu).
Pro prohloubení partnerského vztahu, podle
metodiky zpracované manžely Leeovými z Anglie, s občerstvením, hlídání dětí po domluvě.
(Přihlášky na mail rcsrdicko@jbuo.cz, dotazy
na tel.: 603 976 036 nebo 603 913 885. Dotovaná cena kurzu (v ceně občerstvení pro pár) je
250 Kč na dvojici a setkání plus příspěvek na
hlídání dětí 50 Kč/ dítě.
Při zaplacení celého kurzu sleva 1600 Kč/kurz.
manzelskevecery.cz.
Timemanagement v práci a rodině
Út 18. 10. | 19.00 hodin | Zambar
Lektory semináře jsou Bc. Daniel Dostrašil
a Ing. Tomáš Pinkas.
Měňárna
St 26. 10. | 10.00 hodin | sál 1. patro
Konec nakupování, pojďte měnit. Výměna
nejen dětského oblečení, přineste nepotřebné
a odneste potřebné.

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

Fotbalová přípravka - nový kroužek
Zahrnuje všestranný rozvoj pohybových aktivit,
do tréninku jsou zařazovány hry s míčem i bez
něj. Tréninky na stadionu a v tělocvičně.
V dalších letech možný přechod do soutěžních
družstev TJ Jiskra a FK Orlicko.
Lezecká stěna pro veřejnost již v provozu
Přijďte si zalézt pod vedením zkušených
instruktorů! Zapůjčení lezeckého vybavení je
samozřejmostí.
Út: 19.30 – 21.00 hodin
Čt: 19.00 – 20.30 hodin
Ne: 16.00 – 17.30 hodin
Cena: 90 Kč / dospělý, 50 Kč / dítě.
Podzimní prázdniny
26. 10. | Laser Game Pardubice
Cena: 300 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění). Přihlášení je možné pouze elektronicky
od 1. 10. 2022 na ddm-usti.cz ikona PŘIHLAŠOVADLO.
Kavárnička na střeše DDM pro veřejnost
26. 10. | 15.00-18.00 hodin
Přijďte se podívat na Ústí z jiného úhlu. Můžete
se těšit na vynikající kávu a dobrůtky!

Certifikáty Cambridge
předány

Století Jaroslava Foglara v knihovně
Městská knihovna zahájila zajímavou výstavu
nazvanou „Století Jaroslava Foglara“ věnovanou 115. výročí narození spisovatele
a významné osobnosti českého skautingu
Jaroslava Foglara. Vernisáže výstavy se ujali
skauti z Ústí nad Orlicí a Letohradu a vzpomenuli na tohoto autora, který se narodil v roce
1907 v Praze, kde v roce 1999 také zemřel.

Nabízíme ještě volná místa v těchto kroužcích:
Basketbalová přípravka, Deskové hry, Francouzština, Hudební školička, Malý záchranář,
Zumbík.

Výstava obsahuje ukázky jeho tvorby, dobové
fotografie, výňatky z deníků a mnoho dalších
zajímavých věcí.
V prostoru městské knihovny ji můžete navštívit do 31. října.
-LP-

Prvního září se již poosmé konalo slavnostní
předání Cambridge certifikátů 49 úspěšným
studentům tentokrát v příjemné atmosféře
Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí.
Tyto nejprestižnější zkoušky z anglického jazyka
pro nerodilé mluvčí organizuje a připravuje 1.
jazyková škola pod vedením Milana Pošepného
jako autorizovaného partnera Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích.
Letošní zkoušky se uskutečnily v dubnu v partnerské Základní škole Bří Čapků a 28 studentů uspělo u zkoušky KET/A2/, 8 studentů
u zkoušky PET/B1/, 8 studentů u zkoušky FCE/
B2/ a 5 studentů u zkoušky CAE/C1/.
-LP-
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Kultura

Městské muzeum
Pernštejnové
6. 10.–20. 11.
Výstava věnovaná slavnému a významnému
šlechtickému rodu.
Hernychovy děti
6. 10.–15. 1. 2023
Výstava pořádaná ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou představí život
dětí od jejich narození až po dospělost během
přelomu 19. a 20. stol. a především v období
secese.
VÝZVA
Pro chystanou svatební výstavu, která se bude
konat v únoru 2023, prosíme o případné zapůjčení svatebních šatů a doplňků, fotografií, oznámení… starších roku 1999.
Den architektury
Quo Vadis? Posledních 30 let v centru
3. 10. | 16.00 hodin
Procházka začíná u Mariánského sloupu na
Mírovém náměstí a je spojená s povídáním
o stavební činnosti po roce 1989. Obousměrně
kritický pohled na změnu „od šedých tónů po
skutečnou barevnost“, téma zachovávání historických fasád a jiné.

Městská knihovna
Muzejní a galerijní kroužek
v roce 2022/2023
Více info: Mgr. Dana Morávková, lektorka galerijního kroužku, telefon: 464 649 557;
moravkova@muzeum-uo.cz.
Mgr. Gabriela Faronová, lektorka muzejního
kroužku, telefon: 464 649 556;
faronova@muzeum-uo.cz.
• pro děti 6+
• vždy v 16.00 až do 17.30 hodin
• není nutné se dopředu nahlašovat
• děti mohou přijít jen na vybrané lekce
• za každou lekci 30 Kč poplatek
Muzejní kroužek
5. 10. | 16.00-17.30 hodin | Hernychova vila
Tesání do kamene - seznámení dětí s kamenem, tesáním nápisů, bude probíhat v zahradě
Hernychovy vily (spoluúčast Petra Zeidlerová).
Galerijní kroužek
12. 10. | 16.00-17.30 hodin
Galerie pod radnicí
Práce s hlínou - batikování bavlněných tašek
hliněným reliéfem; labyrint z hlíny; malování
šlikrem.

GALERIE POD RADNICÍ
Cože? Ale jak? | 8. 10. | 13.30 hodin
Dílna pro děti s výrobou jednoduchých zbraní –
bolaso, rotační (husitský) prak a bezpečná
munice do něj.

Každoroční výstavu amatérských umělců se
vztahem k Ústí nad Orlicí a okolí nazvanou
Oustecký salon 22 si můžete prohlédnout do
23. října.

Alou Vivat slaví 20 let činnosti
U příležitosti oslav 20let smíšeného pěveckého
sboru Alou Vivat se v říjnu v Malé scéně uskuteční dvě významné kulturní akce.
První z nich je výstava mapující uplynulých 20
let činnosti sboru, která bude zahájena vernisáží 5. října od 18.00 hodin. V hudebním dopro-

vodu vystoupí Mirek Němec. Výstavu si bude
možné prohlédnout do 30. 10.
Druhou akcí k výročí založení smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat je Jubilejní koncert, který
se uskuteční v sobotu 22. října od 18.00 hodin.
Hostem koncertu bude folklórní soubor Jaro.
Vstupné na obě akce je dobrovolné.

V rámci celostátní akce Týden knihoven pořádá
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí tyto akce:
Antikvariát dětských knih
3.–10. 10. | 9.00-18.00 hodin
Knihy bude možné zakoupit v uvedeném čase
(do vyprodání zásob).
Mimořádný antikvariát vyřazených knih
3.–8. 10.
Bookstart mini | 3. 10. | 10.00 hodin
Setkání maminek malých dětí. Téma: Organizace času na mateřské dovolené.
Bookstart junior | 3. 10. | 16.00 hodin
Setkání maminek malých dětí. Téma: Nástup
do práce po rodičovské dovolené.
JUDr. Lenka Bradáčová:
(Ne)srozumitelná justice
5. 10. | 10.00 hodin
Akce je určena pro studenty gymnázia i nejširší
veřejnost a koná se v Malé scéně.
Doc. Marie Macková:
Rozverné povídání o kolku a jeho dějinách
5. 10. | 18.00 hodin
Přednáška z cyklu Akademie volného času.
Pohádka z knihovny
5. 10. | 16.00 hodin
Zveme všechny děti do 8 let na pohádkové
čtení a tvoření na téma O vlkovi, který vypadl
z knížky. Prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál. Přijďte včas, ať o nic nepřijdete!
Detektivní pátrání
6. 10. | 16.00 hodin
Přijďte nám pomoci vypátrat záhadu, se kterou
si lámeme hlavy už od konce prázdnin. Akce je
vhodná pro děti mezi 2.–4. třídou a je omezena počtem dvaceti dětí. Proto neváhejte
a registrujte svoje děti e-mailem na barbora.
jurenkova@knihovna-uo.cz
Století Jaroslava Foglara
Výstavu o životě známého spisovatele a osobnosti českého skautingu si v Městské knihovně
můžete prohlédnout do konce října.
UPOZORNĚNÍ
26.–30. 10. | PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Dětské oddělení je otevřeno od 9.00 – 14.00 hod.
Oddělení pro dospělé má v sobotu 29. 10.
zavřeno.
Mgr. Zdeňka Honzátková
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Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Program Kina Máj
Střídavka | 1. 10. | 17.00 hodin
Komedie, vstupné 130 Kč
Vstupenka do ráje | 1. 10. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč
Spolu | 2. 10. | 17.00 hodin
Drama ČR, vstupné 120 Kč

Můj otec, kníže | 21. 10. | 19.30 hodin
Dokument, titulky, vstupné 100 Kč

podání uslyšíte také vlastní skladby z jejich
autorské dílny. Vstupné 430 Kč.

Za vším hledej ženu
22. 10. | 17.00 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 Kč

Miguel Ruiz: Čtyři dohody
13. 10. | 19.30 hodin
Hra je zpracována velmi odlehčeně, promítne
se v nadsázce, volně zpracovaná, improvizujeme. V hlavní roli Jaroslav Dušek. Spoluúčinkují: Pjér La Š’éz a Zdeněk Konopásek, světelný
design Viktor Zborník, zvuk Martin Dušek.
Divadelní předplatné podzimní sezóny 2022,
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu
před začátkem představení u pokladny divadla. Vstupné 390 Kč.

Black Adam | 22. 10. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 130 Kč

Střídavka | 2. 10. | 19.30 hodin
Komedie ČR, vstupné 130 Kč

*Hodně štěstí, pane veliký
23. 10. | 17.00 hodin
Komedie, titulky, vstupné 120 Kč

*Banger | 4. 10. | 19.30 hodin
Drama ČR, vstupné 120 Kč

Black Adam | 23. 10. | 19.30 hodin
Sci-fi, titulky, vstupné 130 Kč

Slovo | 5. 10. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 120 Kč

*Halloween končí | 24. 10. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 140 Kč

Spolu | 6. 10. | 19.30 hodin
Drama, české znění, vstupné 120 Kč

Il Boemo | 25. 10. | 19.30 hodin
Historický, titulky, vstupné 110 Kč

*Světlonoc | 7. 10. | 19.30 hodin
Drama, slovenské znění, vstupné 120 Kč

Websterovi ve filmu
26. 10. | 10.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 100 Kč

Buko | 9. 10. | 17.00 hodin
Komedie, české znění, vstupné 140 Kč
*Dobrý šéf | 9. 10. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 120 Kč
Moonage Daydream | 10. 10. | 19.30 hodin
Hudební, titulky, vstupné 130 Kč
Top Gun: Maverick / Senior kino
11. 10. | 14.30 hodin
Akční, dabing, vstupné 60 Kč
*Jan Žižka | 12. 10. | 19.30 hodin
Historický, titulky, vstupné 130 Kč
*Válečnice | 14. 10. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
*Tři tisíce let touhy | 15. 10. | 19.30 hodin
Fantasy, titulky, vstupné 120 Kč

Princ Mamánek | 27. 10. | 10.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč
*Jan Žižka | 27. 10. | 19.30 hodin
Historický, titulky, vstupné 130 Č
Princ Mamánek | 29. 10. | 17.00 hodin
Pohádka ČR, vstupné 120 Kč
Paní Harrisová jede do Paříže
29. 10. | 19.30 hodin
Drama, titulky, vstupné 140 Kč
Šoumen krokodýl | 30. 10. | 17.00 hodin
Animovaný, dabing, vstupné 120 Kč
Poslední střih | 30. 10. | 19.30 hodin
Horor, titulky, vstupné 130 Kč
*přístupné od 15 let

Websterovi ve filmu | 16. 10. | 17.00 hodin
Animovaný, české znění, vstupné 100 Kč
*Válečnice | 16. 10. | 19.30 hodin
Akční, titulky, vstupné 130 Kč
Kino naslepo | 17. 10. | 19.30 hodin
Dobrovolné odchodné
*Hodně štěstí, pane veliký
18. 10. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 120 Kč
Za vším hledej ženu | 20. 10. | 19.30 hodin
Komedie, české znění, vstupné 130 KČ
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Programová nabídka Klubcentra
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
3. 10. | 19.00 hodin
Cestovatelská projekce / stand-up Ladislava
Zibury o Číňanech, Nepálcích a jejich životech.
Vstupné 220 Kč.
Kollárovci
8. 10. | 18.00 hodin | Roškotovo divadlo
Kollárovci jsou originální skupinou mladých,
talentovaných hudebníků. Hlavním pilířem jejich
repertoáru je slovenská lidová píseň, v jejich

O pejskovi a kočičce, Jak zachránili hrad
15. 10. | 15.00 hodin | Roškotovo divadlo
Pohádku pro děti uvádí Metropolitní divadlo
Praha. Vstupné 90 Kč.
USA - z New Yorku do národních parků
amerického Středozápadu
19. 10. | 19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestovatelská přednáška Karla Kocůrka.
Vstupné 90 Kč.
Ray Cooney:
Velké lásky v malém hotelu
26. 10. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by
si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou.
A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho
manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí,
je to přímo katastrofa.
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová/O. Háta Želenská, A. Gondíková/A. Stanková, J. Slánský, M.
Vašinka, I. Andrlová/V. Jeníková/P. Vojáčková,
P. Nečas / R. Štolpa a další.
Divadelní předplatné podzimní sezóny 2022,
zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před
začátkem představení u pokladny divadla
vstupné 400 Kč.
Pražský výběr
27. 10. | 19.30 hodin | Kulturní dům
Skupina vystoupí v původním složení v čele
s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem,
Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem, Jiřím
Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem.
Koncert na stání. Vstupné v předprodeji 550
Kč, na místě 650 Kč.

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

Malá scéna
Vernisáž výstavy ke 20. výročí založení
smíšeného pěveckého sboru Alou Vivat se
uskuteční 5. 10. od 18.00 hodin. Výstavu si
v prostorách Malé scény bude možné prohlédnout do 30. října.

svobodě a sblížení lidí, kteří chtějí prožít své
životy po svém. Místo herců hrají skutečně
mentálně postižené osoby. Srbsko, Nizozemsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Francie,
2020, režie Ivan Ikić. Vstupné 50 Kč.

Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou
2. 10. | 10.00 hodin
Děti jsou během programu aktivně zapojovány formou diskuze, otázek nebo i předčítání.
Vstupné děti do 10 let 50 Kč, ostatní 70 Kč.

Tutanchamon – poslední výstava
12.10. | 19.00 hodin
Cyklus dokument v kině.
Psal se 26. listopad 1922, když britský egyptolog Howard Carter skrze malou dírku ve zdi
poprvé nahlédl do v podstatě neporušené
hrobky faraona Tutanchamona. Dokument
k příležitosti 100. výročí objevení Tutanchamonovy hrobky. Filmem provází hlas zpěváka Iggyho Popa. Itálie, 2022, režie: Ernesto
Pagano. Vstupné 90 Kč, členové FK 70 Kč.

FAMU v kině 03
6. 10. | 19.00 hodin
Třetí ročník úspěšné série pásma krátkých filmů
opět přináší to nejlepší z aktuální produkce
mladých režisérů a režisérek FAMU. Česko,
2022, režie Diana Cam Van Nguyen, Andrea
Szelesová, Martin Kuba, Leila Basma, Barbora
Chalupová. Vstupné 100 Kč, 80 Kč členové FK.

cestujících se ukáží v pravém světle. Břitce satirická komedie. Švédsko, Francie, Velká Británie,
Německo, 2022, režie Ruben Östlund. Vstupné
100 Kč, 80 Kč členové FK.
Jak se máš Martine? | 23. 10. | 18.00 hodin
Divadelní představení DS Veselé zrcadlo Gymnázia Ústí nad Orlicí. Co může zažívat člověk,
který je označen jako odlišný? (Derniéra).
Vstupné dobrovolné.
Tenká bílá linie | 25. 10. | 19.00 hodin
O šnecích a lidech ze sedla bazarovýho kola
v divoký jízdě z Kanady až do Mexika. Na cestopisnou veselohru zve Ondra Ježek.
Vstupné 80 Kč.
Máma říkala, že bych neměla
29. 10. | 19.00 hodin
Orlická Thálie.
Na pozadí společenských změn 20. století,
v časovém úseku více než 60 let se odvíjí příběh čtyř generací žen jedné anglické rodiny. DS
Scéna Kralupy
Vstupné 130 Kč, důchodci a studenti 100 Kč.

Humor v rytmu BOSSA NOVY
Jan Jiráň a František Uhlíř
7. 10. | 19.30 hodin
Úsměvné vyprávění příběhů ze života i z cest
s divadlem Ypsilon doprovázené písněmi
v rytmu bossa-novy, rumby či swingu. Vstupné
150 Kč.

České umění po roce 1989
Cyklus Umění a historie není žádná hysterie
18. 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 70 Kč, důchodci 50 Kč, studenti 40 Kč.

Oáza
11. 10. | 18.00 hodin
Provokativně skutečné zkoumání lásky na
beznadějném místě. Vypráví o netradičním
milostném trojúhelníku a o zoufalé touze po

Trojúhelník smutku
20. 10. | 19.00 hodin
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya
jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Když ale
nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery

Island | 31. 10. | 19.00 hodin
Autem i pěšky jedinečnou krajinou vulkanického
ostrova… Pohodové cestování na vlastní pěst
jednou z nejpopulárnějších turistických destinací. Přijďte si poslechnout Mirka a Katku Kubíkovi. Vstupné 80 Kč.
Více na msuo.cz
změna programu vyhrazena

Festival duchovní hudby

Oslava 101 let skautů
a skautek

Posvícení v Knapovci
s autorským muzikálem

Ústečtí skauti a skautky zvou všechny příznivce
skautingu a širokou veřejnost na oslavu 101 let
skautingu v Ústí nad Orlicí. Těšíme se na vás
v sobotu 15. října od 9.00 do 16.00 hodin ve
Wolkerově údolí.
Přijďte se vyřádit, seznámit se se skautingem
a prohlédnout si fotky z naší historie. Další informace na ustino.skauting.cz

V rámci Knapoveckého posvícení Vás zveme
v neděli 16. října 2022 do Knapovce na komediální muzikál Legenda o zbloudilých duších.
V 15.00 hodin je v kostele sv. Petra a Pavla mše
svatá s doprovodem rytmické skupiny a v 16.30
hodin v kulturním domě v Knapovci uvede divadelní spolek Doveda Sloupnice autorský muzikál
Legenda o zbloudilých duších.
Po předchozím úspěšném kabaretu Český děják
připravil soubor pod vedením režiséra a muzikanta Gary Edwardse další autorské představení.
Komediální muzikál s živou kapelou na jevišti
vezme diváky na plavbu do oblasti Bermudského
trojúhelníku. Piráti hledají poklad, uklízečka
kajutu, kterou má uklidit, manželé sami sebe.
Najdou? V Bermudském trojúhelníku se může
leckdo ztratit. Dají se tam ale objevit i netušené
poklady. Na formance v kulturním domě je od
16 hodin zajištěné občerstvení. Knapovecké
posvícení je součástí projektu Knapovecký rok
podpořeného městem Ústí nad Orlicí. Těšíme
se na Vás.
Zve PhDr. Jana Staňková
a P. ThLic. Jan Pitřinec

Srdečně vás zveme na 27. ročník Festivalu
duchovní hudby svaté Cecílie, který se uskuteční v sobotu 15. října v děkanském kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
Program:
13.00-15.30 hodin
Vystoupení chrámových sborů a varhaníků
16.00 hodin
Mše svatá se zpěvem zúčastněných sborů,
slouží P. ThLic. Jan Pitřinec, administrátor
18.00 hodin
Slavnostní koncert - Maurice Duruflé
(1902_1986): REQUIEM, Op. 9. Účinkuje:
ENSEMBLE VERSUS, komorní sbor pro
duchovní hudbu při FF MU Brno
Řídí: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.,
varhany: Ondřej Múčka.
Festival se koná za podpory Pardubického
kraje, města Ústí nad Orlicí a Římskokatolické
farnosti-děkanství Ústí nad Orlicí.
Vstupné dobrovolné.
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Zahrádkářská výstava
v Častolovicích
Ve dnech 6. – 9. října se uskuteční již dvacátá
druhá zahrádkářská výstava ve výstavním areálu v Častolovicích s názvem „Zahrada východních Čech“.
Otevřena bude každý den od 09.00 do 17.00
hod., v neděli do 16.00 hodin. Pořadatelé zvou
na tuto výstavu všechny milovníky přírody
a krásy.
Zváni jsou jak odborníci,
tak široká veřejnost.
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Kultura

C-Dance pilně nacvičuje

Zveme na premiéru Divadelního spolku Vicena

Soubor C-Dance Vás srdečně zve na Běh na
dlouhou trať, který se bude konat 26. 11. 2022
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Můžete se těšit
na nové choreografie a zajímavé hosty. Představení Vám zatančíme dvakrát a přesnější
informace Vám brzy sdělíme. Zatím tedy pilně
nacvičujeme a vystupujeme. Začátkem září jste
nás mohli vidět například na akci s názvem Loučení s létem s choreografií Babušky, která se
konala v parku Kociánka v Ústí nad Orlicí.
Vás soubor C-Dance

Divadelní spolek VICENA zve na svou letošní
premiéru inscenace Wildeovy klasické konverzační komedie Jak důležité je mít Filipa. Premiéry se uskuteční ve dnech 8. a 15. října vždy
od 19.00 hod. v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.

Výstava betlémů
Tak jako v minulém roce, chceme i letos uspořádat výstavu „Betlémy z našich domácností“
v termínu 25.–27. 11. na římskokatolické faře
v Ústí nad Orlicí, kam jste všichni zváni.
V loňském roce se na nás někteří návštěvníci
výstavy obraceli s dotazem, zda by mohli i oni
svůj betlém zapůjčit a ukázat jej na výstavě.
Pokud máte zájem a chcete svůj betlém na
výstavu zapůjčit, napište prosíme na:
oreluo@seznam.cz, kde si individuálně domluvíme podrobnosti. Za každý zapůjčený betlém
budeme rádi a předem děkujeme.
Jiří Kada
Orel jednota Ústí nad Orlicí

Zájemci o vstupenky v předprodeji si je mohou
zakoupit na portálu Goout.net.
Odkaz: goout.net/cs/vicena/pzdbrig/
Režie: Marcela Bucháčková. Hrají: Michal Šejna,
Vlastimil Drda, Dana Šedová / Jarmila Kodytková, Květuše Richterová, Natálie Eliášová,
Pavel Schiller, Květa Venclová a Věroslav Musil.

DS Vicena zve do Malé scény
Divadelní spolek Vicena připravuje na 4. listopadu seniorské divadlo „Se starci na chmelu“
v režii Alexandra Gregara. Představení se uskuteční v 19.00 hodin v Malé scéně.
Srdečně Vás zveme!

Inzerce

Vladimír Lněnička

AUTODOPRAVA
Autodoprava po celé ČR do 2,5 tun

tel.: 602 419 472
ulice V Lukách 878 • 562 01 Ústí nad Orlicí
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Kultura
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Sport

Lezecké závody
přilákaly desítky lezců

Klub sportovní gymnastiky
Na novou závodní sezónu jsme se začali připravovat již v závěru srpna, kdy jsme premiérově využili
prostor tělocvičny DDM Duha pro náš gymnastický kemp. Díky obětavé pomoci rodičů gymnastek jsme přemístili naše nářaďové vybavení
z domovské tělocvičny, abychom si poprvé užili
„luxus“ mít zázemí, který gymnastice na rozdíl od
jiných sportů výrazně chybí: všechny tréninkové/
soutěžní disciplíny byly stabilně k dispozici k okamžitému užívání. Náš běžný trénink totiž obnáší
nezbytnou opakovanou přípravu a úklid nářadí,
které ukrojí 10% času určeného pro trénink, což
v celoročním součtu činí bezmála 26 hodin!
Intenzivní trénink jsme si zpestřili akrobacií pod

vedením externí lektorky a mezinárodní rozhodčí
v SG, a využitím nafukovacího AirFlooru.
Návazně jsme hned v úvodu září pro členky klubu
uspořádali akci s lektorkou sportovního cheerleadingu s využitím nafukovacích modulů pro
akrobatickou průpravu, které jsou velmi populární i pro trénink v domácích podmínkách. Naše
gymnastky mají nyní velkou motivaci zvládnout
nové dovednosti a překonat výzvy letošní závodní
sezóny.
Tým trenérek
Klub sportovní gymnastiky

Horolezecký oddíl DUHA ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže DUHA v Ústí nad
Orlicí uspořádali v sobotu 10. září lezecké
závody v dvojkombinaci na rychlost a obtížnost nazvané ÚSTÍ LEZE. Na start závodu se
postavilo 63 lezců z celé republiky ve věkových
kategoriích od 6 do 99 let. Závod byl určen pro
začátečníky a mírně pokročilé lezce jako „amatérská oblastní liga“.
Bližší informace o závodech a oddílu naleznete na webu horoduha.cz.

Facebook/sportgymuo I Instagram/sportgymuo
sport-gym.estranky.cz

Cvičení jednoty Orel
Konal se čtvrtý atletický mítink Rieter

Pravidelná cvičení jednoty Orla v Ústí
nad Orlicí ve školním roce 2022/2023

V Ústí nad Orlicí se poslední srpnové úterý
konal již 4. ročník mezinárodního atletického
mítinku Rieter. Závodů se účastnilo 127 závodníků z 38 oddílů ze Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a České republiky. Ve
startovním poli bylo celkem 18 českých atletů
a atletek, kteří startovali na nedávném mist-

Cvičení „Aby záda nebolela“
Zveme vás každé úterý v čase od 19.00-20.00
hodin na cvičení „Aby záda nebolela“, které vede
Pavla Nedvědová a koná se v tanečním sále
v budově DDM. Cvičení je určeno pro všechny
věkové kategorie a je zaměřeno na protahování
jednotlivých částí těla, odbourávání bolesti...
Cena: 30 Kč členové Orla, 50 Kč nečlenové.
S sebou si vezměte karimatku a pohodlné
oblečení.

rovství Evropy v Mnichově. Počasí závodům na
atletickém stadionu přálo a mítink si v hledišti
nenechalo ujít mnoho sportovních fanoušků.
Kompletní výsledky závodu naleznete na webu
Českého atletického svazu.
-LP-

Kurzy sebeobrany GAKU-DO
Zveme vás na kurzy sebeobrany Gaku-do, které
budou každé úterý od 6. září v tanečním sále
v budově DDM a vede je Mgr. René Nedvěd.
Kurzy vás naučí: jak se bránit, zvýší vám kondici
a sebevědomí, naučí vás, jak v konfliktní situaci nepropadnout panice a vědět si rady apod.
Cena pro členy je 40 Kč a pro nečleny 70 Kč.
S sebou si vezměte pohodlné oblečení. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na emailu: oreluo@seznam.cz.
Orel jednota Ústí nad Orlicí
oreluo.webnode.cz
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Sport

Rekreační služby a sportoviště Tepvos

STUDIOBART zve na cvičení

Krytý plavecký bazén

STUDIOBART - jóga, zdravá záda, cvičení pro
děti (Smetanova 470, pod Popradem).
Srdečně zveme na poprázdninové cvičení
k nám do studia.
Připravujeme pestrou nabídku - jóga, zdravá
záda, pilates, cvičení pro seniory, cvičení pro
děti s fyzioterapeutkou.

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

Pilates s Pavlínou každý pátek 8.15 a kruháč
středy 8. 00. Cvičení pro seniory - ranní nádech
s Danou Holubářovou.
Můžete se těšit na lekce vinyasa jógy s Barčou, zdravých zad s Market a Veru, vitality jógu
s Růžou. Pro maminky jsme připravili cvičení po
porodu - středy 10. 00.

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

Sledujte náš web studiobart.cz, či pište na
info@studiobart.cz, rádi Vás budeme o novinkách informovat.

Centrum RIO
Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin,
Kruhový trénink, Fitbox.
Rezervace: tepvos.cz/rezervace
Krytý plavecký bazén – provozní doba říjen

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

Den

Datum

Ranní plavání

Plavání pro veřejnost

Relaxační centrum

So

1. 10.

09:00 – 21:00

9:00 - 21:00

Sauna

Ne

2. 10.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky bazenusti.cz.

Po

3. 10.

Út

4. 10.

St

5. 10.

Čt

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
Sanitární den

společná
ženy
muži
ženy
muži
muži
ženy
společná
společná
3. 10. 2022

tel.: 774 673 365, bazenusti.cz
V Lukách, 562 01 Ústí nad Orlicí

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

15:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

6. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

Pá

7. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

14:30 - 21:00

So

8. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

9. 10.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Po

10. 10.

SANITÁRNÍ DEN

Út

11. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

15:00 - 20:00

St

12. 10.

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

Čt

13. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

Pá

14. 10.

14:30 – 21:00

14:30 - 21:00

So

15. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Zimní stadion

Ne

16. 10.

08:00 – 20:00

08:00 - 20:00

Letní provoz zimního stadionu bude ukončen v průběhu října v závislosti na počasí
Plocha zimního stadionu je pokryta umělohmotným povrchem, který je vhodný k provozování
IN-LINE hokeje nebo BANDY hokeje, IN-LINE
bruslení, Florbal. Upozorňujeme potencionální
zájemce, aby si včas zajistili termíny pronájmu.

Po

17. 10.

Út

18. 10.

St

19. 10.

Čt

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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14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

15:00 - 20:00

17:30 – 21:00

17:30 - 21:00

20. 10.

05:30 – 07:55

14:30 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

Pá

21. 10.

15:30 – 21:00

15:30 - 21:00

So

22. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

23. 10.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

24. 10.

Út

25. 10.

St

26. 10.

Čt

27. 10.

Pá
So

13:00 – 21:00

15:00 - 21:00

05:30 – 07:55

14:30 – 20:00

15:00 - 20:00

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

05:30 – 07:55

08:00 – 21:00

08:00 – 21:00

28. 10.

09:00 – 21:00

09:00 – 21:00

29. 10.

09:00 – 21:00

09:00 - 21:00

Ne

30. 10.

08:00 – 20:00

08:00 – 20:00

Po

31. 10.

13:00 – 21:00

15:00 - 21:00
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Kultura

Vycházka za světcem
1/ Socha sv. Jana Nepomuckého

2/ Sochy sv. Floriána

Kvůli sporům s králem Václavem IV. byl umučen a následně svržen do Vltavy. Mezi jeho atributy patří pět hvězd kolem hlavy, jazyk, most,
palmová ratolest či ryba nebo řeka. Samotná
socha je datována do roku 1663 a pochází
z dílny neznámého autora, kamenný sokl
pochází z roku 1713. Je považována za jednu
z prvních kamenných soch tohoto světce u nás.
Vznikla totiž téměř 60 let před jeho blahoslavením. Každý rok před jeho svátkem byla socha
očištěna, barvy obnoveny a k soše přistaven
oltářík. Za ním stála kulisa s namalovaným Karlovým mostem a hladina Vltavy nesoucí Janovo
tělo. Socha dříve stávala ve středu Svatojánského náměstí (dnes kruhový objezd).

Socha sv. Floriána, původně římského vojáka
žijícího ve 3. století, je umístěna čelně proti
budově hasičské zbrojnice. Důvod je prostý,
tento světec drží mimo jiné ochranou ruku
nad hasiči. Jeho atributy jsou brnění, dům,
mlecí kámen, korouhev, vědro s vodou a další.
Náš Florián má v pravé ruce nádobu s vodou
k hašení, pod jeho nohama stojí dům a v levé
ruce svírá korouhev. Florián pochází z roku
1852 z dílny mistra J. Čipa. Další socha tohoto
světce se nachází v nice štítu Hernychovy vily.
Továrník Florian Hernych ji sem nechal umístit,
aby chránila jeho vilu a továrnu před požáry,
které v té době byly bohužel velmi časté.

3/ Sochy v parku u kostela
Začneme u sousoší Nejsvětější Trojice pocházejícího z roku 1856. Je rozděleno do tří pater.
V nejvyšším se nachází Kristus s křížem přes
rameno a vedle něj sedící Bůh Otec. O patro
níž je Panna Maria Immaculata, ve spodním
patře sv. Ignác. Sousoší se dříve nacházelo na
ulici dnes T. G. Masaryka u č.p. 116. Další ze
zajímavých soch stojí opodál a je jí sv. Josef
držící Jezulátko. V parku si můžete prohlédnou
i Pietu umístěnou ve výklenku Útěchové kaple.

4/ Socha sv Václava
Socha z roku 1762, zpodobňuje patrona Čech,
míru a sládků. Je znázorněn v knížecím rouchu
s medailonem, v němž je vyobrazena Panna
Marie boleslavská a s korunou na hlavě. Svírá
jeden ze svých atributů, a to korouhev. Socha
původně stávala na Podměstí, poté byla přesunuta na starý hřbitov před kostel, a nakonec se
roku 2007 vrátila na původní místo.

5/ Sloup se sochou Panny Marie
Mariánský sloup vznikl v letech 1737 až 1739,
jako přímluva za ochranu před morem, hladem
a válkou. Původně byl opatřena kamenným
zábradlím. Panna Maria Immaculata stojí na
půlměsíci a kolem hlavy má korunu z dvanácti
hvězd. Ústečtí si sochy velmi cenili, svědčí
o tom i doklady o vysoké finanční částce za
opravy.
Městské muzeum, Ústí nad Orlicí
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Různé

Ústecký desetiboj

V sobotu a v neděli 1. a 2. října se na atletickém
stadionu uskuteční 78. ročník Ústeckého desetiboje - krajského přeboru Pardubického kraje
ve vícebojích mužů, žen, staršího a mladšího
žactva. Podle kategorií se bude soutěžit v pětiboji, sedmiboji, devítiboji a desetiboji.
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Náš závod, který je nejstarším desetibojem
v České republice, pořádá atletický oddíl TJ
Jiskra Ústí nad Orlicí.
Více informací na atletikauo.cz.
-LP-

Přijďte se k nám podívat – nyní přijmeme:

SEŘIZOVAČE VSTŘIKOVACÍCH LISŮ (m/ž)
SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK (m/ž)
DĚLNÍKA DO VÝROBY (m/ž)
MECHANIKA (m/ž)

Pracujeme v moderním, čistém provozu
Máme motivační bonusy, příspěvek na dovolenou
V prosinci inkasujeme 13. mzdu
Moldex nám přispívá na penzijní a životní připojištění
Nastoupit můžete třeba hned, vše Vás naučíme

Pro info o jednotlivých pozicích volejte na personální oddělení Erice nebo Pavlíně

tel. 465 519 015, 465 519 014, prace@moldex.cz

moldex.cz

Inzerce

Koupíme RD nebo chalupu k trvalému bydlení
v Ústí nad Orlicí nebo v okolí cca do 20 km. V dobrém stavu s dispozicí 4+1 a větší nebo s možností dostavby dalších místností. Jsme přímí
zájemci. Koupě od majitele i od RK. Úspěšný tip
hodnotně odměníme. Tel. 608 039 239.

Koupím starší filmové i jiné plakáty cca do
roku 1980. Tel. 608420808.

Koupím gramofonové LP 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

Inzerce

PROFESIONÁLNÍ OCHRANA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ A SLUCHU

Jste v práci v pohodě nebo potřebujete změnu?

Ústecké listy

Periodický tisk územně samosprávného celku

Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
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