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Kultura

Slavnostní večer v Roškotově divadle

Srdečně vás zveme na Slavnostní večer 
s udílením cen města, který se usku-
teční ve čtvrtek 10. října od 19.00 hodin 
v Roškotově divadle. V hudebním pro-
gramu vystoupí dixielandová kapela Black 
Buřiňos z Týniště nad Orlicí, program 
moderuje Martin Lamplot. 
Vstup zdarma

Dům dětí a mládeže v areálu Perla 01 – čekání na startovní výstřel

Vážení spoluobčané, nemohu začít jinak než 
pohledem zpět. Ve středu 30.9.2009 byl defi-
nitivně ukončen provoz akciové společnosti 
Perla. Tento den opustilo podnik posled-
ních třicet zaměstnanců a uvedené datum je 
možno považovat za konec tradice výroby kla-
sického textilu v Ústí nad Orlicí. Dnes, přesně 
po deseti letech, rozhodujeme, zda areálu 
bývalé Perly 01 vdechneme nový život.

Uplynulé roky spojené s přípravou revitalizace 
území byly někdy více viditelné, jindy naopak 
méně. Zprvu zahrnovaly hledání a definování 
nové náplně (2011-2013), následovala urba-
nisticko-architektonická soutěž (09/2013-
02/2014) a vypracování, projednání a schvá-
lení regulačního plánu (09/2014-04/2016). 
Projektová příprava byla zahájena v roce 2015 
investičními záměry, které se staly základem 
projektů pro územní řízení (2016) a stavební 
povolení (2017). Vlastní prováděcí dokumen-
tace pro novostavbu domu dětí a mládeže se 
realizovala v období 07/2017-08/2018. Sou-
běžně v tomto termínu probíhala také demo-
lice výrobních hal a v návaznosti byla zpraco-
vána dokumentace technické infrastruktury.

Za deset let jsme urazili kus cesty. Přesto v sou-
časné chvíli stojíme na pomyslné startovní 
čáře. Sportovní terminologií jsme zakleknuti 
ve startovních blocích a čekáme na výstřel 
startéra. Nečeká nás sprint, ani běh na krátké 

trati, stále máme před sebou maratonskou 
vzdálenost. Těch deset let lze považovat za 
kondiční přípravu, ve které jsme ověřovali 
svoje schopnosti, ubezpečovali se o správ-
nosti volby a testovali svoji výdrž a odhodlání.

Poslední tréninkovou zátěží bylo výběrové 
řízení na dodavatele stavby domu dětí a mlá-
deže. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna 
v dubnu letošního roku s tím, že jediným kri-
tériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 
Soutěž probíhala ve třech fázích. V první z nich 
museli přihlášení uchazeči prokázat profesní 
způsobilost a zároveň splnit stanovené pod-
mínky ekonomické a technické kvalifikace. 
Žádost o účast podalo jedenáct uchazečů, 
všichni stanovené podmínky splnili a byli 
vyzváni k podání vlastní cenové nabídky. Tím 
byla zahájena druhá fáze soutěže, která probí-
hala od 1.6. do 28.8. Cenovou nabídku před-
ložilo šest firem, nejnižší cena v daném oka-
mžiku činila 93.172.488 Kč včetně DPH. Třetí, 
závěrečnou fází soutěže byla elektronická 
aukce všech šesti uchazečů. Aukce se usku-
tečnila 4.9. a trvala 30 minut. Účastníkům byla 
sdělena dosud nejnižší cena a dána možnost 
během stanovené časové lhůty svoji původní 
nabídku snížit. Do aukce se postupně zapojilo 
všech šest uchazečů, výsledkem bylo snížení 
nabídkové ceny o 2.053.438 Kč včetně DPH. 
Nejvýhodnější nabídku podala firma Chládek 
a Tintěra, Pardubice a.s. ve výši 91.119.050 Kč 

včetně DPH. Všechny informace o soutěži jsou 
nadále k dispozici na webové adrese 
https://zakazky.muuo.cz

Povoleným dopingem může být případná 
dotace ze státního rozpočtu. V květnu jsme 
Ministerstvu pro místní rozvoj podali na 
výstavbu nového DDM žádost o dotaci v rámci 
programu Podpora revitalizace území – rege-
nerace brownfieldů pro nepodnikatelské vyu-
žití. Podle dostupných informací rozhodne 
o žádostech ministerstvo koncem října letoš-
ního roku.

Vážení spoluobčané, rada města na svém 
zasedání dne 9. září doporučila zastupitelstvu 
schválit příslušnou smlouvu o dílo a zahájit tak 
očekávanou výstavbu domu dětí a mládeže. 
Konečné rozhodnutí ovšem přísluší zastupitel-
stvu. A to nejen proto, že se jedná o zásadní 
investici, ale zejména s ohledem na skuteč-
nost, že akce bude hrazena z nového inves-
tičního úvěru.

Petr Hájek
starosta města

P.S. (doplněno 17. 9. 2019)
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
16. 9. smlouvu schválilo. Pro návrh se vyslovilo 
20 zastupitelů, 5 zastupitelů návrh nepodpo-
řilo a 2 byli z jednání omluveni. Jinými slovy 
– bylo odstartováno!  ph-
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Kultura

Vernisáž nových výstav v muzeu

Ve čtvrtek 3. října se od 17.00 hodin 
uskuteční v městském muzeu společná 
vernisáž nově připravených výstav.
První ukáže okouzlující textilní tech-
niku Patchwork a na druhé, s názvem 
Kamenná krása, budou moci návštěvníci 
obdivovat nevšední krásu nerostů z růz-
ných konců světa.

str. 5

Z našich škol

Den otevřených dveří SŠA

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 
pořádá ve všech prostorách školy na 
Dukle a v areálu praktické výuky v Hylvá-
tech  v sobotu 19. října od 9.00 do 13.00 
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Více informací na www. škola-auto.cz

str. 17
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Informace

Rada města schválila návrh aktualizace výše   
nájemného v městských bytech

Z důvodu poslední úpravy výše nájmů, 
ke které došlo již v roce 2010 deregulací 
nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb., 
je současné nájemné v městských bytech 
ve srovnání s běžným tržním nájemným 
silně podhodnocené. To má za následek 
nedostatek finančních prostředků na 
zajištění pravidelné údržby a oprav byto-
vého fondu a absenci financí pro budoucí 
investice k rozvoji městských bytů.
Město Ústí nad Orlicí přistoupilo k třífá-
zovému navýšení nájemného v průběhu 
následujících tří let, aby nebylo navýšení 
způsobené dlouhým obdobím neměn-
ných nájmů tak vysoké. 
Průměrné nájemné všech městských bytů 
bude od 1. 1. 2020 ve výši 68 Kč/m2, od 
ledna roku 2021 ve výši 88 Kč/m2 a od 
roku 2022 se pak bude nájemné v prů-
měru pohybovat okolo 102 Kč/m2, což 
odpovídá 78 % tržního nájemného v Ústí 

nad Orlicí, které se již dnes pohybuje 
okolo 130,- Kč/m2.
Se změnou výše nájemného dochází 
k zatřídění městských bytů do šesti samo-
statných kategorií dle kvality a typu bytů. 
Každá kategorie je pak dále rozdělena na 
tři podkategorie, určující „užitkovou hod-
notu“ bytu (aktuální vybavení bytu, jeho 
lokalizace v domě, apod.). 
Úpravou nájemného dojde k postupnému 
zvyšování standardu a kvality městského 
bytového fondu a tím k vyššímu komfortu 
pro jeho uživatele.
Změna výše nájemného se bude týkat 
také nebytových prostor pronajímaných 
městem Ústí nad Orlicí.

Ing. Jiří Hruška
Město Ústí nad Orlicí, Odbor správy 

majetku

Záměr prodeje družstevních bytů

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevních bytů ve vlastnictví 
Ústeckoorlického bytového družstva

č. 1196/4  o velikosti 1+kk, ulice Chod-
ská 1196, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 19,98 m2 . Byt se nachází v 1. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 760.000 Kč

č. 1218/13  o velikosti 1+kk, ulice Pol-
ská 1218, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 22,39 m2 . Byt se nachází ve 4. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 780.000 Kč

č. 338/2  o velikosti 1+1, ulice Okružní 
338, Ústí nad Orlicí, o započítatelné ploše 
35,70 m2 . Byt se nachází v 1. nadzem-
ním podlaží. Minimální kupní cena bytu 
je stanovena ve výši 960.000 Kč

č. 1331/5  o velikosti 1+1, ulice Příčná 
1331, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 34,69 m2 . Byt se nachází ve 2. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 980.000 Kč

č. 298/10  o velikosti 2+1, ulice Jilem-
nického, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 70,13 m2 . Byt se nachází ve 4. nad-

zemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 1.340.000 Kč

č. 305/1  o velikosti 2+1, ulice Okružní 
305, Ústí nad Orlicí, o započítatelné ploše 
69,02 m2 . Byt se nachází v 1. nadzem-
ním podlaží. Minimální kupní cena bytu 
je stanovena ve výši 1.340.000 Kč

č. 1193/11  o velikosti 2+1, ulice Chod-
ská 1193, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 61,87 m2 . Byt se nachází ve 3. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 1.340.000 Kč

č. 1334/4  o velikosti 3+1, ulice Nová 
1334, Ústí nad Orlicí, o započítatelné 
ploše 67,39 m2 . Byt se nachází ve 2. nad-
zemním podlaží. Minimální kupní cena 
bytu je stanovena ve výši 1.400.000 Kč

Bližší informace o podmínkách prodeje 
a náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na www.ustinadorlici.cz v sekci úřad 
– úřední deska, obecné informace na  
e-mailové adrese 
skalicka@muuo.cz,
 tel.: 465 514 266 nebo 736 516 266.

Výběrové řízení a záměr prodeje 
p.p.č. 3192 v k.ú. Ústí nad Orlicí, 
v obci Ústí nad Orlicí

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje p.p.č. 3192– ostatní plocha (způ-
sob využití – jiná plocha) o výměře 1.035 
m2 v k.ú.  Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad 
Orlicí. 
Jedná se o pozemek v centru města, 
v areálu bývalého závodu PERLA 01. 
Současně vyhlašuje tímto výběrové 
řízení na nejvhodnější návrh pro uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
a následně smlouvy kupní na výše speci-
fikovanou pozemkovou parcelu.
Prodej výše uvedeného pozemku se usku-
tečňuje za účelem výstavby v souladu 
s územním plánem a schváleným regulač-
ním plánem. Budoucí vlastník bude mít za 
povinnost vybudovat na pozemku záměr 
uvedený ve své nabídce za současného 
dodržení veškerých podmínek stanove-
ných městem Ústí nad Orlicí a nabídnu-
tých budoucím vlastníkem v předložené 
nabídce. 

(Další informace zjistíte na úřední desce)

Termíny zapůjčování nádob na 
bioodpad 

Nádoby na bioodpad o objemu 240l jsou 
zapůjčovány bezplatně na dobu neurči-
tou k užívání občanům obvykle v počtu 1 
ks na jedno číslo popisné (v případě dvou-
generačního domu, nebo velkého zájmu 
2 ks), na základě jednoduché zápůjční 
smlouvy sepsané na místě (budou 
v majetku města). Rozměry nádoby: 
výška 100 cm, šířka 58 cm, hloubka 75 
cm. Každá nádoba má své evidenční číslo. 
K převzetí si prosím vezměte průkaz 
totožnosti.

Termíny zapůjčování nádob – říjen 2019 
– poslední termíny v roce 2019

PÁTEK 18.10. od 10.00 do 18.00 hodin, 
Sběrný dvůr, Královéhradecká 1526

SOBOTA 19.10. od 8.00 do 12.00 ho
din, Sběrný dvůr, Královéhradecká 1523

Mgr. Tomáš Kopecký - odbor ŽP měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí, 

Jiří Preclík místostarosta města Ústí nad 
Orlicí a gestor životního prostředí
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Informace z radnice

Poděkování

Děkuji touto cestou policistům pod vede-
ním p. npor. Bc. Tomáše Blažka z obvod-
ního oddělení PČR v Ústí nad Orlicí za 
jejich práci. Rychlým a úspěšným vyře-
šením zachránili rodičům mé ženy jejich 
úspory poté, co tchán podlehl falešným 
řemeslníkům. Ať se daří i nadále.

Zdeněk Kovrzek, Hnátnice

Den turistických informačních 
center

Dne 24. října 2019 po celé ČR proběhnou 
v turistických informačních centrech (TIC) 
oslavy 25 let jejich existence. Zveme Vás 
u této příležitosti do našeho TIC v budově 
radnice, kde s námi můžete tento den 
oslavit např. vyplněním vědomostního 
kvízu, ochutnat perníčky od místní per-
níkářky nebo získat pamětní placku a děti 
balónky s motivem oslav. Připravili jsme 
pro vás zvýhodněný vstup do všech expo-
zic a výstav Městského muzea v Ústí nad 
Orlicí za pouhých 10 Kč, včetně prohlídky 
věže, pro děti je vstup zdarma. Jako bonus 
bude součástí vstupu do muzea možnost 
zdarma vyzkoušet textilní dílnu.

TIC v Ústí nad Orlicí vzniklo v roce 1999 
a členem Asociace turistických infor-
mačních center ČR (A.T.I.C. ČR) je od 
roku 2011. V letech 2014 až 2018 (5 let) 
navštívilo či kontaktovalo naše TIC zhruba 
123 tisíc návštěvníků či občanů města. 
V letošním roce jsme jich k 31. 8. odba-
vili již 21 tisíc.

Děkujeme vám tímto za vaši důvěru 
a těšíme se na vaši další přízeň a návštěvu.

pracovnice TIC Ústí nad Orlicí

Přehlídka středních škol

Čtyřicet středních škol představí v České 
Třebové své vzdělávací programy žákům 
8. a 9. tříd na „Přehlídce středních škol“. 
Současně se školami se zde budou pre-
zentovat i významní zaměstnavatelé 
okresu, a tak návštěvníci dostanou kom-
pletní informace o provázanosti požado-
vaných profesí a nabídky studia. 
Přehlídka proběhne ve dnech 9. 10. 2019 
od 12:00 do 17:00 hod. a 10. 10. 2019 od 
8:00 do 17:00 hod. v prostorách VOŠ a SŠ 
technické v České Třebové.
Na přehlídce získají žáci a jejich rodiče 
aktuální informace o oborech studia. 
Zástupci  škol poskytnou informace 
o podmínkách přijímacího řízení, sti-
pendijních programech a plánovaných 
aktivitách školy. Součástí budou ukázky 
práce studentů. Zaměstnavatelé budou 
prezentovat svůj výrobní program a své 
vize v oblasti poptávky po pracovní síle.
„Cílem této akce je poskytnout dostatek 
kvalitních informací pro důležitý krok mla-
dých lidí, který v budoucnu ovlivní jejich 
uplatnění na trhu práce a konkurence-
schopnost v oblasti nároků na jejich zna-
losti a dovednosti“. 
Kontaktní osoba: Iva Tomšová, Infor-
mační a poradenské středisko pro volbu 
a změnu povolání, Úřad práce ČR - kon-
taktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listo-
padu 1394, tel.: 950 172 445, 
e-mail: iva.tomsova@uradprace.cz 

Poděkování

Děkuji touto cestou příslušníkům  hasič-
ského sboru v Ústí nad Orlicí. 30.8. jsem 
doma upadla a protože nemám téměř 
funkční nohy (chodím o berlích) a ještě 
nadváhu, nemohl mě bratr se synem 
zvednout. Byla jsem na zemi už hodinu, 
když mě napadlo, že zavoláme „Hasiče“. 
Během  5ti minut přijeli 3 mladí, velmi 
solidní hoši, přesunuli mě na nízké, poho-
dlné lehátko se 6 úchyty a i s našimi hochy 
zvedli na postel, odkud jsem se už s ber-
lemi postavila a mohla jít. Jejich jednání 
ke mně bylo tak pozorné, že si toho velice 
vážím (dát napít, pauzy na odpočinek, 
nabídka př. odvozu k lékaři atd.).
Navíc nabízenou odměnu v žádném 
případě nepřijali, že je to jejich práce 
a povinnost. Bez nich bychom byli bez-
mocní.
Píši to i proto, že se někomu může něco 
podobného přihodit, tak aby věděl, kam 
se s důvěrou obrátit.

Marie Sikorová,
Dům s pečovatelskou službou

Z našich škol

Mateřská škola Černovír

Velmi děkujeme vedení města Ústí nad 
Orlicí za schválení financí na opravu 
a nátěr fasády Mateřské školy Ústí nad 
Orlicí, Černovír 96. Velké díky také patří 
odboru rozvoje města paní Holáskové, 

paní Fiedlerové a stavební firmě Z. Stej-
skal.
Dále děkujeme panu Petru Knötigovi za 
velmi pěknou rekonstrukci zahradního 
domku a skluzavky.
Také chceme poděkovat TJ SOKOLU ČER-
NOVÍR, jmenovitě paní Moravcové, za 
zapůjčení hřiště na školní akci.

Děti a zaměstnanci 
Mateřské školy Ústí nad Orlicí, 

Černovír 96

Mateřská škola Knapovec

Mateřská škola Knapovec Ústí nad Orlicí 
nabízí VOLNÁ MÍSTA PRO DĚTI. Naše MŠ 
je rodinného typu. V okolí je krásná pří-
roda a MŠ poskytuje zajímavé zájmové 
kroužky: flétničky, angličtina, logopedie, 
jogínci, kuchtíci, předškolkáček.
V případě zájmu se můžete přijet podívat 
nebo kontaktovat p. ředitelku na tel.: 465 
526 186, mob: 606 785 040.
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Z našich škol

Základní škola Bratří Čapků

Prázdninová družina
Prázdninová družina proběhla stejně 
jako minulý rok ve dvou termínech. Děti 
se mohly těšit na pestrý program, spo-
jený s tematicky zaměřeným tvořením 
a aktivitami. Navštívily např. Funpark 
Skipi v Letohradě, statečně zdolaly nároč-
nou stezku odvahy a odnesly si mnoho 
výrobků a spoustu nezapomenutelných 
zážitků. 

Klára Maršíková

Zahraniční zájezd pro zaměstnance školy
Tentokrát jsme zahájili přípravný týden 
zájezdem na Slovensko, kde jsme navští-
vili naši partnerskou Základní školu Max-
miliána Hella ve Štiavnických Baních. 
Měli jsme možnost prohlédnout si areál 
této školy, která se pyšní výukou sokol-
nictví a různými mezinárodními přírodo-
vědnými projekty. Děti jsou vzdělávány 
ve velké míře přímo v lesním prostředí 
a pečují o rozmanité zahrady a živočichy 
žijící v přírodním parku Aves, jenž je sou-
částí školy. Vedení žáků k odpovědnosti, 
vzájemnému respektu, pokoře, toleranci 
a trpělivosti je právě tím, co máme se slo-
venskými kolegy společné, a stejně jako 
oni se také snažíme, aby naši svěřenci 
byli hrdí, že získali základní vzdělání právě 
u nás. Inspirativní podněty týkající se 
vzdělávání jsme obohatili o poznání nád-
herného okolí Štiavnických Baní. Neda-
leká Banská Štiavnica nás zaujala svým 
historickým centrem a možností objevit 
tajemství dolů i termálních koupelí. Již 
nyní se těšíme na další milá setkání.

Petra Mihulková

Adaptační kurzy
Sotva se žáci 6. tříd stihli rozkoukat 
na druhém stupni, už se vydali na tra-
diční adaptační kurzy do Orlických hor. 
V okouzlující přírodě podnikli řadu zají-
mavých aktivit, díky kterým lépe poznali 
nejen své spolužáky, ale i sami sebe. Spo-
lečně strávené dva dny mimo klasické 
školní prostředí byly pro všechny šesťáky 
a jejich třídní učitele velmi prospěšné.

Jitka Kučerová

Základní škola Komenského

Ohlédnutí

Noví žáci na Kometě
Ve dvou prvních a třech šestých třídách se 
objevily na naší škole nové tváře. Máme 
radost, že na velkou Kometu našly cestu 
děti z Kerhartic, Dlouhé Třebové, Hnát-
nice, Říček, Velké Skrovnice i z Dolní Dob-
rouče. 

Základní škola Třebovská

100 let české školy v Ústí nad Orlicí – 
Hylvátech
Letos budeme v Hylvátech slavit 100. 
výročí vzniku české školy. Rádi bychom 
u příležitosti tohoto výročí zorganizovali 
sběr baťůžků s vybavením pro děti, které 
si nemohou dovolit vše potřebné koupit. 
Zapojili jsme se proto do tzv. Baťůžkového 
projektu. Jedná se o doplňkový projekt 
celosvětové organizace Mary ́s meals, jejíž 
pobočka funguje od roku 2018
také v ČR. Skupina dobrovolníků shro-
mažďuje prostředky na zajištění obědů 
a vybavení pro děti v africké Malawi, 
které by jinak do školy nemohly cho-
dit. Baťůžky, které jim pošleme, budou 
pro mnoho z nich prvním dárkem, který 
v životě dostaly. Tento projekt nás oslo-
vil i proto, že umožní našim žákům zažít 
radost z pomoci druhým a dát využití 
věcem, které už nepotřebují. Snad si 
u toho uvědomí také to, že mít vzdělání 
není samozřejmost a budou se lépe sta-
rat o vybavení, které jim rodiče pořídili. 
Více informací o projektu a seznam věcí 
do baťůžků naleznete na webových strán-
kách školy. Tímto vás srdečně zveme na 
všechny akce spojené s oslavami výročí 
školy a na slavnostní předávání naplně-
ných baťůžků zástupci organizace Mary ́s 
meals dne 10. 12. 2019.

Mgr. Jolana Morávková
garant akce Baťůžkový projekt

Mateřská škola Na Výsluní

„Školička plná sluníčka“ II.

Sluníčko nás provází nejen celým životem, 
ale svými paprsky také školním vzděláva-
cím programem, který je pro naši školu 
závazný a vychází z rámcového vzděláva-
cího programu pro MŠ. Program  školky  
Na Výsluní  je rozdělen do pěti integrova-
ných bloků (paprsků), které se vzájemně 
prolínají během celého školního roku.

1.  Paprsek přátelství 
Je zaměřen na vzájemné vztahy, nava-
zování a utužování přátelství, vzájemné 
důvěry a pomoci, seznamujeme se s pra-
vidly společenského soužití apod.

2.  Paprsek pro přírodu
Jak již název napovídá, seznamuje děti 
s živou i neživou přírodou, s charakteris-
tickými znaky jednotlivých ročních období 
a učí děti chápat změny v přírodě. Jsme 
zapojeni do eko projektu  Mrkvička a vět-
šinu činností realizujeme v souladu s eko-
logickou výchovou a ochranou přírody.

3.  Paprsek pro zdravý život
Cílem tohoto bloku je vytvářet u dětí 
životní postoje a návyky prospívající 
zdraví. Poznáváme lidské tělo a učíme 
se, co mu škodí a co naopak prospívá. 
Vybíráme vhodné potraviny, podporu-
jeme sportovní aktivity. Od října do dubna 
navštěvujeme vlastní saunu.

4.  Paprsek domova
Tento blok provází zejména tradice, 
zvyky a obyčeje, které prožíváme i v MŠ, 
např. příchod Mikuláše, Vánoce, Veliko-
noce, masopustní rej v maskách apod. 
Naučíme se spoustu písniček, básniček 
i tanečků, vyrábíme dárečky pro své nej-
bližší a učíme se chápat rodinné vazby 
a vztahy.

5.  Paprsek  o světě kolem nás
Seznamuje děti se vším, co se týká lidské 
společnosti – poznáváme naše město, 
zemi i planetu, poznáváme jiné kultury, 
lidské profese, navštěvujeme divadelní 
představení a účastníme se různých akcí 
pořádaných v našem městě.

Je toho opravdu hodně, co nám každo-
denní život přináší a my se těšíme na nové 
poznatky, zkušenosti a zážitky se svými 
kamarády.

Váš Výsluňáček
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Pevně věříme, že se velká očekávání 
zúročí v nekonečná dobrodružství při 
objevování světa i sebe sama.

Mgr. Dana Špindlerová

Atletický den
Deváté ročníky (pod dohledem svých 
učitelů TV) zorganizovaly již popáté spor-
tovní dopoledne pro celý I. stupeň. Děti 
si vyzkoušely sprint na 60 m, skok daleký, 
hod míčkem a vytrvalostní běh. 
Naše škola se účastní krajské zasilatelské 
soutěže a výsledky z tohoto klání jsou 
porovnávány v rámci kraje. Jsme rádi, 
že můžeme poblahopřát žákům třídy 3. 
B, kteří si za výkony v loňském školním 
roce převzali v Pardubicích na slavnost-
ním vyhlášení výsledků za loňský školní 
rok pohár a medaile za 3. místo.

Mgr. Petra Šmídová

„Jsme na jedné lodi“
Žáci 6. ročníků vyrážejí na přelomu září 
a října do přírody na adaptační kurz. 

Tři dny pobývají ve sportovním  areálu 
v Dolní Čermné, kde se blíže seznamují 
se svými novými třídními učiteli. Při spo-
lečných aktivitách poznávají nejen své 
současné spolužáky, ale i leckdy i sami 
sebe. Děkujeme Městskému úřadu Ústí 
nad Orlicí za finanční podporu této akce.

Mgr. Alena Dostálová

Co nás čeká

„Logo – chvilka“
I v tomto školním roce zahajujeme na 
malé Kometě (I. stupeň naší školy Na 
Štěpnici) cvičení zaměřené na doladění 
neposlušných hlásek, které znějí jinak, 
než by měly. V „Logo – chvilce“ si malí 
školáci rozšiřují slovní zásobu a procvičují 
paměť.

Mgr. Petra Mikulová 
speciální pedagog

Základní škola Kerhartice

V letošním školním roce 2019 – 2020 
byli opět přivítáni prvňáčci a další žáci  
2. - 5. roč. společně na slavnostním zahá-
jení nového školního roku. Paní ředitelka 
představila žákům a rodičům pedago-
gický sbor a popřála všem úspěšný školní 
rok.  Pan starosta Petr Hájek na závěr 
žáky povzbudil do vzdělávání a vyjádřil 
svou podporu naší škole, která je tu pro 
všechny a poskytuje přirozené rodinné 
prostředí. 
První školní měsíc žákům utekl velmi 
rychle a všichni si opět zvykali na školní 
rytmus a rozvrh. Žáci se rovněž ve velké 
míře zapojili i do mimoškolních aktivit, 
které naše škola nabízí. Vedle již tradič-
ních kroužků probíhajících pod záštitou 
DDM Duha Ústí nad Orlicí, jsme letos 
nově otevřeli Klub deskových her a Čte-
nářský klub v rámci zapojení se do pro-
jektu Šablony II.  

Za kolektiv ZŠ, 
Mgr. Jana Trávníčková

„Metoda FIE“
S metodou profesora R. Feuersteina pra-
cujeme na naší škole už druhým rokem.  
U žáků I. i II. stupně, kteří se dostávají 
do problémů s vyjadřováním nebo jim 
ve výuce unikají souvislosti, pomáháme 
rozvíjet poznávací funkce a snažíme se 
naplnit motto této metody „…nechte mě 
chvilku…já si to rozmyslím…“.

Mgr. Petra Mikulová 

Pěvecké sbory na soustředění
Podzimní soustředění pěveckých sborů 
Písnička a Zlatý klíček proběhne letos 
v říjnu v nové lokalitě – v rekreačním zaří-
zení Lorien v Nekoři.  Od zpěváčků bude 
toto pobytové soustředění vyžadovat 
notnou dávku soustředění a disciplíny, 
ale všechno zúročíme už v listopadu, kdy 
se společně oba sbory představí na spo-
lečném koncertu. Zlatý klíček připravuje 
nový komponovaný program – muzikál 
– tak nám držte palce, ať nám to zpívá!

Mgr. Dana Špindlerová

Střední škola automobilní 

Studenti z automobilní školy v Ústí nad 
Orlicí se chystají na stáž do Vídně

I v letošním školním roce vyjedou studenti 
Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí 
na zahraniční stáž. Po pobytech v Miláně 
a v Budapešti vyrazí v lednu skupina stu-
dentů na 14 dnů do Vídně. Projektu se 
zúčastní celkem 10 žáků z oborů prů-
myslová ekologie, dopravní prostředky, 
autotronik a mechanik opravář motoro-
vých vozidel. 
Pracovní pobyt umožní poznat reálné 
požadavky firem či zákazníků v jiném kul-
turním prostředí, což povede k rozšíření 
obzorů žáků i pohledu na studovaný obor. 
Povede také k uvědomění si toho pod-
statného v oboru, což se může pozitivně 
promítnout do dalšího studia. 
V současné době probíhají přípravy, je 
zahájena intenzivní konverzační výuka 
v anglickém jazyce, kompletujeme doku-
menty k pobytu, ladíme smlouvy s part-
nerskými firmami. 
Všichni se již těší, neboť pozitivní zážitky 
jejich předchůdců z předchozích pobytů 
jsou stále čerstvé.

Mgr. Aleš Odehnal

Den otevřených dveří SŠA 

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 
pořádá ve všech prostorách školy na 
Dukle a v areálu praktické výuky v Hyl-
vátech v sobotu 19. října od 9.00 do 
13.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zveme všechny zájemce o studium 
těchto oborů:
AUTOTRONIK – maturitní studium, 
DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – maturitní 
studium, vhodné i pro dívky, 
PRŮMYSLOVÉ EKOLOGIE – maturitní 
studium, vhodné i pro dívky, 
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH 
VOZIDEL – učební obor, 
AUTOELEKTRIKÁŘ – učební obor,
KAROSÁŘ – učební obor, 
AUTOLAKÝRNÍK – učební obor. 

Více informací na www. škola-auto.cz
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Gymnázium Ústí nad Orlicí

Malebné Skotsko
Ve dnech 19.–26. 9. 2019 se 45 studentů 
a pedagogický dozor Gymnázia v Ústí nad 
Orlicí zúčastnili poznávacího a jazykového 
pobytu v zemi Williama Wallace, Marie 
Stewartovny a mnoha dalších význam-
ných osobností - malebném Skotsku! Do 
této nepochybně zajímavé země se stu-
denti tak často nepodívají, protože mno-
hem častěji jezdíme do Anglie – typicky 
Londýna.
Naše cesta vedla autobusem přes 
Německo do Nizozemska, kde jsme 
nemohli vynechat krátkou procházku 
v Amsterdamu s pokračováním do pří-
stavu Ijmuiden. Zde jsme se nalodili na 
trajekt a přes Severní moře pluli 17 hodin 
do anglického Newcastlu. Po vylodění 
jsme nabrali směr Skotsko se zastávkou 
u hradu Bamburgh Castle, renesančního 
paláce Linlithgow, rodiště Marie Stuar-
tovny, a vpodvečer jsme se ještě zastavili 
u technické pozoruhodnosti – zdymadla 
Falkirk Wheel. Večer a noc jsme již strávili 
ubytováni v hostitelských rodinách.
Čtvrtý den jsme si prohlédli královský hrad 
Stirling Castle střežící bránu do Highlands 
a malebnou oblast The Trossachs, jež je 
krajinou zbojníka Rob „Roye“ MacGre-
gora a spisovatele Waltera Scotta. Neo-
dolali jsme výletu stoletým parníkem 
„Sir Walter Scott“ po překrásném jezeře 
Loch Katrine a podvečerní návštěvě hradu 
Doune, kde se natáčel film „Hledání sva-
tého grálu“ humoristické skupiny Monty 
Python. 
Další den po snídani jsme se vydali přes 
největší skotské vřesoviště Rannoch Moor 
do oblasti Glencoe. Jedná se o nejslav-
nější a možná nejkrásnější skotské údolí, 
které má ovšem temnou a krvavou his-
torii. Krátce jsme se zastavili ve Fort 
Williamu u soustavy zdymadel Neptune ́s 
Staircase na Kaledonském kanálu s vyhlíd-
kou na Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska, 
a odpoledne jsme ještě stihli navštívit 
romantickou zříceninu Urquhart Castle 
na břehu jezera Loch Ness.
V šestém dni nás již očekával Edinburgh, 
královský hrad se skotskými korunovač-
ními klenoty, procházka po Royal Mile, 
chrám St. Giles a nákupní třída Princess 
Street. Další den jsme nabrali opět směr 
Anglie s krátkou zastávkou na hrani-
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cích ve vesničce Gretna Green, kde se 
nachází známé kovářství, a pokračovali 
jsme kolem Hadrianovy zdi s prohlídkou 
římské vojenské pevnosti Housesteads. 
Poté již následovala přeprava do Nizozemí 
a zpět do Ústí.
Věříme, že se tento pobyt líbil všem účast-
níkům a byl vydařeným předchůdcem dal-
ších chystaných „bonbónků“ v podobě 
plánované návštěvy Francie, Rakouska 
nebo Austrálie v příštích měsících.

Za pedagogický dozor 
Gymnázia Ústí nad Orlicí

Mgr. Marie Kaucová

Začátek roku na gymnáziu
Září bývá ve školách obdobím probouzení 
z letního „spánku“ a návratem k režimu 
a povinnostem. Gymnázium ale již na 
tento měsíc přichystalo řadu zajímavých 
akcí a nevšedních zážitků.
Hned ve 2. týdnu první ročníky vyrazily do 
Orlických hor na adaptační kurzy, aby se 
spolužáci lépe seznámili a užili si společné 
aktivity i mimo učebny.
Kromě toho se 3. A vydala do Prahy na 
dějepisnou exkurzi. Prošli Královskou 
cestu, navštívili židovské město a 1. den 
završili návštěvou Divadla Na Vinohra-
dech, kde zhlédli představení Pygmalion. 
Další den si prohlédli výstavy v nádherně 
restaurovaném Národním muzeu. Celou 
exkurzi korunovala návštěva Památ-
níku heydrichiády v kostele sv. Cyrila 
a Metoděje. Právě krypta, v níž se skrý-
valo sedm statečných parašutistů, se stala 
nejsilnějším zážitkem.
Asi největší zářijovou výzvu představoval 
projekt Edison, který má spojovat mladé 
lidi odlišných kultur a národností, aby 
se seznámili s tradicemi, zvyky a živo-
tem v jiných zemích a také aby se zkusili 
domluvit cizím jazykem „na vlastní pěst“. 
Naše škola už potřetí hostila zahraniční 
vysokoškoláky, tentokrát z Ruska, Turecka, 
Indie, Indonésie, Jordánska a Gruzie.
Část studentů stihla vycestovat za hra-
nice, tentokrát nikoliv do Londýna, ale 
do Skotska.
A 1. 10. navštívily 2.-4. ročníky besedu 
s bývalým disidentem, posléze aktérem 
listopadu 1989, polistopadovým minist-
rem vnitra a nyní stále aktivním politikem 
a novinářem Janem Rumlem o příbězích 
bezpráví a historii Charty 77.
Už se těšíme, co zajímavého nám přinese 
říjen.

Projekt EDISON 2019
Gymázium se již potřetí (2015, 2017 
a 2019) zapojilo do úspěšného Projektu 
EDISON, jehož cílem je sbližovat mladé 
lidi napříč světem.
Letos k nám ve dnech 15.-22. září zavítalo 
6 vysokoškolských studentů ze 6 zemí: 
Mariami z Gruzie, Ritwik z Indie, Hani-
nadhira z Indonésie, Sara z Jordánska, 
Elza z Ruska a Fevzi z Turecka.
Měli jsme díky tomu jedinečnou příleži-
tost seznámit se s těmito zeměmi – jejich 
politikou, geografií, ale také s běžným 
životem, o kterém se v učebnicích nepíše: 
s tradicemi, zvyky, stravováním, trávením 
volného času, rodinným životem atd.
Přitom jsme si mohli potrénovat komu-
nikaci v cizích jazycích – nejčastěji jsme 
využívali univerzální angličtinu, ale občas 
jsme zkoušeli i ruštinu či němčinu, někdy 
jsme při hodinách zaslechli navíc ještě 
arabštinu, indonéštinu, gruzínštinu nebo 
srbštinu.
Hodiny s našimi hosty nepostrádaly 
pestrost – někdo si pro nás připravil 
prezentaci, někdo s námi zkoušel hrát 
hry a hodně jsme si povídali. Fevzi nám 
navíc připravil ochutnávku tradičního jídla 
a Mariami se nám pochlubila, že v ČR byla 
už dříve a moc se jí tu líbilo.
Doufáme, že jak přednášející, tak stu-
denti si z tohoto netradičního týdne 
odnesli mnoho zážitků i vědomostí a že 
snad i díky této příležitosti si udrží radost 
z poznávání a objevování nového. Záro-
veň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří 
stážisty ubytovali u sebe doma – bez nich 
by se projekt vůbec nemohl uskutečnit.

Pozvánka VOŠ a SŠZS na 
odbornou konferenci

Vyšší odborná škola a střední škola zdra-
votnická a sociální Ústí nad Orlicí pořádá 
23. října XI. odbornou konferenci Pre-
vence stresu aneb Jak se nezbláznit. 
Přednášející: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, 
PhDr. Jiřina Šiklová, Csc., MUDr. Tomáš 
Šebek, Mgr. Radek Mathauser, DiS., 
Monika Benešová.
Konference je určena pro zájemce z řad 
zdravotníků, pedagogů, sociálních pra-
covníků i široké veřejnosti.
Přihlášky a informace naleznete na 
webových stránkách www.szsuo.cz 
a facebooku školy.
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Základní umělecká škola 
Jaroslava Kociana 

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 7.10. | 17.00 hod.| koncertní sál

Naše ZUŠ…vstupte, prosím
so 12.10. | 10.00-16.00 hodin
Den otevřených dveří

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 21.10. | 17.00 hod. | koncertní sál

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p.uč. Hany Švendové – kytara
út 22.10. | 16.00 hod. | koncertní sál

Naše ZUŠ … a jedeme dál
čt 24.10. | 19.00 hod. | koncertní sál
Koncert bývalých žáků

Sociální / zdravotní

Profesionalizace sociální práce 
Město Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007523

1.2.2019 – 31.7.2019
V druhém období realizace projektu byla 
zahájena revizní činnost odborného týmu 
projektu ve vazbě na standardy výkonu 
sociálně právní ochrany v ORP Ústí nad 
Orlicí, a to tak že byly zapracovány první 
aktualizace dle potřeb definovaných 
zejména v prvním období realizace pro-
jektu. Revizí prochází standardy 4, 6 a 8. 
Průběžně i nadále probíhalo mapování 
potřeb týmu OSPOD, které má reflektující 
charakter i k potřebám koncových uživa-

telů podpory (ohrožené rodiny). V oblasti 
profesního rozvoje byl tým sociálních 
pracovníků OSPOD podpořen akredito-
vaným vzděláváním v oblasti posilování 
kompetencí klientů a nastavení zdravé 
respektující komunikace v přirozeném 
sociálním prostředí. Tým průběžně čerpá 
i individuální mentorskou i týmovou 
supervizní podporu. Dále byla uskuteč-
něna k datu 9.5.2019 první mezirezortní 
konference, a to s pedagogickými pra-
covníky, k vymezení a vyladění sdílených 
kompetencí, za celkové účasti 43 osob. 
Ve druhém období proběhla i dvě mezio-
borová setkání, a to k datům 15.5.2019 
a 30.5.2019 se zapojením PČR a Služby 
kriminální policie a vyšetřování Pardubic-
kého kraje. Byly laděny společné meto-
dické postupy při zajištění dosažitelnosti 

pracovníků OSPOD, revidovány postupy 
v případech dětských obětí trestných činů 
a  v oblastech domácího násilí. V průběhu 
celého období byly opakovaně konzulto-
vány odborným týmem projektu a týmem 
OSPOD formy a podoby propagace inova-
tivních metod sociální práce v ORP MěÚ 
Ústí nad Orlicí.

Zpracoval: realizační tým projektu

Tento projekt je spolufinancován z OP 
Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze 
státního rozpočtu ČR
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Senior klub Ústí nad Orlicí

Klub s jedenáctiletou tradicí

Vycházka po městě
čt 3.10. | 13.30 hodin
Zveme vás na vycházku po městě s výkla-
dem o stavbách na téma „architektonické 
zajímavosti“. Sraz před městským muzeem 
/Hernychova vila/. Provází zaměstnanec 
muzea. Pro člena SK zdarma, nečlen 20,- 
Kč. Vybírá se na místě. Za SK akci dopro-
vází p. Štěchová.

Přes prsty
st 9.10. | 14.30 hodin
Senior kino v Roškotově divadle, kome-
die rež. P. Kolečka „ Přes prsty “. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne  1. a 8.10.2019  
od 10.00 do 12.00 hodin. Cena 60,- Kč, 
pro člena 40,- Kč. Pouze vstupenky do pří-
zemí.  Akci zajišťuje p. Ešpandrová.

Připomínáme zájezd na oslavu MDS 
v Bystřici Kladské, která se koná ve čtvr-
tek 10. října. 
Zda jsou ještě volná místa si ověřte tele-
fonicky u předsedy. Nutné společenské 
oblečení. Zloté vezměte s sebou – možný 
nákup na tržnici a v Marketu,/volno cca 
1 hodinu/. Předpokládaný návrat kolem 
16. hodiny. Akci zajišťuje JUDr. Ešpandr.
Odjezd autobusu: Hylváty – brána f. 
Zářecký, Benzina pod Duklou, Babyka, 
Autobusové nádraží, Tvardkova, Penzion,    
Černovír. 
Čas odjezdů bude účastníkům sdělen ve 
Sladkovně dne 1. a 8.10.2019 od 10.00 
do 12.00 hodin.

Plavání nejen pro členy Senior klubu
pá 11. a 25.10. | 14.00-15.30 hodin
V krytém plaveckém bazénu v ÚO se 
uskuteční plavání spojené se cvičením 
ve vodě a vstupem do relaxačního cen-
tra.  Pro členy „Senior klubu“ vstup na 
průkazku 50,- Kč, nečlen 60,-Kč. Stále 
Vás chodí málo, zveme i ty členy, kteří se 
ještě nezúčastnili. Peníze si přichystejte 
přesně. Předložte průkazku SK.  Akci zajiš-
ťuje 11. 10. p . Rabová a 25. 10. p. Ště-
chová.

Gruzie a Arménie – Svérázný Kavkaz
st 16.10. | 19.00 hodin
Ve spolupráci s  Klubcentrem  Vás zveme 
do Roškotova divadla na přednášku Pavla 

Svobody. Vstupné 50,- Kč pro člena Senior 
klubu, ostatní 70,- Kč. Hlásit se můžete 
dne 1. a 8. 10. 2019 ve Sladkovně od 
10.00 do 12.00 hodin. Nelze chodit bez 
přihlášení. Akci zajišťuje p. Štěch.

Jihlava a Polná
čt 17.10. | celodenní zájezd
V Jihlavě si prohlédneme podzemí, poté 
bude volno na občerstvení. Dále se pře-
suneme do Polné do děkanského kos-
tela, kde je rovněž komentovaná pro-
hlídka. Hlásit se můžete ve Sladkovně 
dne 1. a 8.10. 2019 od 10.00 do 12.00 
hodin. Člen Senior klubu hradí 210,- Kč, 
nečlen 300,- Kč, neobyvatel 350,- Kč. 
V ceně doprava, vstupy s průvodcem 
na obě prohlídky. Předpokládaný návrat 
do 19.00 hodin. Akci zajišťuje p. Rabová 
a Štěchová.
Odjezdy autobusu:  Hylváty – brána f. 
Zářecký 06,30 hodin, Benzina pod Duklou 
06,35 hodin, Babyka 06,40 hodin, Auto-
busové nádraží 06,45 hodin, Tvardkova 
06,50 hodin, Penzion 06,55 hodin

Jablonné n. O. – Isolit Bravo
čt 24.10. | odpolední zájezd, exkurze
Od 13,30 hodin začíná seznámení a pro-
hlídka závodu. Přihlášky se přijímají do 
počtu 49 osob. Hlásit se můžete ve Slad-
kovně dne 1. a 8.10. 2019 od 10.00 do 
12.00 hodin. Člen Senior klubu hradí 50,- 
Kč, nečlen 70,- Kč, neobyvatel 80,- Kč. 
V ceně doprava, prohlídka s průvodcem. 
Podle situace na místě bude případně 
rozchod na občerstvení. Předpokládaný 
návrat do 17.00 hodin. Akci zajišťuje Ing. 
Bednářová a p. Štěch.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. 
Zářecký 12,20 hodin, Benzina pod Duklou 
12,25 hodin, Babyka 12,30 hodin, Auto-
busové nádraží 12,35 hodin, Tvardkova 
12,40 hodin, Penzion 12,45 hodin, Čer-
novír 12,50 hodin

Holice a Dobříkov
čt 31.10. | odpolední zájezd
Muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích 
a prohlídka dřevěného kostelíka v Dobří-
kově. Po příjezdu do Holic následuje pro-
hlídka muzea. Po prohlídce přejezd do 
Dobříkova a prohlídka kostela. Přihlášky 
se přijímají do počtu 49 osob. Hlásit se 
můžete ve Sladkovně dne 1. a 8.10. 2019 
od 10.00 do 12.00 hodin. Člen Senior 
klubu hradí 90,- Kč, nečlen 130,- Kč, neo-
byvatel 160,- Kč. V ceně doprava, vstupy 

s průvodcem na obě prohlídky. Předpo-
kládaný návrat do 18.00 hodin. Akci zajiš-
ťuje JUDr. Ešpandr a JUDr. Králík.
Odjezdy autobusu: Hylváty – brána f. 
Zářecký 12,05 hodin, Benzina pod Duklou 
12,10 hodin, Babyka 12,15 hodin,
Autobusové nádraží  12,20 hodin, Tvard-
kova 12,25 hodin, Penzion 12,30 hodin

Prodáváme zamluvený adventní zájezd 
u CK Čile do Rakouska do Vídně na 
pohádkové adventní trhy a do čokolá-
dovny v Kittsee s možností ochutnávky 
a nákupu výrobků. Cena zájezdu je 790,- 
Kč pro nečlena a neobyvatele, pro člena 
SK 690,- Kč. Zájezd se jede v časných ran-
ních hodinách ve čtvrtek 28.11.2019. 
Závazné přihlášky se přijímají 1. a 8. 
10. 2019  ve Sladkovně od 10.00 do 
12.00 hodin. Konečné propozice budou 
k vyzvednutí při službě 5. a 12.11. 2019 
od 10.00 do 12.00 hodin. Po zaplacení 
platí storno podmínky CK. V ceně je 
doprava, průvodce a vstup do čokolá-
dovny. Pojištění léčebných výloh je nut-
ností a zařizuje si ho každý sám. Akci  
zajišťuje JUDr.Ešpandr.

UPOZORNĚNÍ:
Prvou službu v měsíci se hlásí na zájezdy 
pouze členové SK, nečlenové a neoby-
vatelé  se evidují pouze jako náhradníci 
a bude-li volné místo, zaplatí si druhou 
službu.

Hledáme schopného a ochotného 
člena nebo členku k doplnění výboru 
SK.  /Náplň práce – organizování činnosti 
Senior klubu/. Zájemci se hlásí u před-
sedy, který sdělí konkrétní podmínky.

PŘIPRAVUJEME:
8. a 22. listopadu - plavání
14. listopadu - odpolední zájezd do pivo-
varu Holba.
Adventní vycházku do zahradnictví Šťast-
ných. 
Posezení v restauraci u Džbánu při Svato-
martinské kachně či huse.

KONTAKTY NA VÝBOR SK: JUDr. Ešpandr 
734398390, p. Štěchová 731601548, 
p. Rabová  734188853, p. Ešpandrová 
734188855, p. Štěch 722475129, JUDr. 
Králík 722475132.  
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda
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Centrum sociálních služeb města Ústí nad Orlicí

Mýty o pečovatelské službě – díl III.

Pečovatelská služba udělá to, co řekne 
rodina / splní každé přání rodiny.
Klientem pečovatelské služby je ten, 
komu je služba poskytována, s touto oso-
bou se také pracovnice služby domlouvají 
na tom, jak a kdy bude služba poskyto-
vána. Pečovatelky vítají spolupráci s rodi-
nou, která se často stará v době, kdy nelze 
službu poskytnout. Pečovatelky však musí 
respektovat přání a potřeby toho, o koho 
pečují, nemohou vyhovět požadavkům 
rodiny, které jsou v rozporu s požadavky 
klienta.
V příštím vydání se můžete těšit na pokra-
čování.

Lucie Kaválková DiS.
vedoucí pečovatelské služby

Pečovatelská služba informuje

Nezvládnete-li již bydlet ve svém bytě, 
můžete si podat žádost do bytu zvlášt-
ního určení nebo do bytu bývalého pen-
zionu. Tyto byty Vám prodlouží možnost 
žít v domácím prostředí a oddálí odchod 
do pobytové služby, domova důchodců. 
Výhodou bytů zvláštního určení je regu-
lované nájemné, lepší dostupnost pečo-
vatelek, výtahy, některé byty jsou bezba-
riérové a slouží pro bydlení jednotlivců ale 
i manželských dvojic (velikost bytu 0+1, 
1+1, 1+2). Režim v těchto bytech je stejný, 
obyvatelé se řídí domovním řádem.
Umístění do obytných jednotek na adrese 
Na Pláni 1343 („bývalý Penzion“) je 
možné po splnění:
-  podmínek potřebnosti (potřebnost = 
odebírání služeb, Příspěvek na péči, prů-
kaz ZP, ZTP, ZTP/P, ID, trvalý pobyt na 
území města Ústí nad Orlicí – občané Ústí 
nad Orlicí mají přednost, lze ale podat 
Žádost o umístění i z jiných okresů) 
-  podání Žádosti o umístění. 
Umístění do budovy na adrese Na Pláni 
1343 („bývalý Penzion“) je možné dle 
časového horizontu cca od 3 – 6 měsíců, 
tato doba je pouze orientační.

Umístění do domů zvláštního určení se 
řídí podmínkami „Směrnice pro nakládání 
s byty ve vlastnictví města, nebo ke kte-
rým má město dispoziční právo“ a žádosti 
se na předepsaném tiskopise podávají 
na odboru sociálních služeb Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí.

Bližší informace Vám poskytnou sociální 
pracovnice:
Pro bývalý penzion: 
Bc. Romana Kováříková, 736 503 570, 
socialni.csp@csp-uo.cz

Pro terén a byty zvláštního určení: 
Jana Vojáčková DiS., 736 503 571, 
socialni.teren@csp-uo.cz

Kaválková Lucie, DiS.
vedoucí pečovatelské služby

Zprávičky ze Stacionáře

Naši uživatelé byli pozváni na Rytmus 
taneční ples do Rokytnice v Orlických 
horách.
Organizátoři této několikaleté akce nás 
požádali o taneční předtančení a spo-
lečné vystoupení s klienty Domova na 
Stříbrném vrchu. Obě vystoupení se nám 
povedla.
Domov Na Hrádku  pořádal v Kolíně  XVII.  
Podzimní  ples  pro osoby se zdravotním 
postižením, na kterém nemohli chybět 
naši tanečníci. Ples moderoval Slávek 
Boura a k tanci i poslechu nám zpívali 
čeští zpěváci a hudební skupiny.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
České republiky pořádá 7.- 13. října 2019  
11. ročník nazvaný Týden sociálních slu-
žeb ČR. Chtěli bychom pozvat všechny 
naše příznivce a známé  9.10.2019 od 
9:00 – 16:00 hod. na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ do našeho STACIONÁŘE V ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ na ulici T. G. Masaryka 123. 
Můžete si prohlédnout stávající prostory, 
ve kterých probíhá naše služba. Bude 
možnost si zakoupit drobné dárkové 
suvenýry, podívat se na krátké taneční 
vystoupení. Nebude chybět ani malé 
sladké občerstvení. 
Na všechny se těší uživatelé a personál 
Stacionáře. 

H. Zastoupilová, 
vedoucí služby

Svaz postižených civilizačními 
chorobami z.s., ZO Ústí n. Orlicí

POZVÁNKA  na Senior kino, český film 
„Přes prsty“ (s herci: P. Hřebíčkovou, D. 
Nesvačilovou, J. Langmajerem 
a V. Dykem) do Roškotova divadla v Ústí 
nad Orlicí. 
Kdy: středa 9. října 2019 ve 14.30 hod. 
Přihlášky ve čtvrtek 3. 10. Pro člena 
SPCCH cena 40 Kč. 

POZVÁNKA na zájezd do Polska – trž-
nice Kudowa Zdroj v úterý 22. 10. 2019, 
odjezd Tvardkova v 7 hod. (Hylváty v 6.45 
hod., Dukla v 6.50 hod., Družba 6.55 hod., 
Tvardkova v 7.00, nádraží ČSAD v 7.05 
hod.). Cena: 130 Kč.
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v měsíci 
od 10.00 hod. – 11.30 hod. v Klubu 
důchodců – Sladkovně  nebo telefonicky 
na č. 737 378 815 a 731 052 128.

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH

Den otevřených dveří    
v domácím hospici Alfa-Omega

Srdečně vás zveme v pondělí 7. října od 
10.00 do 16.00 hodin na Den otevřených 
dveří Domácího hospice Alfa-Omega v ul. 
17. listopadu 69, v Ústí n.O.
Na programu je prohlídka prostor Charity 
a zázemí Domácího hospice, dozvíte se 
informace o poskytované péči, setkáte se 
se sestřičkami.
Tento den je i den Papučovým, kdy začíná 
týdenní kampaň pro mobilní hospice. 
Přijďte nás podpořit, těšíme se na vás.

80 let nemocnice v Ústí n.O. 

Orlickoústecká nemocnice zve všechny 
zájemce na komentované prohlídky 
vybraných oddělení a laboratoří. Pro-
hlídky budou probíhat 3. října od 9 
hodin, začátek vždy v celou hodinu. 
Poslední prohlídka začne ve 13 hodin. 
Akce se uskuteční v souvislosti s oslavami 
80. výročí založení nemocnice. 
Těšíme se na Vás!



Český červený kříž

Senior doprava ČČK – TAXÍK MAXÍK
Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodi-
čům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici, … 
Senior dopravu ČČK lze objednat v pra-
covní 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).
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Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Půjčovna rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek pro děti
Kromě služeb osobní asistence, odbor-
ného sociálního poradenství a sociální 
rehabilitace nabízíme k zapůjčení reha-
bilitační a kompenzační pomůcky pro 
děti. Pomůcky mohou pomoci dětem, 
které utrpěly úraz nebo jsou zdravotně 
postižené a z jakéhokoli důvodu nemají 
k dispozici pomůcku vlastní. Vedle berlí 
a mechanických vozíků je k dispozici 

i několik druhů chodítek, mobilní sedačka, 
pojízdná sedačka, dětské kolo s přídav-
nými zadními kolečky.  V případě potřeby 
nás můžete kontaktovat a zaměstnanci 
Centra Vám poskytnou aktuální infor-
mace.
KONTAKT: Čs. armády 1181, Ústí nad 
Orlicí (vysoká budova RC Aktiva, 3. 
poschodí), tel. 465 525 324, 775 693 985, 
775 693 983. Více informací naleznete na 
www.czp-pk.cz

Jak se máme v Domově

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR (dále jen APSS ČR) a MPSV vyhlašují 
v týdnu od 7. do 13. října 2019 jedenáctý 
Týden sociálních služeb ČR. 
„V ČR působí více než 2000 poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří své služby posky-
tují asi 700 000 klientů. Pracují zde dese-
titisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit 
jejich nepříznivou sociální situaci formou, 
která zaručuje zachování lidské důstoj-
nosti, ctí individuální potřeby a posiluje 
schopnost začleňování do společnosti 
v přirozeném sociálním prostředí. Od 90. 
let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale 
i dostupnosti sociálních služeb; tento pro-
ces dále pokračuje. 

Chceme široké veřejnosti ukázat, že:
-  sociální služby v ČR jsou kvalitní
-  sociální služby v ČR pomáhají statisí-
cům lidí
-  sociální služby v ČR zachovávají lidskou 
důstojnost a soběstačnost.“ (APSS)

Mezi významné poskytovatele sociálních 
služeb na Orlickoústecku patří i Domov 
důchodců Ústí nad Orlicí. Svými třemi 
pobytovými sociálními službami zajišťuje 
potřebnou péči 144 uživatelům. 

Služba Domov pro seniory je určena 
seniorům od 65 let věku, kteří potřebují 
pomoc druhé osoby především z důvodu 
ubývání fyzických sil.

Služba Domov se zvláštním režimem 
je určena osobám od 45 let věku, které 
důsledkem některého typu demence 
(především Alzheimerovy choroby) potře-
bují pomoc druhé osoby.

Odlehčovací služba je určena osobám od 
65 let věku, o které pečuje jiná fyzická 
osoba a na určitý čas potřebnou péči 
nemůže zajistit. 

Ambulantní službou je pak Poradna pro 
Alzheimerovu chorobu, jejímž cílem je 
poskytovat odborné poradenství v oblasti 
demence.

Naše pobytové sociální služby jsou zajiš-
těny 24 hodinovou komplexní péčí. Pomá-
háme při hygieně, oblékání, pohybu, 
stravování. Zdravotní péče je zajištěna 
prostřednictvím zdravotních sestřiček, 
praktického lékaře a psychiatra. Sou-
částí těchto služeb je také praní prádla 
ve vlastní prádelně Domova. Pokoje jsou 
vybaveny polohovacími lůžky, skříněmi na 
ošacení a drobným nábytkem.

Více informací o našich službách na 
www.dduo.cz, nebo 734 793 446, příp. 
603 566 767.

Hezký říjen Vám přejí 
zaměstnanci Domova 

Zážitkový pobyt pro děti   
s rizikovým chováním

Odbor sociálních služeb Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Městskou 
policií v září organizoval zážitkový pobyt 
pro děti s rizikovým chováním, jednalo se 
již o 9. ročník, který byl určen dětem od 
9 do 15 let. Pobytu se zúčastnilo 14 dětí 
z toho 6 děvčat a 8 chlapců. Hlavním úče-
lem této akce je rozvoj osobnosti dítěte 
po stránce psychologické, pedagogické 
a sociální, obsahově je pobyt zaměřen 
na aktivity podporující spolupráci, rozvoj 
sebezkušenostních a sociálních doved-
ností, zručnosti, ale i vědomostí.
Děti hrály po celou dobu zábavně-pouč-
nou hru, zúčastnily se noční hry, kde si 
vyzkoušely svoji odvahu a samostatnost. 
Jako každoročně se pod vedením vedou-
cích seznámily s mnohými aktivitami. Na 
celodenním výletě poznávaly  přírodu - 
stromy, houby a zvířata, nechyběly ani 
ukázky první pomoci. 
Pobyt pro děti byl v letošním roce finan-
cován z prostředků Ministerstva vnitra 
v rámci Programu prevence kriminality 
2019 za finanční spoluúčastí Města Ústí 
nad Orlicí. 

Odbor sociálních služeb
Městského úřadu Ústí nad Orlicí

pokračování na str. 13
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Sociální / zdravotní

Permanentky jsou k dostání u řidiče 
Senior dopravy, na OS ČČK - Kopeckého 
840, Informačním centru Města Ústí nad 
Orlicí (budova radnice) a v Nákupním cen-
tru NOVÁ LOUŽE – provozovna čistírny.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí, Pardu-
bického kraje a Nadace Charty 77.

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

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

Krása kaktusů
1.-31.10. | výstava fotografií
Výstava je přístupná v době přítomnosti 
zaměstnanců OS ČČK – od 8.00 do 15.30 
hodin – v budově OS ČČK, Kopeckého 840, 
vstup zdarma

Cyklovýlet
3.10. | 13.00 hodin | sraz
Cyklovýlet po okolí města s panem Ivo 
Preclíkem, sraz před budovou OS ČČK, 
Kopeckého 840

Skřítek Říjňáček
10.10. | 9.00-17.00 hodin
Zábavný den pro děti plný soutěží, tvo-
řivá dílnička. Akce se koná na zahradě OS 
ČČK, v případě špatného počasí se akce 
uskuteční v budově OS ČČK, vstup zdarma

Pečeme, vaříme 
15.10. | 9.00 hodin
S paní Urbanovou si upečeme mrkváč, 
káva i vstup zdarma

Výlet Polsko – Kudowa Zdroj
22.10. | 8.00 hodin | odjezd
Přihlásit se můžete na tel. 775 765 659 
nebo každé pondělí od 8,00 do 15,30 
hodin na ČČK, kde se provádí úhrada za 
výlet.
Návrat okolo 15 hodiny – zastávka 
v Náchodě. Čas odjezdu: 8.00 hodin 
z autobusového nádraží Ústí n.O., cena: 
120,- Kč člen ČK, 150,- Kč ostatní

Odpolední vycházka
24.10. | 13.00 hodin | sraz
Vycházka po okolí města, sraz před budo-
vou OS ČČK, Kopeckého 840

KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁNÍ: 
každé úterý od 9,00 do 15,30 hodin - 
přijďte si popovídat se svými přáteli do 
Společenského centra ČČK, každá 5. káva 
ZDARMA

SNOEZELEN: relaxační, multismyslová 
místnost. Bližší informace a objednání 
na tel. 775 765 659, vstupné 30,- Kč za  
1 hodinu/osoba

SOUSEDSKÁ KNIHOVNA – volně pří-
stupná veřejnosti (POZOR ZMĚNA- 
KNIHOVNA BUDE DOČASNĚ PO DOBU 
REKONSTRUKCE UMÍSTĚNA U OŠACO-
VACÍHO STŘEDISKA).
Sousedská knihovnička je určena všem, 
kteří hledají domov pro staré i nové 
knihy, rádi čtou a chtějí budovat soused-
ské vztahy. Můžete si půjčit knížku bez 
průkazky, bez upomínek a v jakoukoliv 
denní dobu. Nejen, že si knížky můžete 
zapůjčit, ale i vložit do prosklené skříňky. 
Pokud knížku nevrátíte, je to vaše věc. 
Žádný postih za to neexistuje.
Knihovnička je umístěna na zahradě 
u budovy OS ČČK, Kopeckého 840, Ústí 
nad Orlicí

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHODCŮ: 
otevřeno každý den kromě pondělí od 
13,00 do 15,30 hodin

VÝSTAVKA 
Máte zájem vystavovat a nevíte kde, 
můžete u nás. Fotografujete, kreslíte, 
tvoříte, sbíráte pohlednice, známky, ...
Nabízíme právě vám ukázat ostatním 
svá díla a sbírky v prostorách Oblastního 
spolku Českého červeného kříže Ústí 
nad Orlicí. Každý měsíc připravujeme 
výstavku různých fotografií, obrázků, sbí-
rek. Prostor je za účelem výstavky nabí-
zen ZDARMA – především seniorům. Bližší 
informace na tel. 776 765 659. Těšíme se 
na vaše výstavky!

ČISTÍRNA, PRÁDELNA, OPRAVNA OBUVI, 
PRODEJ ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ 
v nákupním centru NOVÁ LOUŽE. 
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek od 
13,00 do 17,00 hodin.

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

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

FINANČNÍ SBÍRKA
Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Ústí nad Orlicí vyhlásil 
FINANČNÍ SBÍRKU, 333999/2700 
specifický symbol 00426261. 
Získané finanční prostředky budou vyu-
žity na opravu budovy OS ČČK v Ústí nad 
Orlicí.
Děkujeme.

Konání veřejné sbírky Českého čer-
veného kříže je osvědčeno magist-
rátem hlavního města Prahy pod č.j. 
S-MHMP/286943/2015

Stomatologická pohotovost

5.-6.10. – MDDr. Monika Vaničková, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555

12.-13.10. – MUDr. Jiří Štancl, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247

19.-20.10. – MUDr. Michal Teplý,
Javornického 198, V. Mýto, 
tel.: 465 485 155

26.-27.10. – MDDr. Marek Tomeš, 
Javornického 198, V. Mýto, 
tel.: 465 485 155

28.10. – MUDr. Dagmar Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149

pokračování ze str. 10
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pokračování na str. 15

Mateřské centrum Medvídek

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí od 9:00 do 12:00 hod. 
– Předškolkáček - volná herna
Pondělí od 16:05 do 16:50 hod.
– Jóga pro děti
Pondělí od 17:00 do 18:00 hod. 
– Jóga pro dospělé 
Úterý od 9:00 do 10:00 hod. 
– Tvoření a zpívánky s paní učitelkou, 
volná herna
Úterý od 10:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s maminek s dětmi, s dětmi 
v šátku
Středa od 9:00 do 10:00 hod. 
– Cvičení s Veronikou
Středa od 10:00 do 12:00 hod. 
- Nemluvňátka, kojenci a batolátka
Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. 
– Cvičení s Bóďou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod.  
– Přednášky, besedy, workshopy
Pondělí - pátek od 14:00 do 16:00 hod.  
- Volná herna

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

Tvoření a zpívání s paní učitelkou
út 1., 8., 15., 22. a 29.10. |9.00-10.00 hod.

Cvičení s dětmi, s dětmi v šátku
út 1., 8., 15., 22. a 29.10. | 10.00 hod.
Kapacita je omezená, přihlášení a info na 
mailu: b.marketka.b@gmail.com

Poznejte svět formou hraní s Veronikou
st 2.,9.,16.,23.a 30.10. |9.00 hodin

Nemluvňátka, kojenci, batolátka
st 2.,9.,16.,23. a 30.10.|10.00 hod.

Cvičení s Bóďou
čt 3.,10.,17.,24.a31.10. |9.00 hodin
Kapacita je omezená, přihlášení a info na 
mail: cviceni.medvidek@seznam.cz

Těhotenství, šestinedělí a porod jak jej 
neznáte, šátkování s Markétou
pá 4.10. | 10.00-12.00 hod.
Na e-mail b.marketka.b@gmail.cz můžete 
psát náměty na povídání

Kavárnička
po 7.10. | 9.00 hod.

Jóga pro děti
po 7.,14. a 21.10. | 16.05-16.50 hod.
Hlaste se, prosím, předem na tel.: 739 
424 883.

Jóga pro dospělé
po 7.,14. a 21.10. | 17.00 hodin
Noví zájemci v případě zájmu volejte na 
tel.: 739 424  883.

Non Toxic – podzimní o imunitě, NT 
doplňcích a NT léčbě
st 9.10. | 16.00-18.00 hod.
Vstupenky se nyní budou prodávat v tiš-
těné formě a není možné je vrátit. Cena 
při zakoupení vstupu do 30.9. 2019 činí 
120,- Kč, od října 150,- Kč. 
Kontakt pro rezervaci a domluvu: b.mar-
ketka.b@gmail.com, 777 815 344

10 / 2019

Rodinné centrum Srdíčko 

Provozní doba: (začátky programů cca 
10.00 – 10.30, pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 
Kč/více dětí, možnost měsíční perma-
nentky – 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

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

STŘEDEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu):

Výroba svíček
st 2., 9., 16., 23.10. | 10.00 hodin

ODPOLEDNÍ PROGRAMY 
(Zambar, přízemí, vchod ze dvora):
Klub deskových her s kavárnou
každý pá | 18.00-24.00 hodin
Kontakt: Bc. Dan Dostrašil, 
tel.: 603  913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Drakiáda
so 5.10. | 10.00 hodin | letiště
Společné létání s papírovými kamarády 
pro každého

Krotíme TV a internet
út 15.10. | 18.00 hodin|Zambar
Praktické rady a zásady, aby se v dětech 
neprohlubovala závislost na digitálním 
světě a jak se vyhnout rizikům.  Seminář 
pro rodiče. Lektor Bc. Daniel Dostrašil

Očkování
po 21.10. | 10.00 hodin | herna RC
Beseda s lektorkou – zdravotnicí Eliškou 
Pinkasovou, DiS.

Manželské večery
čt 24.10. a čt 31.10. | 18.00 hodin | sál RC
Kurz komunikace v manželství podle 
metodiky zpracované manžely Leeovými 
z Anglie, s večeří, osm setkání pro pro-
hloubení partnerského vztahu. Hlídání 
dětí po domluvě zajišťujeme. Tel: 603 976 
036 nebo 603 913 885. Dotovaná cena 
kurzu (v ceně i večeře pro pár) je 150 
Kč na dvojici a setkání plus příspěvek na 
hlídání dětí 30 Kč/ dítě (každý čtvrtek do 
12.12.). Při zaplacení celého kurzu sleva – 
1000 Kč/ kurz,  www.manzelskevecery.cz 

Měňárna
st 30.10. | 10.00 hodin | herna RC
Konec nakupování, pojďte měnit – 
výměna nejen dětského oblečení, při-
neste nepotřebné a odneste potřebné.

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036,
 e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Srdíčko podpo-
ruje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí 
nad Orlicí
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Léčivé šestinedělí
čt 17.10. | 15.00-18.00 hod.
Vstupné 300,- / jednotlivec, 400,- / pár, 
kapacita 10 párů, při nenaplnění kapa-
city se akce ruší. Kontakt pro rezervaci 
a domluvu: b.marketka.b@gmail.com, 
777 815 344

Tradiční podzimní a zimní bazar
V budově římsko-katolického farního 
úřadu v Kostelní ulici od pondělí 21. října 
– čtvrtek 24. října.
Pondělí   21.10.  9:00 – 17:30hod. -  příjem 
věcí do prodeje
Úterý      22.10.   8:30 – 18:00hod. -  pro-
dej věcí
Úterý      22.10. 16:00 -  18:00hod. -  pří-
jem věcí do prodeje (pouze popsaných)
Středa     23.10.  8:30 – 16:00hod.  - pro-
dej věcí
Čtvrtek   24.10. 13:30 – 17:00hod. - výdej 
neprodaných věcí
Další důležité informace viz. www.med-
videkuo.cz nebo samostatný leták. !!!Do 
prodeje nebudou brány věci nepopsané 
a bez sepsaného seznamu!!!

Beseda s V. Hurdovou alias Krkavčí mat-
kou
čt 31.10. | 17.00-20.00 hod.
Věžák Konzumu v 1. patře na adrese 
Tvardkova 1191. Vstupenky se nyní budou 
prodávat v tištěné formě a není možné 
je vrátit. Zakoupit je můžete po domluvě 
s Markétou Čermákovou v MC, případně 
se můžete domluvit individuálně. 
Kontakt pro rezervaci a domluvu: 
b.marketka.b@gmail.com, 777 815 344

pokračování ze str. 14 Dům dětí a mládeže Duha

DDM Duha otevře  LEZECKOU STĚNU  pro  
veřejnost od 1. 10. 2019. 
Přijďte si zalézt pod vedením zkušených 
instruktorů! Zapůjčení lezeckého vyba-
vení je samozřejmostí.
Út a Čt: 18:00 - 20:00 hodin
Cena: 35 Kč – dospělý, 25 Kč – dítě

Malba na hedvábí pro začátečníky – 
workshop
18.10. | 16.00 hodin
Vyzkoušíme si několik technik tvorby; 
materiál je zajištěn. Kdo by chtěl malovat 
větší šátek, přinese si ho s sebou.
Přihlášení přes ikonu Přihlašovadlo na 
našem webu. Vstup zdarma.

Halloweenský večer
25.10. | 17.00-21.00 hodin
Pro děti od 1. tříd ZŠ do 14 let. Program: 
výroba halloweenských dekorací a stezka 
odvahy. Cena: 150 Kč (svačinu s sebou).

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 – výlet do Pardubic
30. 10. 2019 
Program: 
dopoledne: CineStar - film s překvape-
ním, možnost zakoupení oběda v KFC 
nebo McDonald´s 
odpoledne: Laser Game. 
Cena: 400 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, 
pojištění).

Výuka hry na zobcové flétny

Pro školní rok 2019-2020 nabízím výuku 
hry na zobcové flétny sopranino, soprán, 
alt, tenor, bas. Výuka probíhá individu-
alně, věková hranice není omezena, mož-
nost přípravy na střední školu, vítáni jsou 
začátečníci i pokročilí. Do budoucna mož-
nost zařazení do flétnového souboru Acri 
Tibia, kam rádi uvítáme hráče nejen na 
flétnu, ale i kytaru, housle, violoncello, 
bicí. 
Bližší informace na d.filipova@tiscali.cz, 
nebo na tel.: 604 580 011, 
Dagmar Filipová.
Soubor pracuje za finanční pomoci města 
Ústí nad Orlicí.

Dagmar Filipová

Kultura

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

3D KINO MÁJ – ŘÍJEN

André Rieu – Smím prosit?
út 2.10. | 18.00 hodin
Koncert z Maastrichtu, vstupné 180 Kč

*Joker
pá 4.10. | 19.30 hodin
Thriller, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Román pro pokročilé
so 5.10. | 17.00 hodin
Komedie, ČR, titulky, vstupné 120 Kč

*Nabarvené ptáče
so 5.10. | 19.30 hodin
Válečný, ČR, SR, Ukrajina, titulky, vstupné 
120 Kč

Roger Waters: US + THEM
ne 6.10. | 16.30 hodin
Hudební, VB, vstupné 250 Kč

Deštivý den v New Yorku
ne 6.10. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 110 Kč

Ad Astra
út 8.10. | 19.30 hodin
Sci-fi, USA, titulky, vstupné 130 Kč

pokračování na str. 16

Příležitost pro šikovné modeláře

DDM DUHA v Ústí nad Orlicí otevírá dru-
hým rokem kroužek „Plastikový mode-
lář“. Je pro děti od 8- 18 let. Novinkou je 
přidružení kroužku pro dospělé, ti by ho 
navštěvovali individuálně. Cena pro děti je 
1000 Kč a pro dospělé 50 Kč, za dvouhodi-
nový vstup. Kroužek vede Jan Šípek a Jiří 
Martinec. Začínáme v říjnu a podrobné 
informace na www.ddm-usti.cz.
V květnu jsme s dětmi navštívily letecké 
muzeum Kbely. Děti si odvezly nové 
poznatky, z překrásných letadel byly 
nadšeny. Modelářský kroužek plánuje 
návštěvy dalších podobných zařízení, pro 
své šikovné členy připravuje i zajímavé 
soutěže.    MR



Přes prsty – Senior kino
st 9.10. | 14.30 hodin
Sportovní, ČR, vstupné 60 Kč

*Nabarvené ptáče
st 9.10. | 19.30 hodin
Válečný, ČR, SR, Ukrajina, titulky, 
vstupné 120 Kč

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
so 12.10. | 17.00 hodin
Animovaný, VB, USA, Francie, dabing, 
vstupné 120 Kč

Blíženec
so 12.10. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
ne 13.10. | 17.00 hodin
Animovaný, VB, USA, Francie, dabing, 
vstupné 120 Kč

Pražské orgie
ne 13.10. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 130 Kč

*Tenkrát v Hollywoodu
út 15.10. | 19.30 hodin
Komedie, titulky, vstupné 100 Kč

Přes prsty
čt 17.10. | 19.30 hodin
Sportovní, ČR, vstupné 120 Kč

*Stehlík
pá 18.10. | 19.30 hodin
Drama, USA, titulky, vstupné 130 Kč

Zloba: Královna všeho zlého
ne 20.10. | 17.00 hodin
Fantasy, USA, VB, vstupné 120 Kč

Staříci
ne 20.10. | 19.30 hodin
Drama, ČR, SR, vstupné 120 Kč

*Rambo: Poslední krev
po 21.10. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 110 Kč

Ženy v běhu
út 22.10. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 110 Kč

*Zombieland 2: Rána jistoty
čt 24.10. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Poslední aristokratka
pá 25.10. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

*Zombieland 2: Rána jistoty
so 26.10. | 19.30 hodin
Akční, USA, titulky, vstupné 120 Kč

Sněžný kluk
ne 27.10. | 17.00 hodin
Animovaný, USA, dabing, vstupné 130 Kč

Poslední aristokratka
ne 27.10. | 19.30 hodin
Komedie, ČR, vstupné 130 Kč

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
út 29.10. | 10.00 hodin
Animovaný, USA, VB, dabing, 
vstupné 110 Kč

*TO Kapitola 2
út 29.10. | 19.30 hodin
Horor, USA, titulky, vstupné 110 Kč

Zloba: Královna všeho zlého  3D
st 30.10. | 10.00 hodin
Fantasy, USA, VB, vstupné 140 Kč

*Národní třída
st 30.10. | 19.30 hodin
Drama, ČR, vstupné 100 Kč

PŘEDPRODEJ: Informační centrum Měst-
ského úřadu, budova radnice, tel.: 465 
514 271, KLUBCENTRUM, Lochmanova 
1400, Ústí nad Orlicí. 
Rezervační a prodejní systém on-line na 
www.klubcentrum.cz
INFORMACE: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, tel.: 735 746 521, 
info@klubcentrum.cz

PROGRAMOVÁ NABÍDKA – 
ŘÍJEN

M. Uhde, M. Štědroň: Balada pro ban-
ditu
po 7.10. | 19.30 hodin | Roškotovo   
divadlo
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Divadelní 
předplatné, zbývající vstupenky v před-
prodeji a hodinu před začátkem předsta-
vení u pokladny divadla. Vstupné 320 Kč  

Slavnostní večer s udílením cen města
čt 10.10. | 19.00 hodin | Roškotovo  
divadlo
V hudebním programu vystoupí dixielan-
dová kapela Black Buřiňos z Týniště nad 

Orlicí, moderuje Martin Lamplot.
Vstup zdarma.

Gruzie a Arménie – Svérázný Kavkaz
st 16.10. | 19.00 hodin | Roškotovo  
divadlo
Cesta na Kavkaz plná přátelství, neoče-
kávaných chvil a postsovětské nostalgie. 
Cestopisná přednáška Pavla Svobody. 
Vstupné 70 Kč

Kollárovci
so 19.10. | 18.00 hodin | Roškotovo  
divadlo
Živá hudba, temperamentní zpěv 
a humorné slovo vytváří nezapomenutel-
nou atmosféru, která vykouzlí na vaší tváři 
úsměv a dobrou náladu. Vstupné  390 Kč.

Na kouzelném paloučku
so 26.10. | 15.00 hodin | Roškotovo  
divadlo
Loutková pohádka pro děti. 
Vstupné 100 Kč

Tomáš Kačo – My Home
čt 31.10. |19.30 hodin | Roškotovo  
divadlo
Od rozladěného, polorozbitého pia-
nina v Novém Jičíně ke klavírnímu kří-
dlu ve vyprodané newyorské Carnegie 
Hall, ze samouka mezi nejlepší jazzové 
studenty na prestižní americké Berklee 
College v Bostonu… Předplatné hudební 
sezóny, zbývající vstupenky v předpro-
deji a hodinu před začátkem představení 
u pokladny. Vstupné 220 Kč.

Kultura
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pokračování ze str. 15

Pozvánka na slavnostní večer 
do Roškotova divadla

Srdečně vás zveme na 
Slavnostní večer s udílením cen 

města, který se uskuteční 
ve čtvrtek 10. října od 19.00 hodin   

v Roškotově divadle. 

V hudebním programu vystoupí 
dixielandová kapela Black Buřiňos   

z Týniště nad Orlicí. 

Program moderuje Martin Lamplot.

Vstup zdarma
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Kultura

Městské muzeum 

A/ nové výstavy

Patchwork
3.10.-24.11.
Díla vytvořená okouzlující textilní tech-
nikou patchwork zaplní naše muzeum. 
Přijďte a užijte si podzimní dny ve spo-
lečnosti pestrobarevných deček a dalších 
výtvorů.

Kamenná krása
3.10.-12.1.2020
Na výstavě Vás nebudeme zatěžovat roz-
ptylujícími údaji, ale budete moct obdi-
vovat nevšední krásu nerostů z povrchu 
i hlubin různých konců světa. Při vytvá-
ření krystalů nemá příroda co do pestrosti 
tvarů a barev konkurenci.

Společná vernisáž výstav proběhne  
3. října v 17:00 hodin v Hernychově vile.

Den architektury
2.10. | 15.00-18.00 hodin
K celostátnímu festivalu se naše muzeum 
připojuje provázením po Hernychově 
vile včetně vstupu do několika veřejnosti 
běžně nepřístupných prostor. Zmíníme 
řadu zajímavostí k architektonickým kon-
strukcím a prvkům.

Celostátní sympozium Vodní mlýny 2019
14.-16.10.
Celostátní sympozium se zaměřením na 
vodní mlýny. Tématicky zahrne vodní 
mlýny jak z řemeslného, tak z průmyslo-
vého období vč. mlýnů automatických. 

Cože?... ale jak? Výroba papíru
19.10. | 14.00 hodin
Přijďte a naučte se spolu s námi, jak doma 
vyrobit ručně dělaný papír. Už nikdy nebu-
dete muset kupovat přání a gratulace, 
vyrobíte si je jednoduše sami.

Městská knihovna

Od 30.9. do 4.10. probíhá v celé republice 
Týden knihoven. V jeho rámci vás zveme 
k účasti na těchto našich akcích:

Příběhy bezpráví
1.10. | 10.00 hodin
Beseda s Janem Rumlem pro studenty 
gymnázia. V sále ZUŠ, přístupné i pro 
veřejnost.

Ze života kostky mýdla v 19. a 20. století
2.10. | 18.00 hodin
Přednáška doc. Marie Mackové z cyklu 
Akademie volného času

Autorské čtení Alice Shy
3.10. | 18.00 hodin
Nová hvězda české fantasy literatury

Bookstart
7.10. | 10.00 hodin
Setkání maminek malých dětí nad dět-
skou literaturou

O myšce, která se nebála
15.10. | 16.00 hodin
Čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o příspěvek 10 Kč na materiál

VÝSTAVA

Zapomenuté Oustí
1.10. – 31.10.
Výstava fotografií z facebooku. 
Otevřeno: po-pá 9-18, so 9-11. 
Tel.: 737 205 227, Alena Janková

Mgr. Zdeňka Honzátková

Tříkrálový průvod 2020

Díky spolupráci několika ústeckých orga-
nizací a především spolku Honorata zaži-
jete na začátku roku 2020 v Ústí nad Orlicí 
něco, co jste doposud mohli vidět jen na 
několika málo místech v republice. O co 
půjde? Městem projde velkolepý tříkrá-
lový průvod, který povedou skoro oprav-
doví králové na zcela opravdových vel-
bloudech. Na své cestě navštíví i okolní 
města a do toho našeho přijedou v neděli 
12. ledna.
Cíl jejich cesty je jasný. Před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie proběhne kla-
nění se Jezulátku a po něm tříkrálový 
koncert. Organizátoři počítají s mnoho-
četným průvodem. K naplnění očekávání 
můžete přispět i vy! Rádi vás v průvodu 
přivítáme, jedinou podmínkou je tema-
tické oblečení. Co si na takovou akci 
obléknout? To se dozvíte v dalších vydá-
ních Ústeckých listů a na Facebookové 
stránce Městského muzea. Dozvíte se 
zde i bližší informace o akci a o křesťan-
ských svátcích, které nás čekají. Sledujte 
tedy naše komunikační kanály, chystejte 
převleky a především se těšte na průvod 
téměř biblických rozměrů.  -rv-

Festival duchovní hudby svaté 
Cecílie

V sobotu 12. října 2019 se v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí usku-
teční 24. ročník Festivalu duchovní hudby 
svaté Cecílie s tímto programem:
13.00 - 16.00 hodin - Festivalová vystou-
pení chrámových sborů a varhaníků. Jako 
zvláštní host festivalu vystoupí instrumen-
tální soubor z partnerského města Bystr-
zyca Klodzka.
16.30 hodin - Slavnostní mše svatá ke 
cti sv. Anežky České, kterou slouží Mons. 
Josef Socha, účinkují společně chrámové 
sbory.
18.00 hodin - Koncert Vysokoškolského 
uměleckého souboru Pardubice a pěvec-
kého sboru Salvátor z Chrudimi za dopro-
vodu smyčcového orchestru pardubické 
Konzervatoře. 
Program: Alois Hnilička: Stabat Mater – 
kantáta na český text ústeckého rodáka 
pro 2 sbory, sóla a smyčcový orchestr, řídí 
Tomáš Židek.
Festival se koná za finanční podpory 
Města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.
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Program Malé scény – říjen 2019

Světlo a stín – Výstava
Fotoklub si už po čtvrté zadal téma 
výstavy, se kterým se musí členové 
popasovat a letos to bude opět zají-
mavé, vytvořit fotografie s dosti nelehkou 
tématikou jako je “Světlo a stín”. Verni-
sáž výstavy 2. října v 17.30 hodin. Výstava 
potrvá do 31. října.

Nepál do třetice
1.10. | 19.00 hodin
Povídání s Katkou a Mirkem Kubíkovými 
o jejich cestování. Podíváme se do Nepálu 
– tentokrát do údolí Tsum valey a pro-
jdeme se kolem Manaslu. Vstupné 50 Kč 

Hlavou Dolů a Impro
4.10. | 20.00 hodin
Hlavou Dolů (pop - funk Pardubice) je šes-
tičlenná kapela z Pardubic, která se řadí 
do stylu pop-funk. Kapela Impro (pop - 
rock Ústí nad Orlicí) je mladá pop-rocková 
kapela z Ústí nad Orlicí. Vstupné 80 Kč 

Ošklivé kačátko
6.10. | 15.30hodin
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč,  
50 Kč děti do 10 let

NOCZ
7.10. | 19.00 hodin
Osobitý charakter hudbě norsko-české 
formace udává interpretace skladeb nor-

XVI. festival smíšených 
pěveckých sborů

Alou Vivat, smíšený pěvecký sbor z. s. 
zve na XVI. festival smíšených pěveckých 
sborů, který se uskuteční v sobotu 19. 
října 2019 v koncertním sále ZUŠ Jar. 
Kociana se začátkem v 19 hodin.
Letošní festival je věnován 80. naroze-
ninám Josefa Novotného, dlouholetého 
dirigenta pěveckých sborů Čtyřlístek 
a Alou Vivat. Účinkovat bude jako host 
pěvecký sbor Č. A. S. z Dolní Dobrouče 
a pořadatelský pěvecký sbor ALOU VIVAT 
Ústí nad Orlicí.
Zveme srdečně všechny příznivce sboro-
vého zpěvu.
Akce Alou Vivat podporuje Město Ústí 
nad Orlicí.

Pozvánka na Knapovecké 
posvícení

V neděli 20. října 2019 Vás zveme na 
Knapovecké posvícení. V 15.00 hodin 
bude v kostele sv. Petra a Pavla v Knapo-
vci mše sv. s doprovodem rytmické sku-
piny a v 16.30 hodin na sálku v kulturním 
domě Knapovec představí improvizova-
nou divadelní show skupina improvizač-
ního divadla z Pardubic Paleťáci.
Ve formance v kulturním domě se bude 
od 14 hodin točit pivo a bude zajištěno 
posvícenské občerstvení. Knapovecké 
posvícení je součástí projektu Knapovecký 
rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí.

Zve Jana Staňková 
a P.Vladislav Brokeš

ského trumpetisty Didrika Ingvaldsena, 
které kombinují současné trendy v expe-
rimentálním jazzu s klasickými free jaz-
zovými postupy a tradičním obsazením 
kapely. Více na http://www.nocz.eu/. 
Vstupné 150 Kč 

Takové krásné šaty
10.10. | 19.00 hodin
Velká Británie /2018 /118 min./ Režie: 
Peter Strickland. Film je excentrickou 
hororovou komedií, nicméně dokáže 
uštědřit i několik nepříjemných ran. 
Vstupné 85 Kč / 60 Kč členové FK

Josef Sudek. Fotograf.
15.10. | 18.00 hodin
Přednáška z nového cyklu Umění, láska 
na celý život. Přednášející Mgr. et Mgr. 
Martina Novozámská. Vstupné 50 Kč / 
studenti 30 Kč / důchodci 40 Kč / perma-
nentka 300 Kč

Hudební večer s kapelou PPS
18.10. | 19.00 hodin
Tradiční hudební podvečery v Baru Malá 
scéna. Rezervace míst na tel. čísle 733 
617 721.

Parazit
24.10. | 19.00 hodin
Černá komedie sleduje chudou, ale maza-
nou čtyřčlennou rodinu, která se infil-
truje do bohaté domácnosti byznysmena 
Parka. Film oceněný Zlatou palmou se 
stal nejzábavnějším vítězem festivalu 
v Cannes od dob Pulp Fiction. Vstupné 
90 Kč / 60 členové FK 

Více na www.msuo.cz / změna programu 
vyhrazena

Sváteční koncert

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve na SLAVNOSTNÍ KONCERT 
ke 101. výročí vzniku Československé 
republiky, který se uskuteční v Galerii 
pod radnicí v pondělí 28. října v 19.00 
hodin. Skladby českých a moravských 
autorů a varhanní improvizace - MARTIN 
KUBÁT – varhany. 
Koncert se uskuteční v obřadní síni Měst-
ského úřadu v Ústí nad Orlicí (vstup přes 
Galerii pod radnicí). Vstupné dobrovolné. 
Sváteční večer bude pokračovat přátel-
ským setkáním v Galerii pod radnicí.

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele 
do Galerie pod radnicí na výstavu 
NÁDECH – VÝDECH (Ústí objektivem stu-
dentů fotografie). Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 10. října v 17.00 hodin.
Výstavu, kterou pořádá Klub přátel umění 
Ústí nad Orlicí a Střední škola umělecko-
průmyslová Ústí nad Orlicí, si v Galerii pod 
radnicí můžete prohlédnout do 3. listo-
padu. Vstup volný.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle 
a svátek 14-17 hodin

Pozvánka na koncert

Srdečně vás zveme na koncert PPP 2019 
(pohodový pátek potřetí), který se usku-
teční v sobotu 19. října od 19.00 hodin 
v Kulturním centru v České Třebové. 
V programu vystoupí Malina Brothers, 
Kateřina Garcia, Madam Evelyn a Guy G.
Vstupné v předprodeji 250 Kč na 
www.kcct.cz a v Infocentru v Městském 
muzeu Česká Třebová. 
Vstupné na místě v pokladně KC od 18.00 
hodin 280 Kč.
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Sport

Různé

Příspěvky zastupitelů města

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 
Sb., zveřejňujeme příspěvky členů Zastu-
pitelstva města Ústí nad Orlicí.
Na časté dotazy čtenářů, proč je posky-
tován prostor pro členy zastupitelstva 
města, odkazujeme na § 4a tiskového 
zákona:  
„Vydavatel periodického tisku územ-
ního samosprávného celku je povinen 
poskytovat objektivní a vyvážené infor-
mace o územním samosprávném celku 
a poskytnout přiměřený prostor pro uve-
řejnění sdělení, které vyjadřuje názory 
členů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto územ-
ního samosprávného celku.“ 

B. MACHAČNÝ st.: Silniční točna v parku?

Oslovil mě nedávno pan Miloslav Cypryán 
se znepokojujícím textem. Protože mě 
zajímá, co je na uvedeném pravdy, pří-
spěvek zveřejňuji. Vedení města snad věc 
nějak uspokojivě vysvětlí.

„Vážení spoluobčané,
je pár měsíců po volbách a kdosi podal 
na radnici návrh, jak zbytečně utratit dva 
a půl mil. korun. Tento návrh, jak jsem se 
doslechl, jsou připraveni někteří radní při 
hlasování podpořit. Jedná se o točnu pro 
automobily v ulici Vrbenského v části Žiž-
kov. Tato ulice je asi 150 m dlouhá a je 
ukončena v parku Čs. legií. V místě kde 
je silnice ukončena a přechází v park, 
má být točna realizována. To se neobe-
jde bez zásahu do stávajícího vzhledu 
parku v souvislosti s postavením opěrné 
zdi a stavba bude mít negativní vliv na 

stromy (zejména lípy), které zde rostou. 
Také se může narušit podloží svahu, na 
kterém stojí rodinné domy. 
Nevím, kdo dal návrh na uvedenou 
úpravu, která má usnadnit některým 
automobilistům výjezd z této ulice. Jedná 
se převážně o řidiče, kteří parkují před 
soukromou zubní ordinací, která zde sídlí. 
Věřím, že vycouvat 100 m zpět do ulice 
na Žižkově zvládne každý žák autoškoly. 
Otázku parkování cizích vozidel v této ulici 
řeší i velmi blízké a levné parkoviště u RIE-
TRU. Doufám, že při případném hlaso-
vání o realizaci této zbytečné a nákladné 
stavby se najde dost rozumných zastu-
pitelů, kteří tento projekt nepodpoří 
a finance použijí na potřebnější projekty 
ve městě. S pozdravem občan Miloslav 
Cyprián“

/redakčně neupraveno/

Cvičení ve Faynfit studiu

Faynfit studio ( Nákupní galerie Nová 
Louže 1.patro) Vás srdečně zve na lekce 
jumpingu, Bosu, Bosu +PUMP FX, Deep-
worku, Deepworku pro začátečníky, kru-
hového tréninku, Balanciana ( novinka 
zaměřená na intenzivní zpevnění coru 
a flexibilitu ), Břišního pekáče, Tabaty , 
Pilatesu a Powerjogy. 
Od poloviny  září nové kurzy poledance, 
pilatesu, kurz „ Hubneme společně 
a s úsměvem“. Dále  30 denní inten-
zivní kurz „Zpátky do formy“ vhodný pro 
maminky a ženy po delší cvičební pauze. 
Samozřejmě opět kurzy  ay fly a ay fly 
jogy.
Lekce vedou instruktoři s akreditací MŠ 
a cvičíme na originálních pomůckách! 
Akceptujeme Multisport kartu a Gusto 
kartu.
Více informací naleznete na stránkách 
www.faynfit.cz nebo na emailu 
petra@faynfit.cz , 
Petra Bartošová, 737647798.

Čištění Tiché Orlice

V neděli 1. září vodáci z Ústí, Třebové 
a Lanškrouna v síle 30 žen, dětí i mužů 
vyjeli na vratkých člunech.
Čekal je boj s lidským odpadem v úseku 
Letohrad- Kerhartice. A nezaskočily je ani 
obvyklé ojeté pneumatiky, ani pet lahve. 
Ale překvapil nález bílých krajkových kal-
hotek vel. 40 (nálezce Roman Čáp) a pod-
prsenky vel. C s leopardím dekorem 
(našel Honza Betlach). Poděkování patří 
všem účastníkům.
Velký dík patří firmě Contipro a.s. za 
materiální podporu akce a společnosti 
Tepvos, spol. s r.o. za dodané pytle na 
odpad a odvoz nepořádku (cca 500 kg). 
A také bufetu v Cakli za zapůjčení klu-
bovny.
Díky.
Skalda a Bajda, vodaci.orlice@seznam.cz 

P.S. Prádlo si mohou ženy, které o něj 
u řeky přišly, vyzkoušet a vyzvednout 
u poctivých nálezců.

Z činnosti Orla - jednoty  
Ústí nad Orlicí

Naše jednota má nyní 49 členů od 4 do 84 
let. I přes takové věkové rozpětí je většina 
našich členů aktivní, jak ve sportovním, 
tak v kulturním životě. 
O prázdninách se zúčastnili naši členové 
cyklovýletu do Polska a někteří vyrazili 
také na cyklovýlet po Čechách, který 
pořádal Orel jednota Uherský Brod. 
Zvláště mladší členové se úspěšně zúčast-
nili běžeckých závodů. V sobotu 14. září 
uspořádá naše jednota cyklovýlet do 
Neratova. A v plánu máme také pořádání 
dalších akcí, jak kulturních, tak sportov-
ních. Z těch nejbližších to jsou: cvičení 
„Aby záda nebolela“ a setkání s kulturním 
programem při příležitosti 1 roku činnosti 
obnovené jednoty Orla v Ústí nad Orlicí.

Naše internetové stránky: www.oreluo.
webnode.cz , kontakt: oreluo@seznam.cz

Orel jednota Ústí nad Orlicí



• SALON TYRKYS – MANIKÚRA 
a PEDIKÚRA proti Roškotovu divadlu 
nabízí ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ 
lakem CND SHELLAC LUXE. SALON 
S DLOUHOLETOU TRADICÍ. 
Kontakt: 732 81 99 77, Romana Šim-
ková,
www.tyrkys-salon.cz, fb: tyrkys salon

Stavební firma
zaměřená na 

rekonstrukce domů,
bytů a další

stavební činnosti.

      SO  8:00 - 11:30
PO-PÁ  7:00 - 17:00

Strakov 22, 570 01 Litomyšl

PODZIM 2019

OVOCNÝCH DŘEVIN A RŮŽÍ 
OD POLOVINY ŘÍJNA PRODEJ 

- okrasné dřeviny opadavé i stálezelené
- rhododendrony, borůvky a jiné vřesovištní
- jehličnany v balech i kontejnerech
- živé ploty stálezelené i opadavé
- trvalky a traviny
- substráty, rašelina, mulčovací kůra
- hnojiva, přípravky na ochranu rostlin- hnojiva, přípravky na ochranu rostlin

VLASTNÍ PRODUKCE NEBO OD 
PŘEDNÍCH ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

www.ars-vavrin.cz
ars-skolkastrakov@centrum.cz

tel.:461 639 001

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV

www.ustinadorlici.cz
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Informace z radnice

Oslavili jsme 25 let česko-polského partnerství 

Ve středu 11. září oslavili zástupci partner-
ských měst Ústí nad Orlicí a polské Byst-
řice Kladské 25 let společného setkávání. 
Dopoledne společně symbolicky vystou-
pali na horskou chatu Schronisko pod Krá-
lickým Sněžníkem, odkud pokračovali na 
vrchol Sněžníku podepsat další deklaraci 
o následující spolupráci. 
Na stejném místě byla podepsána také 
první smlouva o partnerství, a to 18. 
května 1994. Svými podpisy ztvrdili první 
smlouvu tehdejší starostové, Mieczysław 
Kamiński a Karel Škarka, kteří se podpisu 
účastnili také letos.  

Podpisu nové partnerské smlouvy se ten-
tokrát ujal starosta Petr Hájek a starostka 
Bystřice Kladské Renata Surma. Nechyběl 
také místostarosta našeho města Pavel 
Svatoš a předseda městské rady Bystřice 
Kladské Artur Pokora. Dalšími členy dele-
gace byli zástupci hasičů, seniorů, škol, 
spolků, městských rad a obou městských 
úřadů.  

Za čtvrt století spolupráci se uskuteč-
nilo bezpočet nejrůznějších společných 
kulturních, sportovních a společenských 
akcí, soutěží, přehlídek, společných pre-
zentací na veletrzích a výstavách atd. 

Z finančních prostředků přidělených 
v rámci jednotlivých programů EU, které 
podpořili vzájemnou spolupráci měst, 
se pořizovaly propagační materiály od 
letáků, map, pohlednic až po knižní pub-
likace a dokumentární filmy. 
Vybavena byla například školní keramická 
dílna, doplněno vybavení hasičské jed-
notky, pořízen veletržní stánek, jevištní 
podium nebo prezentační stánky.  

Text a foto: L. Prokeš
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Provozní doba 
Říjen 2019

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Út 1. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 2. 10. 17:30 – 21:00
Čt 3. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 4. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
So 5. 10. 10:30 – 21:00
Ne 6. 10. 8:00 – 20:00
Po 7. 10. S A N I T Á R N Í   D E N
Út 8. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 9. 10. 17:30 – 21:00
Čt 10. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 11. 10. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 12. 10. 10:30 – 21:00
Ne 13. 10. 8:00 – 20:00
Po 14. 10. 14:30 – 21:00
Út 15. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00 
St 16. 10. 17:30 – 21:00
Čt 17. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 18. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
So 19. 10. 10:30 – 21:00
Ne 20. 10. 8:00 – 20:00
Po 21. 10. 14:30 – 21:00
Út 22. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 23. 10. 17:30 – 21:00
Čt 24. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00
Pá 25. 10. 5:30 – 7:55 15:30 – 21:00
So 26. 10. 10:30 – 21:00
Ne 27. 10. 8:00 – 20:00
Po 28. 10. 9:00 – 21:00
Út 29. 10. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00
St 30. 10. 9:00 – 21:00
Čt 31. 10. 5:30 – 7:55 14:30 – 21:00

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

Relaxační centrum bude každé PO, ST, PÁ, SO a NE otevřeno v provozní době pro veřejnost. Út od 
17:00 hod. Čt od 16:00 hod. 

Halloweenské odpoledne 25.10.2019 od 15:30 – 18:00 
a Halloweenská vodní noc 26.10.2019 od 21:00 – 23:00.

Každé Út 15:00 – 18:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha a 18:00 – 19:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy 
pro plavecký kurz DELFÍN.

Každý Čt 15:00 – 17:00 h. vyhrazena 1 plavecká dráha a 17:00 – 19:00 h. vyhrazeny 2 plavecké dráhy 
pro plavecký kurz DELFÍN.

Senior klub 11.10.2019 od 14:00 – 15:30 h, 25.10.2019 od 14:00 – 15:30 h.
Aquaaerobik každé Út 20:00 – 21:00

Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 účast hlaste na tel. čísle: 465 710 243.
Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat, tel. číslo: 775 858 670 

a kurzy plavání dětí s rodiči, tel. číslo: 777 673 357
Plavecký kurz DELFÍN, tel. číslo: 605 079 633

Centrum RIO NOVINKA – JÓGA, Trenažery Alpinning, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový 
trénink, Fitbox, rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Hřiště pro všechny a minigolf (provozní doba)

OTEVÍRACÍ DOBA OD PO – NE 10:00 – 18:00 hod.
Před návštěvou Hřiště pro všechny nebo minigolfu je nutné nahlásit 
rezervaci od 8:00 do 14:00 h.
pondělí – pátek v rezervačním systému nebo na tel.: 777 773 355
sobota – neděle pouze na tel.: 777 773 355
https://bazenusti.cz/cs/hriste/rezervace/
https://bazenusti.cz/cs/minigolf/rezervace/

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaší návštěvu.

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži

Čt 13:00 – 18:00 ženy
18:00 – 21:00 muži

Pá 13:00 – 21:00 muži

So
13:30 – 15:30 rodiče s dětmi
15:30 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 společná

Ne 14:00 – 21:00 společná
SANITÁRNÍ DEN 7. 10. 2019 ZAVŘENO

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY 
www.bazenusti.cz, nebo volejte na tel.: 774 673 365.

Zimní stadion (Zimní provoz – provozní doba)

LETNÍ PROVOZ bude ukončen 14.10.2019

Skatepark (provozní doba)

Pondělí - Pátek 15:00 – 20:00
Sobota – Neděle 13:00 – 19:00

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

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

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

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

Periodický tisk územně samosprávného celku
Místo vydání: Ústí nad Orlicí
Vydává: Město Ústí nad Orlicí
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,
IČO: 279 676
Redaktorka: Zuzana Pražáková
tel.: 465 514 313
e-mail: prazakova@muuo.cz
Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741
Sazba: BarBar Design
Cena: Zdarma
Roznáší Česká pošta s.p.
Uzávěrka je každého 10. dne v měsíci
Číslo 10 / 2019 vychází 25. 9. 2019
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí.
MK ČR E100 39

Skatepark, 
V Lukách (bývalý areál Prefa)
tel.: (+420) 728 886 598, 
www.bazenusti.cz

Hřiště pro všechny, 
V Lukách 1362 (zadní část 
aquaparku)
tel.: (+420) 777 773 355, 
www.bazenusti.cz

Pilates 

Cvičení k posílení hlubokých stabilizačních svalů, prevenci 
bolestí zad a tvarování postavy v prostorech STUDIOBART. 
Středa 18:00 - 19:00. S sebou: podložka, ručník. 
Vstup: 70 Kč. 
 Info: Jana Šparlinková, tel: 777 087 220.

Dne Regionu se účastnilo přes 60 cyklistů

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko připravil pro všechny příz-
nivce, přátele a cyklisty v pátek 6. září každoroční cyklistický 
výlet regionem. Letos se startovalo v Českých Libchavách 
a končilo se v obci Rybník.

Z Českých Libchavy se cyklisté vydali do Ústí nad Orlicí, kde 
je v novém parku u kostela přivítal starosta Petr Hájek, který 
více jak 6 desítek účastníků akce seznámil s historií, revitali-
zací a významným oceněním parku a kaple zasvěcené sv. Janu 
Pavlu II. Revitalizace centra městské památkové zóny byla 
dokončena společným úsilím Města Ústí nad Orlicí a ústec-
kým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubic-
kého kraje a díky velké obětavosti občanů města a přispění 
dalších sponzorů a dárců. 

Cyklojízda starostů členských obcí a veřejnosti pokračovala 
po cyklostezce do Semanína, kde se účastníci seznámili 
s nově restaurovanými kulturními památkami, a přes Třebo-
vici zamířili do Rybníka. Zde byla cyklojízda ukončena v are-
álu na Srnově. V cíli byl pro účastníky připraven program 
s ukázkami výcviku psů, vystoupením kapely Ponny Expres 
a občerstvením.


