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Povinná výměna 
řidičských Průkazů
Nejpozději do 31. prosince tohoto roku jsou 
držitelé řidičských průkazů, vydaných od 
1.1. 1994 do 31.12. 2000 povinni si je vyměnit. 
Uplynutím doby, stanovené pro jejich výměnu, 
pozbývají řidičské průkazy platnosti!
Co je potřeba k výměně řidičského průkazu 
(ŘP)?
- vyplněná žádost, původní ŘP, průkaz totožnos-

ti
- průkazová fotografie 3,5cm x 4,5 cm
Tato povinná výměna nepodléhá zpoplatnění. 
V Ústí n.O. se se žádostí o výměnu ŘP můžete 
obrátit na odbor dopravy, silničního hospodář-
ství a správních agend, který sídlí v 1. patře domu 
č.p. 7 na Mírovém náměstí.
Úřední hodiny
Po: 8:00-11:00  12:00-17:00
Út: 8:00-11:00  12:00-13:00
St: 8:00-11:00  12:00-17:00
Čt: 8:00-11:00  12:00-13:00
Pá: pouze na objednání
Telefonní čísla:
564 514 345 - referent řidičských průkazů
564 514 340 - vedoucí odboru p. Ešpandr
Podrobnosti naleznete na internetové adrese: 
www.vymentesiridicak.cz

záměr Prodeje 
družstevních bytů

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje 
družstevních bytů
- o velikosti 1+0, výměra 19,98 m2. Byt se 

nachází v ul. Chodská v Ústí n.O., nejnižší kup-
ní cena bytu je stanovena na 220 tis. Kč

- o velikosti 1+1, výměra 35,78 m2. Byt se 
nachází v ul. Okružní v Ústí n.O., nejnižší kup-
ní cena bytu je stanovena na 330 tis. Kč

- o velikosti 1+1, výměra 34,70 m2. Byt se 
nachází v ul. Popradská v Ústí n.O., nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 330 tis. Kč

Bližší informace o podmínkách prodeje 
a náležitostech nabídky získáte na úřední desce 
MěÚ Ústí n.O., na www.ustinadorlici.cz a na tel. 
čísle 465514266.

záměr Prodeje bytu  
do osobního vlastnictví

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje 
bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 23 o veli-
kosti 1+1 v ulici Jilemnického 74, Ústí nad Orlicí 
o celkové podlahové ploše bytu včetně příslušen-
ství 36,87 m². Byt se nachází v 8. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena je stanovena ve 
výši 299.000,- Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje 
a náležitostech nabídky získáte na úřední desce 
MěÚ Ústí nad Orlicí, na www.ustinadorlicí.cz 
v sekci úřední deska (datum vyvěšení 15.07.2010) 
a na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová).

informace Pro občany
V posledním srpnovém týdnu bude na budově 
MěÚ v Dělnické ulici instalována nová úřední 
deska městského úřadu.

senior klub Při csP 
města Ústí n.o.

11. září – Vycházka na Lanšperk, v rámci dnů 
Evropského kulturního dědictví se koná společ-
ný výstup seniorů ke zřícenině hradu Lanšperk. 
Sraz ve 13:00 hod. u žel. zastávky Lanšperk, 
doprava individuální. Společný odchod ke kapli, 

kde Mgr. Dušek pohovoří o historii kaple. Info 
u paní Bílkové, tel.: 722475132.

11. září – „Jarmark tří barev“ v Bystřici 
Kladské. Na pozvání klubu důchodců a invali-
dů B. Kladské pojedeme na „Jarmark tří barev“. 
Přihlášky 31.8. a 7.9. v kanceláři Senior klubu. 
Členové SK mají dopravu zdarma, nečlenové SK 
80,- Kč, neobyvatelé ÚO 120 Kč. Odjezd v 8:00 
hod. od Penzionu, Na Pláni 1343. Občerstve-
ní zajištěno. Info p. Mazal a pí Šamšulová, tel.: 
722475129.

16. září – Výlet do Kutné Hory – Sedlec. Pro-
hlídka katedrály, továrny na cigarety, Kostnice 
a Chrámu sv. Barbory. Přihlášky každé úterý 
10:00-12:00 hod. ve Sladkovně, uzávěrka při-
hlášek 14.9., platba při přihlášení. Členové SK 
170 Kč, ostatní 220 Kč.Vstupné hrazeno. Info pí 
Bílková, tel.: 722475132.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAD 7:00, Perla 06 7:05, Dukla 7:10, 
Babyka 7:15, nádraží ČSAD 7:20, Tvardkova 
7:25, Penzion 7:30

30. září – Pouště a jezera Chile, cestopisná 
přednáška, přihlášky každé úterý 10:00-12:00 
hod. ve Sladkovně, uzávěrka přihlášek 14.9., 
vstupné pro člena SK 40 Kč.
Nabízíme zápis do všech typů počítačových kur-
zů. Při dosažení 10 členů na každý kurz bude 
oznámen termín jeho zahájení.
Dále zjišťujeme zájem o pořádání opakovacích 
hodin ruského jazyka, přihlášky v kanceláři SK, 
nebo na kontaktních telefonech. Těšíme se na 
Vaši účast!

Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr

den regionu 
orlicko–třebovsko 

a oslavy 10 let
Region Orlicko–Třebovsko pořádá v pátek 10. 
září hlavní akci oslav 10 let od svého založení. 
Kromě tradiční cyklojízdy, startující tentokrát 
ve 13:00 hod. z Přívratu od pamětní desky 
A. Bennewitze, vyrazí ve 12:00 hod. vodácký 
peloton z Cakle a současně bruslařský peloton 
z Kerhartic. Všichni se sjedou v Brandýse nad 
Orlicí U Konťáku, kde bude živo již od 15:30 
hodin: ROTovské hrátky, kejklíři, šermíři, břiš-
ní tanečnice, ohnivá show a kapela až do noci, 
nebude chybět královská družina. 
Více na www.orlicko-trebovsko.cz, rubrika Osla-
vy 10 let. 

Za svazek obcí Region Orlicko–Třebovsko
srdečně zve předseda Luboš Bäuchel

z městského muzea
Městské muzeum v Ústí 
nad Orlicí Vás tímto 
zve 12. září v 15:00 hod. 
na slavnostní vernisáž 
výstav, jejichž společnou 

nitkou se stala fotografie. Srdečně Vás zveme:
1) Na nostalgické porovnání zachycených zákou-

tí města dříve a nyní nazvané „Jak jde čas 
Oustím“.

2) Na výstavu fantastických svatebních modelů 
šatů z let 1840 -1970 ilustrovanou dobový-
mi fotografiemi a doplňků, která nese název 
„Když řekla ANO“ .

3) Na druhou výstavu polské fotografky, která se 
u nás úspěšně představila již v loňském roce 
a která na svých snímcích představí bohatou 
škálu pohledů na Okna Ewy Traczewské. 

4) Na výstavu Zmizelá stopa židovských pamá-

tek autora Libora Cabáka, která citlivě podtr-
huje zobrazené téma svým černobílým ztvár-
něním, a to do 24.10. 

První dvě výstavy potrvají do 21. listopadu. Třetí 
budete moci shlédnout do konce roku .
Navštivte Hernychovu vilu v rámci Pestrého 
muzejního podzimu a dopřejte si příjemné zklid-
nění na kvalitních výstavách v krásném interié-
ru. 

Za všechny kolegy zve Jarmila Süsserová

klub Přátel umění 
Ústí nad orlicí

Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde je ještě do 
5. září k vidění výstava Ústecký salon 2010.
V pátek 17. září bude vernisáží zahájena další 
výstava s názvem

Richard PEŠEK a žáci
Výstava bude v Galerii pod radnicí 

otevřena do 12. října.

ddm Ústí nad orlicí
10. 9. Slavnostní zahájení činnosti DDM 
v novém školním roce
Program: 15:30 – 19:00 hod. - soutěže a disciplí-
ny pro děti, mládež i dospělé, od 19:00 hod. - kul-
turní program spojený se slavnostním odhalením 
nového loga DDM ÚO.
Přehled zájmové činnosti (kroužků) pro školní 
rok 2010/2011 najdete jako přílohu tohoto čísla 
Infolistu.
Více informací na www.ddm-usti.cz nebo v kan-
celáři DDM ÚO, telefon: 465525469, 604209661

rodinné centrum srdíčko
PO: 8:00-12:00 – Cvičení a zpívání 
pro děti (zpívání, vyrábění, pohyb..)
ÚT: 10:00-12:00 – Orientální tance 
(základy tance, s sebou vhodné obutí, 
kont. osoba L.Holásková 732985833, 
vstupné 40 Kč)

ÚT: 16:00-18:30 – Klub EXIT (setkání klubu, 
kont. osoba D.Dostrašil 603913885)
ST: 8:30-12:00 – Výtvarné dopoledně pro 
maminky (ukázky výtvarných a rukodělných 
technik, hlídání dětí zajištěno, cena dle materiá-
lu, kont. osoba N.Krčmářová 604313249)
Témata:
8.9. – Výroba draků
15.9. – Vyrábění z Fimo-hmoty
22.9. – Ozdobná dekorace z proutěných koulí
29.9. – Stromeček ze slámy
ČT: 17:00-18:30 – Angličtina pro rodiče, kont.
osoba J. Voleská 601203130, vstupné 50 Kč
PÁ: 8:00-12:00 – Angličtina pro batolátka

JEDNORÁZOVÉ AKCE
ST 1.9. – Znovuotevření Srdíčka v novém škol-
ním roce, 15:30 hod., zahrada RC
(hry pro děti, opékání uzenin, loutkové diva-
dlo..)
ÚT 7.9. – Setkání DRC, 18:00 hod., RC
SO 11.9. – Drakiáda, 16:00 hod., letiště ÚO
ČT 23.9. – Narozeniny v RC, 9:00 hod., RC 
(domluva nutná předem)
ČT 30.9. – Výtvarná dílna pro maminky, 
17:00-19:00 hod., RC (výroba šperků z Fimo-
hmoty, vstupné 50 Kč)
Kont. osoba: Mgr. N. Krčmářová-koordinátor-
ka RC Srdíčko, tel.: 604313249, 

e-mail:krcmarova@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz
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mateřské centrum 
medvídek

V září se nekonají úterní tvořivá odpoledne! 
Pondělní herna je otevřena od 9:00 do 12:00 
hodin!

Kavárnička: středa 1.9. od 9:00 
hodin
Břišní tance pro dobrou nála-
du: úterý 7., 14., 21. a 28.9. od 
17:45 hodin, vstupné 40 Kč

Pohybové návyky kojenců a batolat: pondělí 
13.9. od 10:00 hodin
Zdravé pečení: středa 15.9. od 10:00 hodin
Rodinné finanční poradenství: středa 22.9. od 
10:00 hodin
Avon a Dedra: středa 29.9. od 9:30 hodin, vzor-
ky zdarma

PROVOZNÍ DOBA
PO: 9-12 hod.– Nemluvňátka
+ předškolkáček-herna
ÚT: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + pohybo-
vý kroužek
ÚT: 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-herna + 
výtvarný kroužek
ST: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna
ČT: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + zpíván-
ky
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišaro-
vá 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.
medvidekuo.cz

Za finanční podpory Města Ústí n.O. 
a Pardubického kraje.

dechový orchestr 
města Ústí n.o.

Dechový orchestr v červnu absolvoval tři důleži-
tá vystoupení. Na Pravečkově Lanškrouně, 
v Ústí nad Orlicí, Festivalu dechových orchestrů 
v Holicích jsme potěšili nejen hrou, ale i výběrem 
skladeb. Dlouhotrvajícím potleskem si poslucha-
či vyžádali přídavek. Zazněla hudba klasická, 
filmová, populární i jazzová. Od září se orchestr 
začne připravovat na koncert, který bude 26.11 
v Roškotově divadle. J.K.

Ústecký autosalon
Střední odborná škola automobilní a Střed-
ní odborné učiliště automobilní s podporou 
sponzorů zve na tradiční, již 12. ročník Ústec-
kého autosalonu, který se bude konat v sobotu 
25.9. od 9:00 do 17:00 hodin v areálu dílen SOŠ 
a SOU automobilního v Ústí n.O. – Hylvátech. 
K vidění budou nové vozy všech významných pro-
dejců nejen Pardubického kraje (přes 60 vozidel 
více než 20 vystavovatelů), dále motocykly, auto-
busy a nákladní vozy, traktory, zvedací a staveb-
ní technika.
Zájemce o historii potěší výstava historických 
automobilů a motocyklů (letos zaměřená na 
značky ČZ, Tatra a na tzv.youngtimery) , pro fan-
dy motoristického sportu bude připravena výsta-
va sportovních strojů. 
Součástí akce bude motoshow Mirka Lisého, 
vystoupení motokaskadérů v globu smrti (viz.
www.crazyday.cz) a kaskadérská show Aleše 
Poláka.
Problematiku bezpečnosti silničního provozu 
budou prezentovat BESIP team, program Bez-
pečně na motorce (BENAMO) a Motoklub Poli-
cie ČR.
Akce se zúčastní soukromí majitelé a složky 
Armády ČR s vojenskou technikou. 
Tradičně předvedou svoji techniku složky Inte-
grovaného záchranného systému (Hasičský 

záchranný sbor, Policie a Rychlá záchranná 
služba).
Se svými stroji se zúčastní modelářské kluby 
z Pardubic a Semil. Bude možno shlédnout novin-
ky v diagnostické technice, svařování, lakování, 
nebo nářadí a vybavení nejen pro autoservisy.
Připraveny budou i atrakce a soutěže pro děti 
i dospělé včetně dětského skákacího hradu. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout také prostory 
a vybavení dílen školy.
Hlavními partnery akce jsou Město Ústí nad 
Orlicí, pojišťovna Generali a Pardubický kraj. 
Ing.Karel Beran, SOŠ a SOU automobilní v Ústí 
n.O., e-mail: kberan@skola-auto.cz

dětský den  
na zŠ komenského

Pro naše žáky 1.-5. ročníků byl připraven dětský 
den plný sportu a zábav. Děti na 10 sportovních 
stanovištích plnily soutěžní disciplíny a sbíraly 
razítka. Po vyhodnocení soutěží navštívily diva-
delní představení s krásnými pohádkami, které 
připravili studenti z ústeckého gymnázia. Akce 
proběhla velice úspěšně a byla financována z pro-
jektu Města Ústí nad Orlicí.

ZŠ Komenského, PaedDr. Y. Bendová

sPortovní soustředění 
v Pastvinách

Žáci 2.-5. ročníků naší školy z kroužku sportov-
ních her se 16.-18.6. zúčastnili sportovního sou-
středění v penzionu Lesanka v Pastvinách. Byl 
pro ně připraven pestrý program plný sportu 
a zábavy.
Nechyběl výlet okolo přehrady, cesta za pokla-
dem, sportovní turnaje i opékání u ohniště. 
Počasí nám přálo a pobyt se dětem velice líbil. 
Poděkování patří pánům Entovi za Blahovi za 
pomoc při odvozu. Akce byla částečně financo-
vána z projektu Města Ústí nad Orlicí.

ZŠ Komenského, PaedDr. Y. Bendová

stomatologická 
Pohotovost

28.-29.8. – MUDr. T. Košťálová, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465534555
4.-5.9. – MUDr. M. Krejčík, 
Lázeňská 225. Brandýs n.O., tel.: 465 544192
11.-12.9. – MUDr. M. Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465535198
18.-19.9. – MUDr. O. Maixner, 
Čelakovského 112, V. Mýto, tel.: 465420400
25.-26.9. – MUDr. S. Moučková, 
Dolní 443, Choceň, tel.: 465471310
28.9. – MUDr. B. Nejedlý, 
Palackého 349, Choceň, tel.: 465472408

lékárenské 
Pohotovostní služba

Lékárenská pohotovostní služba je zajišťována 
v neděli a ve svátky pouze nemocniční lékár-
nou Orlickoústecké nemocnice a to od 8:00 do 
12:00 hodin, tel.: 465 521 007.
V sobotu dopoledne je možné využít běžné ote-
vírací doby lékáren ve městě.

český červený kříž
Senior doprava, objednávky na tel.: 774412117, 
permanentky na ČČK, Kopeckého 840, nebo 
v IC města
10. září – Světový den první pomoci, Mírové 
nám v ÚO od 10:00 do 15:00 hod.
Senior centrum, vzdělávací, relaxační a volno-
časové centrum nejen pro seniory
Doprava na akce – možnost využití dopravy na 

akce pořádané v budově ČČK Senior dopravou 
za zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/osoba, nutno 
objednat na tel.: 774412117, pouze pro seniory.
1. – 30. září – Výstava obrázků a fotografií 
z letních táborů ČČK,, vstup zdarma
7. září – Šikovné ručičky – Drátkování, od 
14:00 hod. v budově ČČK, vstup 20 Kč, nápoj 
zdarma
14. září – Naše zdraví v našich rukou, beseda 
o tibetsko-čínské medicíně, od 17:30 hod., Spol. 
centrum, vstupné dobrovolné, nápoj zdarma
15. září – Cyklo výlet, sraz před budovou ČČK 
v 9:00 hod., ukončení s překvapením
22. září – Sportovní den pro seniory, zahrada 
ČČK od 10:00 do 15:00 hod., občerstvení zajiště-
no, vstup zdarma
2. října – Svatohubertské slavnosti – zámek 
Kuks, výlet, cena 100Kč/120Kč dospělá osoba, 
60 Kč děti, přihlášky na tel.: 724629031
Pravidelné akce:
Kavárnička – Centrum setkávání, každé pon-
dělí od 8:00-19:00 hod.
SeniorInternet kavárna, každé pondělí od 8:00-
19:00 hod., internet zdarma
Zdravé cvičení – cvičení na gymnastických 
míčích, info na tel.: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, info na 
tel.: 775112998

Poděkování czP Pk
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického 
kraje, detaš. pracoviště Ústí n.O. děkuje Městu 
Ústí n.O. za poskytnutou dotaci, která nám velice 
pomohla při uskutečnění 34. ročníku Sportov-
ních her pro zdravotně postižené občany a děti, 
konané 30.7. – 1.8. v rekreačním středisku Obora 
u Lanškrouna.

Za CZP Pk E. Jiřincová a R. Venclová

zPrávičky ze stacionáře
Uživatelé našeho zařízení ani o prázdninách 
nazaháleli. Ve dnech 1. - 4.7. reprezentovali na 
10. ročníku LSO v Praze. 
Přivezli si pěkná umístění: 
N. Harapátová - 2. místo v hodu do dálky
M. Hamřík - 2. místo v běhu na 100 m F. Heinige 
- 2. místo ve skoku do dálky J. Čermáková - 3. 
místo v hodu granátem.
Po velkých bojích M. Mareš získal zlatý kov 
v hodu granátem. Krásnou tečkou byla na závěr 
vysněná štafeta 4 x 100 m, kterou naši sportovci 
vyhráli.Trochu času nám také zbylo na prohlídku 
Prahy. 
Sportovci děkují A. Vychytilové za bezvadnou 
přípravu.
Dále se naši uživatelé připravují na Podzimní 
ozdravný pobyt v Jeseníkách a na taneční soutěž 
Rytmus. Za přímou péči H. Zastoupilová

taneční kurzy v Ústí 
n.o. – Podzim 2010

Taneční kurz pořádaný Relax Dance Servisem 
Jana Bílka z Ústí n.O.
Zahajujeme v neděli 12.9. od 16:00 hod. v Kul-
turním domě v Ústí n.O.
Prodej legitimací stále probíhá.
- prodejna „FOTO IRENA“ u nádraží ČSAD 

v Ústí n.O.
- kontakt - J. Bílek, 603299520
- cena kurzu – 1.550 Kč
Děvčata se těší, chlapci spěchejte s přihlášením!
Dále opět v prodeji Taneční kurz pro dospělé, 
tj. páry starší 18 let. Zahájení kurzu od 3.10. 
po tanečních pro mládež, tj. od 19:30-22:00 
hod., neděle, 10 lekcí, 1.300 Kč/osoba. Podmín-
kou zahájení je účast min. 30 párů. Prodej též ve 
„FOTO IRENA“.
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hudební kurzy Pro děti
Hudební škola Yamaha v září otevírá nové kur-
zy. Pro děti od 4 do 18 měsíců nabízíme výuku 
oboru Robátka: poznávání světa hudby se zře-
telem k úrovni smyslových a senzomotorických 
zkušeností dětí, společný zpěv, hudebně-pohy-
bové hry...Pro děti od 1,5 do 4 let První krůč-
ky k hudbě: zpěv jednoduchých písní, hudebně-
pohybové hry, rytmická cvičení, základy hry na 
rytmické nástroje...Pro děti od 4 do 6 let Ryt-
mické krůčky: intonace, rytmus, hra na dětské 
hudební nástroje, základy hudební nauky, hra na 
flétnu...Pro děti od 6let Zobcová flétna: rozvoj 
instrumentální a dechové techniky, hra sólových 
skladeb s doprovodem, dua, tria a orchestrální 
skladby...Výuka probíhá jednou týdně 45 minut 
pod vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ Brat-
ří Čapků. Podrobnější info a přihlášku získáte 
na www.yamaha-skola.cz,nebo tel. 603834800, 
info@yamaha-skola.cz. 

Proč hylvátŠtí hasiči 
nezasahovali u Požáru 

v hylvátech?
17.7.2010 před 22. hodinou došlo po zásahu bles-
kem k požáru rodinného domu v ulici Za drahou. 
Přestože se jednalo o požár v katastrálním území 
Hylváty,
místní jednotce JSDHO Hylváty nebyl vyhlášen 
Krajským operačním střediskem v Pardubicích 
poplach, přestože místní jednotka v 1. stupni 
poplachu by měla
být k události přizvána. Z tohoto důvodu jsme 
u této události nezasahovali.
Zasahovaly zde pouze jednotky HZS PaK - 
územního odboru Ústí nad Orlicí, HZS
SŽDC Česká Třebová, JSDHO Ústí nad Orlicí I. 
a JSDHO Černovír.
Tuto informaci jsme se rozhodli uveřejnit na 
základě dotazu občanů Hylvát,
proč jsme u této události nezasahovali, přestože 
se jednalo o požár přímo v
Hylvátech.  SDH Hylváty

linka důvěry Ústí nad 
orlicí slaví 15 let

Vznik Linky důvěry Ústí nad Orlicí se datuje 
k roku 1995. Je to tedy již 15 let, co pracovníci 
linky pomáhají občanům vypořádat se s tíživý-
mi životními situacemi. Linka důvěry je odborné 
pracoviště, jehož posláním je poskytovat lidem 
okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtíž-
né životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se 
kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo 
své trápení ale i radost potřebuje jenom někomu 
svěřit a s někým ho sdílet. Jsme tu pro každého 
člověka, kterého něco trápí a potřebuje pochope-
ní, podporu a pomoc s řešením své situace. Naše 
linka důvěry slouží pro všeobecnou populaci bez 
omezení věku a pohlaví. Linka důvěry funguje 
jako první záchytná pomoc pro člověka v krizi. 
Výhodou linky důvěry pro volajícího je zaručení 
jeho anonymity a závazná mlčenlivost pracovní-
ků. 
Více informací o činnosti Linky důvěry Ústí nad 
Orlicí naleznete na www.linkaduveryuo.cz.
 Linka důvěry funguje nepřetržitě na telefonním 
čísle 465 52 42 52. Telefon je za cenu běžného 
telefonního hovoru. 
„Zavolat může každý…i Vy…“
Luďka Marešová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad 
Orlicí

Předání ocenění 
z divadelní Přehlídky

Dne 28. 9. v 19:30 se uskuteční v Malé scéně 
v Ústí nad Orlicí divadelní svátek. Budou předá-
na ocenění z jarní přehlídky ZLOM VAZ po X., 
Cena Jana Sychry, Zlaté odznaky J.K. Tyla a poté 
uvedeno divadelní představení TYROLSKÉ 
ELEGIE v režii J.Kodeše Rádobydivadlo Klapý 
jako připomínky autora hry J. Tejkla.
Vzhledem k očekávanému zájmu a úpravě netra-
dičního divadelního prostoru prosíme o rezerva-
ci vstupenek na osdo@ustinadorlici.cz
Program je dotován z rozpočtu města Ústí nad 
Orlicí.

Petr Žitný, předseda OSDO

Vstupné: 75 Kč

Pondělí 27. v 19:30 hodin
* MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

Titulky. Vstupné: 60 Kč

Středa 29. v 19:30 hodin
AGORA

Titulky. Vstupné: 60 Kč

klubcentrum Ústí n.o.
nabídka Pořadů - září

1. – 5. září
10:00 – 17:00 hodin – Kulturní dům

XII. ročník Výstavy výtvarného umění, 
vstupné dobrovolné

Pátek 10. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo

A. a V. Mrštíkové: MARYŠA, DS E. Vojana 
Brněnec, Orlická Thálie, vyhodnocení 2. roční-
ku s cimbálovou muzikou Rováš Zlín, divadelní 

předplatné, vstupné 120 Kč

Úterý 14. září
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana

GENTLEMEN SINGERS, Hudba bez hranic, 
koncertní předplatné, vstupné 110 Kč

Pátek 17. září
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům

TANEČNÍ PODVEČER S DANOU 
A PETREM, vstupné 80 Kč

Čtvrtek 23. září
19:30 hodin – Roškotovo divadlo

A. Branald, R- Balaš: 
DĚDEČEK AUTOMOBIL, Městské divadlo 

Ml. Boleslav, divadelní předplatné, vstupné 
290 Kč

Sobota 25. září
15:00 hodin – Roškotovo divadlo

O STATEČNÉM JANKOVI, pohádka pro děti, 
vstupné 45 Kč

Středa 29. září
19:30 hodin – Kulturní dům

ZADÁNO PRO ŽENY a nejen pro ně 
– Móda z mořských vln, oděvy a šperky J. 

Zamazalové, vstupné 110 Kč

Čtvrtek 30. září
19:00 hodin – Roškotovo divadlo

POUŠTĚ A JEZERA CHILE, cestopisná 
přednáška, vstupné 65 Kč

Předprodej vstupenek: Informační centrum 
v budově radnice, tel.: 465 514271. Termíny 
předprodeje vstupenek k nahlédnutí v IC, nebo 
na webových stránkách Klubcentra. Info: Klub-
centrum v Ústí n.O., tel.: 465521047, 465525245 
i fax, www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.
cz

Program malé 
scény – září 2010

Neděle 5.9. - 17:00 hod.
PROPLETENO – Poezie v prostoru
Vernisáž výstavy (Petr Čada, Šárka Zahálková, 
Petr Hájek).
Čtvrtek 16.9.- 19:00 hod. 
Filmový klub - OUTDOOROVÉ 
FILMY 
Carstensz – Sedmá hora (Bhútán – Hledání štěs-
tí) Na kole přes Himálaje, vstupné 55Kč 
Neděle 19.9. - 19:00 hod.

diamantová svatba
Dne 19. srpna 2010 oslavili 60 let společ-
ného života Karel a Irma Boháčkovi. Do 
dalších společných let jim přejeme hod-
ně zdraví a spokojenosti. Karel a Milan 
s rodinami.

Pozvánka Pro seniory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 
Sokolská 68 zve všechny starší občany na cesto-
pisné dopoledne.
V úterý 14.9. od 9:00 hod. si budeme povídat 
o městě Melbourne s paní učitelkou Marií Šveco-
vou.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

klubcentrum Ústí n.o.
kino máj – září

Čtvrtek 2. v 19:30 hodin
* ŠPATNEJ POLDA

Titulky. Vstupné: 70 Kč

Sobota 4. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
CHLUPATÁ ODPLATA

Rodinná komedie. Česká verze. Vstupné: 70 Kč

Pondělí 6. v 19:30 hodin
VRAHOUNI

Titulky. Vstupné: 70 Kč

Středa 8. v 19:30 hodin
* SOLOMON KANE
Titulky. Vstupné: 60 Kč

Sobota 11. v 19:30 hodin
DOPISY PRO JULII
Titulky. Vstupné: 70 Kč

Pondělí 13. v 19:30 hodin
TO BYL ZÍTRA FLÁM
Titulky. Vstupné: 70 Kč

Středa 15. v 19:30 hodin
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU

Titulky. Vstupné: 70 Kč

Sobota 18. v 19:30 hodin 
* KICK - ASS

Titulky. Vstupné: 65 Kč

Úterý 21. v 19:30 hodin
* SEXY 40

Titulky. Vstupné: 65 Kč

Pátek 24. v 19:30 hodin
* KAJÍNEK
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STOPA REBELA
Divadelní představení studentů Střední zdravot-
nické školy v režii L. Kaplanové, 
vstupné 50 Kč 
Pátek 24.9. - 20:00 hod.
MAJEROVKY BRZDOVÉ TABULKY
Folkrockový koncert legendy české akustické 
alternativy, vstupné 80 Kč 
Úterý 28.9. - 19:30 hod.
ELEGIE TYROLSKÁ
Divadelní představení Rádobydivadla Klapý 
v režie J. Kodeš jako připomínka autora hry J. 
Tejkla. Součástí večera je předání cen OSDO 
z přehlídky ZLOM VAZ po X. 
 

kam za sPortem v září
Sobota 4. září
Turnaj v babytenisu (tenisové kurty, děti 8-9 let)
Sobota 4. září
FK Kerhartice – Klášterec n.O. (okr. II. třída ve 
fotbale v 17 hod.)
Neděle 5. září
Krajský přebor družstev v atletice st. žactva od 
9:30
Středa 8. září
Okresní přebory v atletice nejml. žactva do 11 let 
od 15 hod.
Pátek 10. září
Jiskra Hylváty – Vrchlabí B (VČ divize v kužel-
kách od 17 hod.)
Čtvrtek 9. – neděle 12. září
Tenisový turnaj st. žákyně (turnaj kat. B)
Sobota 11. září
TJ Jiskra ÚO – FK AS Pardubice (fotbal, divize 
C, muži A, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Hlinsko (fotbal, kr. přebor, st. 
a ml. dorost, od 13:30 a 14:45)
Neděle 12. září
TJ Jiskra ÚO „B“ – Verměřovice (fotbal, 1.B tří-
da, muži B, od 17 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Polička (fotbal, kr. přebor, st. 
a ml. žáci, od 13:30 a 15:15)
Středa 15. září
Okresní přebory v atletice ml. žactva do 13 let 
od 14 hod.
Sobota 18. září
FK Kerhartice – Mistrovice (okr. III. třída ve fot-
bale od 16:30 hod.)
18. – 19. září
66. ročník ústeckého desetiboje mužů v sobotu 
od 10 hod., v neděli od 9 hod. v neděli vrhačský 
trojboj
Neděle 19. září
15. ročník – K rozhledně na Andrlův chlum – 
pěšky nebo na kole (různé trasy), start 8-10 hod. 
z náměstí v ÚO
Čtvrtek 23. září
Jiskra Hylváty – Jilemnice (VČ divize v kužel-
kách od 17 hod.)
Sobota 25. září
FK Kerhartice – Dlouhoňovice (okr. III. třída ve 
fotbale od 16:30 hod.)

krytý Plavecký bazén
Pondělí: 16:00 – 21:00 hodin
Úterý: 5:30 – 8:00, 16:00 – 21:00 hodin
Středa: 17:00 – 21:00 hodin
Čtvrtek: 16:00 – 20:00 hodin
Pátek: 5:30 – 8:00, 16:00 – 21:00 hodin
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin
Neděle 10:00 – 20:00 hodin
Změny v provozní době bazénu:
Úterý 28.9.
5:30 – 8:00, 10:00 – 21:00 hodin
Středa 1.9.
16:00 – 21:00 hodin
**** **** **** **** **** ****

Vodní aerobic: každý ČT od 20:00-21:00 hod., 
Plavání pro těhotné ženy: každá ST (od 8.9.) 
od 13:00-14:30 hod., Kurz rodiče a děti: každá 
ST (od 8.9.) od 16:00-17:00 hod. a každou SO (od 
8.9.) od 9:00-10:00 hod.
Upozorňujeme na skutečnost, že plavecký bazén 
má právo na změnu provozních hodin. Bližší info 
na tel: 465524254, www.tepvos.cz

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům Aquaparku v Ústí 
nad Orlicí za přízeň a těšíme se na další společ-
nou letní sezónu s příznivějším počasím.

TEPVOS, spol. s r.o. - pracovníci Aquaparku

lk sPinning centrum
Nová sezóna od 4.10. 2010 za staré ceny!
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O.
iontové nápoje zdarma 
Ceník
1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí (permanentka) –700 Kč, 
skupiny – cena dohodou

Rezervace: 736 427 378 
info: www.lkspinning.com

sPortovní centrum 
radava

Středa 1.9. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Čtvrtek 2.9. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Pondělí 6.9. – 18:00 – 23:00 hodin
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci)
Úterý 7.9. – 19:30 – 23:00 hodin
Vychleas 1. liga (družstva)
Středa 8.9. – 19:30 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Neděle 12.9. – 18:00 – 22:00 hodin
Starobrno letní pohár (družstva)
Pondělí 13.9. – 18:00 – 22:00 hodin
Dřevomateriál Cup (jednotlivci)
Úterý 14.9. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Úterý 14.9. – 19:30 – 23:00 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 15.9. – 19:30 – 23:00 hodin
Henry Gril 4. liga (družstva)
Neděle 18.9. – 13:00 – 16:00 hodin
Morče Cup (dvojice)
Pondělí 20.9. – 18:00 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Středa 22.9. – 19:30 – 23:00 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 26.9. – 18:00 – 22:00 hodin
Starobrno letní pohár (družstva)
Pondělí 27.9. – 18:00 – 23:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Úterý 28.9. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Úterý 28.9. – 19:30 – 23:00 hodin
Stapo 5. liga (družstva)
Středa 29.9. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Čtvrtek 30.9. – 18:00 – 23:00 hodin
Radavan II. (klub)
Tel. rezervace: 465529477-9, 
e-mail: radava@radava.cz, www.radava.cz

nábor do tenisové 
Školičky

Dne 18. 9.2010 v 09.30hod, proběhne v teniso-
vém areálu TK Ústí nad Orlicí 
na dvorci č. 9 pod vedením trenéra TK Tomáše 
Herníka , nábor dětí do tenisové
školičky ročník narození 2004, 2005 a mladší. 
Při náboru proběhne krátký 

ukázkový trénink s trenéry. Případné informace 
podá pan Herník na tel.777 645 721
nebo na e-mailu tomas.hernik@seznam.cz

minigolf
Vchod: od „pilinovky“ (u regule).
Provozní doba září: sobota - neděle od 14:00 do 
17:00 hod (poslední vstup v 16:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjemném 
parkovém prostředí jako nenáročná relaxace 
vhodná pro každého. Možnost skupinových 
rezervací (školní, firemní) nad 20 osob v jakýko-
liv pracovní den.
Vstupné: 50,- Kč/1 osoba/1 okruh. Zvýhodněné 
rodinné vstupenky a permanentky!
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sporto-
viště zavřeno.
Další info: www.minigolf-uo.estranky.cz

výuka cizích jazyků
1. jazyková ÚO nabízí ve školním roce 2010-
2011 kurzy všech úrovní:
- anglického jazyka
- německého jazyka
- ruského jazyka
- španělského jazyka
- francouzského jazyka
- čeština pro cizince
a přípravy ke všem typům mezinárodních 
zkoušek (Aj-KET, PET,FCE,CAE,TOEFL, Šj 
DELE B1, DELE B2, Nj Zertifikat B1, B2, Fj 
DELF A1,A2,DALF B1)
- angličtina pro děti a pro maminky na mateř-

ské dovolené (včetně hlídání dětí)
- letní příměstský tábor 2011, letní sportovně-

jazykový tábor 2011
Podrobnosti: www.1.Jazykovauo.cz, přihlášky: 
e-mail: m.posepny@ktuo.cz, mobil: 724064370, 
602653773

akademie vzdělávání 
v Ústí n.o.

21.9. – Co je nového a co nás čeká v oblasti daní 
a práva 2010/2011 (Ing. V. Zachová)
Podrobné informace k semináři Vám rádi zašle-
me. Tel.: 465523129, 

www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz

kurzy angličtiny
Holmes-English nabízí se škol. roce 2010/2011 
kurzy angličtiny pro:
- začátečníky – velmi pokročilé
- skupiny i jednotlivce
- děti od 3 let
- firmy
- konverzaci
- technickou angličtinu
- překlady
- doučování
- přípravu na Cambridge certifikáty, maturitu
- lekce s rodilým mluvčím z Velké Británie
Nové kurzy: španělština, němčina, ruština pro 
začátečníky-velmi pokročilé
Info: www.holmes-english.cz, tel.: 737744975

výuka francouzŠtiny
Výuku francouzštiny pro děti i pro dospělé nabí-
zí Mgr. Eva Minářová, tel.: 604359296.


