
Nové obecNě závazNé 
vyhlášky k zabezpečeNí 

místNích záležitostí 
veřejNého pořádku.

Zastupitelstvo města na svém řádném zasedání dne 
19. září schválilo dvě nové obecně závazné vyhláš-
ky. První se týká zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích a druhá zákazu 
žebrání. Podnětem pro vznik této právní úpravy je 
opakované narušování veřejného pořádku v někte-
rých lokalitách města, ke kterému dochází zejména 
v souvislosti s konzumací alkoholických nápojů. 
Nové vyhlášky dávají městské policii více pravo-
mocí k zajištění veřejného pořádku. 
Obě vyhlášky obsahují v přílohách slovní a gra-
fické vymezení veřejných prostranství, na kterých 
se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 
a žebrání. Tato veřejná prostranství byla vymezena 
na základě požadavků rady města a po projednání 
s velitelem městské policie. 
Jedná se o veřejné prostranství ohraničené ulicemi: 
1) Husova, Mistra Jaroslava Kociana, Hakenova, 

Lochmanova, Příkopy a Velké Hamry.
2) Lukesova, Královéhradecká, Ježkova, Husova 

a Zahradní.
3) Popradská, Cihlářská, vnější hranou parkoviště 

hypermarketu Tesco, budovou hypermarketu 
Tesco, její spojnicí s budovou obchodního cen-
tra STOP.SHOP, budovou obchodního centra 
STOP.SHOP, ulicemi Letohradská, Stavebníků 
a Nová.

4) Lochmanova včetně plochy autobusového 
nádraží, Písečník, Na Výsluní a Špindlerova.

5) 17. listopadu, Na Štěpnici, Dělnická, Tyršova, 
T.G. Masaryka a Příkopy.

6) Letohradská, U Hřiště, Heranova a Polská.
7) Čs. armády a Jilemnického, chodníkem spojují-

cím ulice Jilemnického a T.G. Masaryka, uli-
cemi Žižkov, Vrbenského a Kopeckého.

8) křižovatkou ulic Sokolská a Nádražní a prosto-
rem mezi kolejišti, který zahrnuje Nádražní 
ulici a budovu vlakového nádraží.

9) Veřejné prostranství na pozemkových parcelách 
č. 31, 1215/1 a 1282/1 vše v obci Ústí nad Orli-
cí a katastrálním území Hylváty včetně sporto-
višť a dětského hřiště.

10) Veřejné prostranství ohraničené korytem Kna-
povského potoka, veřejnou zelení parku Wol-
kerova údolí a ulicí Dukelská.

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 
upravuje výjimku ze zákazu. Tuto výjimku uděluje 
rada města na základě žádosti. Při poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města na pořádání sportovní, kulturní 
nebo společenské akce bude tato výjimka udělena 
automaticky. 

Petr Hájek, starosta města Ústí nad Orlicí
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iNformace z městského 
úřadu ústí N.o.

Od 1.9.2011 došlo ke změně organizační struktury 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí. K tomuto datu 
zanikl odbor organizační, odbor vnitřních věcí 
a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
a vznikly nové organizační jednotky a to odbor 
právní a obecního živnostenského úřadu, odbor 
kancelář tajemníka, odbor školství, kultury, spor-
tu, cestovního ruchu a propagace a útvar krizové-
ho řízení. Bližší specifikaci náplně jejich činnosti 
je možno nalézt na internetových stránkách Města 
Ústí nad Orlicí www.ustinadorlici.cz v sekci Měst-
ský úřad a podrobnější informace budou rovněž 
uvedeny v příštím čísle Informačního listu. 

Tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
JUDr. Eva Kalousková

změNa provozNí doby měú
Od 1.9. došlo na MěÚ Ústí nad Orlicí k následující 
změně provozní doby:
PONDĚLÍ 8:00 – 17:00 hodin
ÚTERÝ  8:00 – 15:00 hodin
STŘEDA  8:00 – 17:00 hodin
ČTVRTEK  8:00 – 15:00 hodin
PÁTEK  8:00 – 14:30 hodin

Provozní doba Informačního centra v budově rad-
nice zůstala nezměněna:
PONDĚLÍ – PÁTEK  7:00 – 17:00 hodin
SOBOTA  8:00 – 12:00 hodin

28.10. - deN vzNiku 
samostatNého 

českosloveNského státu
znik Československých legií a jejich bojové 
vystoupení zejména v bitvě u Zborova dne 2. čer-
vence 1917 byly rozhodujícími impulsy pro uznání 
Čechoslováků v očích dohodových spojenců. Další 
již záleželo na jednání politiků. V pondělí 28. října 
1918 přijal Národní výbor československý na svém 
zasedání dva dokumenty. Prvním z nich byl „Zákon 
ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu 
československého“, druhým „Manifest k národu“, 
ve kterém se pravilo: „Lide československý! Tvůj 
odvěký sen stal se skutkem. Stát československý 
vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svo-
bodných, kulturních států světa... 

Chcete s námi sdílet inspirace pro změny veřej-
ných prostranství v Ústí nad Orlicí? Zajímá 

Vás, jaká místa a trasy v Ústí nad Orlicí navr-
hujeme upravit a jak?

Srdečně Vás zveme na čtvrté, závěrečné dis-
kusní setkání k projektu

MĚSTO PRO LIDI
které se uskuteční

ve středu 26. října 2011 od 17:00 hodin
v MALÉ SCÉNĚ v Ústí nad Orlicí.

Na setkání budou zástupci Nadace Partnerství 
prezentovat závěrečnou podobu 

Strategie pro veřejná prostranství, nemoto-
rovou dopravu a prostupnost města.

Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finanč-
ních prostředků Revolvingového fondu Minis-

terstva životního prostředí za spolupráce 
s Nadací Partnerství a OHGS s.r.o.

upozorNěNí Na splatNost 
místNích poplatků ze psů 

a za komuNálNí odpad
Poplatník, každý občan s trvalým bydlištěm 
v Ústí nad Orlicí, je povinen zaplatit poplatek 
bez vyzvání, (nebudou se posílat složenky), 
NEJPOZDĚJI DO 31. 10. 2011.
Týká se to i poplatníků poplatku za komunál-
ní odpad, za které do 31.3.2010 hradil poplatek 
správce bytového fondu DÉMOS, spol. s r.o. 
a kteří měli poplatek tzv. „ v nájmu“.
Výše místních poplatků za rok 2011
- ze psů vychází z obecně závazné vyhlášky 
města Ústí nad Orlicí č. 4/2010
- za komunální odpad činí 500,- Kč/osobu 
a kalendářní rok
Možnost úhrady poplatků
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu 
v Ústí n.O.
b) bezhotovostně na účet správce poplatku číslo 
19-420611/0100, variabilní symbol bude poplat-
níkovi sdělen:
- pro poplatek ze psů na tel. čísle 465514256, 
nebo na elektronické adrese: hylsova@muuo.cz
- pro poplatek za komunální odpad na tel. čís-
le 465514210, nebo na elektronické adrese: 
machalkova@muuo.cz

Nebudou-li místní poplatky zaplaceny včas, 
nebo ve správné výši, vyměří správce poplat-
ku poplatek platebním výměrem a může 
nezaplacený poplatek, nebo jeho nezaplace-
nou část ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK! 



cepce k nahlédnutí v provozní době MěÚ Ústí nad 
Orlicí na odboru majetkoprávním, v kanceláři č. 
246, případně po dohodě na telefonu 465 514 220. 
Informace jsou zveřejněny rovněž v Informačním 
systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/
prehled.php) kód koncepce MZP115K.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu 
koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřej-
ného projednání návrhu koncepce. Veřejné projed-
nání nemůže být konáno dříve než 22.9.2011.

pozváNka 
Na kNapovecké posvíceNí

Římskokatolická farnost Knapovec zve v nedě-
li 23. října v rámci Knapoveckého posvícení na 
koncert Lázeňského podorlického orchestru 
z Vamberka pod vedením Dušana Kučery, rodáka 
z Knapovce. 
V 15:00 hod. zahájí mše sv. v kostele sv.Petra 
a Pavla a v 16:00 hod. naváže koncert swingové 
hudby 20. až 60. let, evergreeny a blues. Po kon-
certě zveme před kostelem na posvícenské koláče 
a občerstvení v duchu lidových tradic. Knapovec-
ké posvícení je součástí Knapoveckého roku tradic 
a obyčejů podpořeného městem Ústí nad Orlicí. 

P.Vladislav Brokeš a Jana Staňková

seNior klub při csp 
města ústí N.o.

Sobota 1.10. – „Mezinárodní den seniorů“ 
v Bystřici Kladské
Pozvánka od seniorů z Bystřice Kladské. Akce 
se zúčastní zástupci všech organizací seniorů ve 
městě. Pro obsazení volných míst se hlaste na tel.: 
722475131. Zájezd zdarma, občerstvení zajištěno.
Odjezdy autobusu:
Hylváty ČSAO 8:00 hod., Penzion 8:10 hod. 
Čtvrtek 6.10. – Vycházka do Kerhartic
Tam pěšky nebo autobusem, odjezd autobusu měst-
ské dopravy ve 14:00 hod. z nádraží ČSAD. Před-
náška pana S. Zemana o historii Kerhartic v hospo-
dě „U Harapáta“. Občerstvení spojené s opékáním 
buřtů-možno zakoupit na místě. Návrat pěšky nebo 
autobusem v 17:21 hod. Předběžné přihlášky na 
tel.: 722475131 do 4.10.
Pátek 14.10. – Plavání pro členy Senior klubu
Od 13:00 do 14:15 hod. plavání v krytém bazénu 
v ÚO spojené se cvičením ve vodě. Vstup 50 Kč na 
průkazku Senior klubu.
Středa 19.10. – Ústečtí rodáci na válečném nebi
Přednáška I. ročníku Akademie volného času. Před-
náší pan J. Havel v 18:00 hod. v městské knihovně, 
vstup volný.
Upozorňujeme členy na možnost pořádání kur-
zu:
- keramiky, zahájení v listopadu v případě zájmu 

11 členů (na jaře přihlášeno pouze 8 lidí)
- výpočetní techniky, pořádané ve spolupráci 

s městskou knihovnou-zdarma
Na oba kurzy je možné se hlásit v kanceláři SK ve 
„Sladkovně“ každé úterý od 10:00 do 12:00 hod., 
nebo telefonicky.
Dále upozorňujeme na web pro seniory 

www.sedesatka.cz
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

z městského muzea
Městské muzeum v Ústí Vás srdečně zve do 
Hernychovy vily na zcela nový podzimní blok 
výstav, které potrvají až do 27.11.2011. 
Mandaly – pro potěšení oka, srdce a duše – Jana 
Staňková, mandaly budou prodejné. Potrvá pouze 
do 29.10.2011
Halóóó! Tady rádio… – Výstava historických při-
jímačů ze soukromé sbírky pana Vyčítala. 
Boty, botky, botičky – sbírka Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně - Obuvnické muzeum. 
Stvoření světa – krása minerálů v achátech ze sbír-
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Republika nikdy nezapomněla na své vojsko, své 
legionáře. Oni sami v meziválečném období byli 
vzorem další generaci, která v době II. světové vál-
ky v boji za svobodu Československa nesla jejich 
tradici dále. Po II. světové válce se tak i čs. zahra-
niční vojáci či příslušníci domácího odboje moh-
li stavět po jejich bok. Bohužel toto nezapomnění 
trvalo pouhých 20 let. Do roku 1989 byli legionáři 
postupně vymazáni z paměti národa.
Vznik republiky a události, které tomu před-
cházely, i které následovaly, si členové Českoslo-
venské obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí 
spolu se zástupci města Ústí nad Orlicí, Svazu 
bojovníků za svobodu a příslušníky armády ČR 
připomenou aktem položení věnců u pomníku 
„Bubnujícího legionáře“ a u pomníku v parku 
Československých legií dne 27.10.2011 v 11:00 
hodin. K vzpomínce na tento významný den 
naší novodobé historie zve ústecká ČsOL širo-
kou veřejnost. 

Za výbor ČsOL Vladimír Pohorský

záměr prodeje 
družstevNích bytů

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje 
družstevních bytů:
byt o velikosti 1 + 0, výměra 19,98m2, byt se 
nachází v ulici Chodská v Ústí n.O., nejnižší kupní 
cena bytu je stanovena na 220 tis. Kč
byt o velikosti 1 + 1, výměra 35,07 m2, byt se 
nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejnižší kupní 
cena bytu se stanovena na 330 tis. Kč
byt o velikosti 1 + 1, výměra 38,13m2, byt se 
nachází v ulici Popradská v Ústí n.O., nejnižší kup-
ní 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.

celoplošNí 
deratizace města

Městský úřad v Ústí nad Orlicí sděluje, že bude 
provádět celoplošnou deratizaci města Ústí nad 
Orlicí ve dnech 29.9. - 13.10.2011.
Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí č. 
3/1994, o povinném hubení hlodavců na úze-
mí města Ústí nad Orlicí, která byla schválena 
22.9.1994, Vám oznamujeme, že v době provádě-
né deratizace je Vaší povinností provést deratizaci 
v době určené Městským úřadem Ústí nad Orlicí, 
buď firmou, která provádí deratizaci města, nebo 
doložit na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor 
životního prostředí doklad o provedené deratizaci 
jinou firmou. Celoplošnou deratizaci v Ústí nad 
Orlicí provádí firma DERATEX, spol. s r. o., Mlad-
cová 91, 761 01 Zlín.
V případě, že využijete firmy DERATEX, spol. 
s r. o., Zlín, žádáme Vás o písemné či telefonické 
sdělení (tel. 465 514 240, soukal@muuo.cz) jména 
pracovníka, který bude se zástupcem výše uvedené 
firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. 
A to nejpozději do 5.10.2011.

Ing. David Soukal
vedoucí odboru životního prostředí

posuzováNí vlivů Na žp
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný 
úřad k posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí, zaslal koncepci včetně vyhodnocení vlivů 
koncepce na životní prostředí ve věci:

,,Program rozvoje Pardubického kraje včetně 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní pro-
středí“

Informace o této koncepci je umístěna na úřední 
desce MěÚ Ústí nad Orlicí. Současně je návrh kon-

ky Krzysztofa Poloňskiego. 
Během výstav budou v muzeu probíhat dopro-
vodné programy a dílny. 
Od října zahájí činnost muzejní kroužek urče-
ný dětem, více informací na www.muzeum-uo.
cz nebo v pokladně muzea.

Srdečně zvou muzejníci

klub přátel uměNí 
ústí Nad orlicí

Do středy 5. října je v Galerii Pod radnicí otevřena 
výstava s názvem

UMPRUMKA VYSTAVUJE

Výstava studentů Střední školy 
uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí.

** ** ** **
Vernisáží, která se uskuteční v pátek 14. října od 
18:00 hodin bude v Galerii pod radnicí zahájena 

výstava
PŘEHLÍDKA EXLIBRIS SBĚRATELŮ 

VÝCHODOČESKÉHO REGIONU
Výstava bude v Galerii pod radnicí 

otevřena do 4. listopadu.
Galerie je otevřena denně mimo pondělí, 

úterý– pátek 10-12, 14-17 hodin, 
sobota, neděle 14-17 hod.

****
V pátek 28. října se uskuteční Sváteční koncert.

z městské kNihovNy
Týden knihoven 2011
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 15. 
ročník celostátní akce Týden knihoven, který se 
uskuteční od 3. do 9. října. Letošní motto zní: 15. 
kraj České republiky – kraj knihoven.
V centru našeho zájmu jsou především naši uživa-
telé, chceme však v knihovnách přivítat i ostatní 
veřejnost. Myslíme na všechny a pro každého při-
pravíme zajímavý program. Cílem je podpora knih 
a čtenářství a nabídka atraktivního využití volného 
času.
Městská knihovna Ústí nad Orlicí srdečně zve 
na následující akce:
PO 3.10. od 18:00 hod.: Literárně dramatický 
maratón (setkání s regionálními básníky a spiso-

vateli)
ÚT 4.10. od 18:00 hod.: 
Beseda se spisovatelem L. 
Vaculíkem
ČT 6.10. od 16:00 hod.: 

Jaroslav Seifert pro děti (akce pro dětské čtená-
ře)
Zároveň v Týdnu knihoven opět odstartujeme Čte-
nářskou ligu pro dětské oddělení.

*********
Ve středu 19. října od 18:00 hod. pokračuje cyk-
lus Akademie volného času přednáškou pan Josefa 
Havla na téma Ústečtí rodáci na válečném nebi 
II.: J. Bohdan Mikuláštík.

mateřské ceNtrum 
medvídek

Kavárnička: 3.10. od 10:00 hodin
Tradiční podzimní a zimní bazar:
3. – 6. října v budově římsko-katolického farního 
úřadu v Kostelní ulici
9:30 – 17:00 hod. – příjem věcí
9:00 – 17:00 hod. – prodej věcí
9:00 – 16:00 hod. – prodej věcí
14:00 – 17:00 hod. – výdej věcí
(Z kapacitních důvodů nebudeme brát do prodeje 
letní věci)
V době konání bazaru je MC OTEVŘENO!

Sebeobrana aneb Chcete se umět bránit?: čtvr-
tek 6., 13., 20. a 27.10. od 17:30 hod., vstupné dob-
rovolné
Mámy pro mámy – vyrábíme srdíčka: 11.10. 



s besedou, přednáší Mgr. E. Rucký
PO 31.10. od 20:00 hod. – Dámská jízda, herna 
RC
Cvičení pro těhulky, dle zájmu a po dohodě, kon-
takt: S. Faltusová, 606882719

Kontakt: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604313249, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

ddm ústí Nad orlicí
DDM ÚO se přestěhoval, od nového školního roku 
působí v budově SŠUP, Špindlerova ul. 1167. 
DDM ÚO připravil na podzimní prázdniny:
26.10. - Výlet do haly Bongo Brno, cena: 360 Kč
27.10. - Halloween - výroba netradičních dekorací, 
cena: 50 Kč

Přihlášky předem 
na e-mail: ddm-usti@seznam.cz 

do 21.10.2011

pozváNka 
Na lampioNový průvod

Na sobotu 22. října připravilo Rádio Blaník od 
19:00 do 21:30 hod. lampionový průvod. Na ústec-
kém Mírovém náměstí si zájemci budou moci od 
19:00 zakoupit lampiony a pak průvod vyrazí po 
předem stanovené trase. Po návratu na náměstí 
bude pro účastníky lampionového průvodu při-
pravena řada soutěží a koncert. Vstup na akci je 
zdarma.

pozváNka Na módNí 
přehlídku

Boutique Ariane si Vás dovoluje pozvat na módní 
přehlídku pod názvem Flirty s flitry, která se koná 
dne 6. října 2011 od 18:00 hod. v kongresovém sále 
hotelu Uno Ústí nad Orlicí, cena 130 ,- Kč
Předprodej a rezervace vstupenek v Boutique Aria-
ne, tel. 465 525 432, 723 267 972 

dNy plNé her
Žáci 6. A, B a C Základní školy Ústí 
nad Orlicí Komenského strávili dva 
dny ve Rzích v Orlických horách. 
Zde se formou her a soutěží učili 
vzájemnému naslouchání, respektu 
a týmové spolupráci. Program pro 
ně připravili jejich učitelé za finanč-
ní podpory Města Ústí nad Orlicí. 

Mgr. Alena Dostálová
ekologové zš komeNského 

v pasíčkách
Žáci 7. až 9. tříd se zájmem o ekologii se zúčast-
nili zajímavé akce, kterou jim nabídla Záchranná 
stanice a ekocentrum Pasíčka v Boru u Skutče. 
Ekoprogram „Příroda Pardubického kraje a ochra-
na obojživelníků“ žáky velmi zaujal a zajímavým 
způsobem „nastartoval“ celoroční práci ve volitel-
ném předmětu Ekologie. Mgr. Hana Entová

putovNí výstava 
o ochraNě přírody 
Na zš komeNského

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zapůjčila 
ZŠ Komenského putovní výstavu, na které byly 
představeny chráněné přírodní oblasti a rezervace 
ČR. Výstava byla umístěna v přízemních prosto-
rách školy a se zájmem ji zhlédli žáci i z ostatních 
ústeckých škol. Mgr. Hana Entová

zš komeNského 
se přihlásila do 

celostátNího projektu
Do celostátního projektu www.čtení pomáhá.cz se 
přihlásila naše škola Komenského již v loňském 
roce a v této zajímavé akci bude pokračovat i letos. 
A co je cílem projektu? Spojit potěšení z četby 
s potěšením pomoci druhým, potřebným. Na webo-
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od 14:30 hod. Přijďte s námi vyrábět srdíčka pro 
maminky nedonošených dětí. Od listopadu bude-
me vyrábět pravidelně každé první úterý v měsíci
Zdravé pečení: 12.10. od 9:30 hod.
Ubrousková technika: 18.10. od 14:30 hod.
Aromaterapie – svět vůní: 19:10. od 9:30 hod.
Přijďte děti, budeme si hrát: 22.10. od 15:30 
hod. Intuitivní skupinové malování s nevidomou 
terapeutkou Leou. Vstupné 90 Kč/dospělý, děti 
zdarma
Zvířátka z podzimních plodů: 25.10. od 14:30 
hod. ( s sebou kaštany, šípky, žaludy...)
Zdravé chodidlo: 26.10. od 9:30 hod.
Kineziologie: 26.10. od 10:00 hod.

PROVOZNÍ DOBA
PO 9::-12:00 hod. – Nemluvňátka + volná herna
ÚT 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohybový kroužek
ÚT 14:30-17:30 hod. – Předškol-
káček-herna + výtvarný kroužek
ST 9:00-12:00 hod. – Předškol-
káček-herna
ČT 9:00-12:00 hod. – Předškol-
káček-herna + zpívánky
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 
605/965463, medvidekuo@seznam.cz, www.med-

videkuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí 
nad Orlicí, Pardubického kraje 
a MPSV.

rodiNNé ceNtrum 
srdíčko

Provozní doba: začátky programů cca 9:30 – 
10:00 hod., pobytné 30Kč/1 dítě, 40 Kč/ více dětí
Tématem měsíce jsou KOČIČKY.

PO 8:30-12:00 hod. – Herna, výtvarná dílna pro 
dospělé a v jednodušší variantě i pro děti
ST 8:30-12:00 hod. – Herna, prográmek pro děti 
(zpívání, vyrábění, pohyb..)
PÁ 8:30-12:00 hod. – Herna, AJ pro děti, kontakt 
J. Marková, 777656047

Témata pondělních výtvarných dílen:

3.10. – Obrázky do dětského pokoje (ubrousková 
metoda)
10.10. - Ponožková zvířátka
17.10. – Gelové svíčky ze sklenek od vína
24.10. – Visačky na dveře z dřevěných špachtlí
31.10. – Růže z javorových listů
(Cena dílen dle spotřebovaného materiálu)

Odpolední programy
(Multifunkční sál, 1. patro)

ČT 17:00-19:00 hod. – Manželské večery, 8 lek-
cí kuru komunikace v manželství, s večeří a hlídá-

ním dětí v herně. Přihlášky: M. 
Dostrašilová, 603976036
PÁ 16:00-18:00 hod. – Klub 
EXIT, pro mládež, kontakt: D. 
Dostrašil, 603913885
PÁ 18:00-24:00 hod. – Klub des-
kových her s kavárnou, kontakt: 

M. Kalášek, 739420287

Jednorázové akce
NE 2.10. v 16:00 hod. – Drakiáda, letiště ÚO
ÚT 4.10. od 17:00 hod. – Setkání DRC, herna 
RC
ST 5.10. – Nošení dětí, beseda v herně RC
SO 8.10. od 18:00 hod. – Sportování u Tří mos-
tů, Hylváty, cena dle počtu sportujících, přihlášky 
nejpozději den před akci – P. Novák, 604904710
ST 12.10. od 10:00 hod. – Jak pracovat s tem-
peramentem svých dětí, herna RC, přednáška 

vých stránkách je nabídka knih pro tři věkové kate-
gorie. Dítě některou z nich přečte, odpoví na velmi 
jednoduché otázky vztahující se ke knize a získá 
50 Kč. Tuto odměnu však nezíská v hotovosti, ale 
může ji věnovat někomu, kdo pomoc potřebuje – 
na výcvik psa, na invalidní vozík atd. Jak se říká, 
spojíme dobré s užitečným. Mgr. Hana Šedajová

pozváNka Na festival 
Zveme všechny příznivce sborového zpěvu na IX. 
Festival smíšených sborů 
v sobotu 22. října v 18:00 hodin v sále ZUŠ. 
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Milevsko, Jitro 
Hradec Králové a Alou Vivat Ústí nad Orlicí.

iNformace ze 
souboru c-daNce

Soubor C-Dance započal v září naplno letošní 
taneční sezonu. Každý pátek trénuje v místní ZUŠ, 
za což patří dík řediteli školy. Poděkování patří 
také Městu Ústí nad Orlicí za grantovou pomoc na 
činnost souboru. Stejně tak jako každý rok, bude 
i letošní listopad patřit celovečernímu představení 
souboru C-Dance. Přípravy jsou již v plném prou-
du a my vás budeme o konání deváté premiéry 
představení Běh na dlouhou trať včas informovat.

Josef Papáček, C-Dance

přehlídka středNích 
škol a učilišť

Ve dnech 5. a 6.10. pořádá Úřad práce ČR - kraj-
ská pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole 
a Střední škole technické, Na Skalce v České Tře-
bové, Přehlídku středních škol a učilišť.
Ve středu 5.10. je Přehlídka pro veřejnost otevřena 
od 12:00 do 17:00 hodin,
ve čtvrtek 6.10. od 8:00 do 17:00 hodin.
Získáte zde podrobné informace o studijních 
i učebních oborech, o podmínkách studia včetně 
informací o přijímacím řízení. Obdržíte informační 
letáky, prohlédnete si expozice vystavujících škol. 
Na Přehlídce budou pro zájemce poskytovány 
informace o trhu práce, rekvalifikačních kurzech 
a celoživotním vzdělávání v návaznosti na Národní 
soustavu kvalifikací.
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Pře-
hlídky škol.

ústecké firmy ace 
trade a isotep uspěly 
v soutěži firma roku

Hned dvojnásobné zastoupení mělo město Ústí nad 
Orlicí ve finále krajského kola soutěže Firma roku 
2011. Do finálové desítky firem Pardubického kra-
je postoupily orlickoústecké firmy ACE TRADE 
a ISOTEP. Úspěch je o to cennější, že se do soutěže 
v Pardubickém kraji přihlásilo 240 firem. Oceněné 
firmy přijal starosta města Petr Hájek. 
Společnost ACE Trade vznikla roku 1998 a je 
významným distributorem a dodavatelem surovin 
pro kosmetický, potravinářský a farmaceutický 
průmysl v České republice.
Společnost ISOTEP se specializuje na celkové revi-
talizace panelových a bytových domů. V roce 2009 
obdržela zvláštní cenu v soutěži Fasáda roku za 
revitalizaci panelového domu v České Třebové. 

Bc. R. Mačát

deN otevřeNých 
dveří Na sšup

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orli-
cí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí 
pořádá ve čtvrtek 13. října od 8:00 do 16:00 
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve všech 
prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici a atelié-
rové části ve Špindlerově ulici.
Bližší informace na: www.ssup.cz nebo 
+420465518111. Informace o studiu možno získat 
kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail).
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Od 1. 9. probíhá výuka strojírenských oborů 
Mechanik seřizovač a Nástrojař na novém pra-
covišti odborného výcviku v hlavní budově ško-
ly v Zahradní ulici. 

zprávičky ze stacioNáře
V měsíci září jsme připravili pro uživatele Stacio-
náře výlety do Brandýsa nad Orlicí a Letohradu.
Na říjen máme pro naše uživatele připravenou 
taneční soutěž Rytmus v Orl. horách, kde se každý 
rok prezentujeme tanečním vystoupením.
Pokračování v dotazech našich čtenářů:
Jaká bude moje měsíční platba?
- To záleží na typu pobytu (denní, měsíční)
- Na druhu postižení uživatele
- Na výši příspěvku na péči
- Na věku uživatele
- Na docházce pobytu v zařízení

H. Zastoupilová, DiS, ved. přímé péče
ceNtrum pro zdravotNě 

postižeNé pk, detašovaNé 
pracoviště ústí N.o.

Poskytuje tyto služby:
- Odborné sociální poradenství
- Osobní asistenci
- Sociální rehabilitaci

Sociální rehabilitace je zajišťována prostřednic-
tvím Internetové učebny, která je bezbariérová 
se 4 osobními počítači, 1 tiskárnou, 1 kopírkou a 1 
scenerem. Zájemcům o službu nabízíme zdarma 
školení v základech obsluhy osobního počítače. 
Služba je poskytována bezplatně a je určena 
osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 
do 64 let v nepříznivé sociální situaci.
Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1.1.2010 
do 31.12.2013 a je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Kontakty: 
tel.: 465525324, 775693985 (E. Jiřincová), 
775693986 (R. Venclová, Ž. Houfová, DiS.).
Fax: 465525324, 
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
zaneta.houfova@czp-pk.cz, 
radka.venclova@czpk-pk.cz, www.czp-pk.cz

*****

Poděkování
Centrum pro zdravotně postižené Pk, detaš. pra-
coviště Ústí n.O. děkuje Městu Ústí nad Orlicí za 
poskytnutí dotace na Osobní asistenci, sociální 
rehabilitaci a také na akce Dětský maškarní kar-
neval a 35. ročník sportovních her, který se konal 
26.8.-28.8. 2011 v rekreačním středisku v Oboře 
u Lanškrouna.

Za CZP Pk E. Jiřincová

občaNské sdružeNí 
péče o duševNí zdraví

V rámci Vychodečeských týdnů duševního zdra-
ví se 4.10. od 9:00-12:00 hod. uskuteční v sídle 
organizace (Okresní myslivecký spolek, M. Ham-
ry 355, ÚO) vzdělávací seminář na téma „Jsem 
duševně nemocný. Nerozumím Vám?“ Lektorem 
bude MUDr. P. Hejzlar, ředitel o.s. Péče o duševní 
zdraví a zástupce primáře psychiatrie Pardubické 
krajské nemocnice. Více informací na www.pdz.
cz.

Mgr. I. Sedláčková

český červeNý kříž
Senior doprava ČČK, službu lze objednat na tel.: 
774412117. Permanentky jsou k dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo na IC města. Senior dopra-
va ČČK byla v roce 2011 podpořena Městem Ústí 
n.O. a Pardubickým krajem.
10. října – BAZAR – Second hand, dětské, 
dospělé ošacení, od 9:00 do 15:00 hod.
Senior centrum, vzdělávací, relaxační a volno-
časové centrum nejen pro seniory, akce jsou urče-

ny široké veřejnosti a konají se v budově ČČK, 
Kopeckého ul. 840
Doprava na akce – využijte možnost dopravy na 
akce pořádané v budově ČČK Senior dopravou za 
zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/osoba. Nutno objed-
nat na tel.: 774412117. Pouze pro seniory.
3. – 31. října – Krása hedvábí, výstava výrob-
ků z hedvábí dětí ze Speciální a pomocné základní 
školy Ústí n.O.
12. října – Šikovné ručičky – Pletení z papíru, 
výtvarná dílnička, od 15:00 hod. ve Společenském 
centru ČČK, vstupné 30 Kč
6. října – Povídání o penězích aneb Poraďte si 
kam s nimi, beseda od 17:00 hod. ve Společen-
ském centru, vstupné dobrovolné
7. října – Zahradní posezení „Podzim je tu“, 
posezení s občerstvením-jabkance, od 14:00 hod. 
– zahrada ČČK, (při špatném počasí Společenské 
centrum)
11. října – Výlet na zámek Potštejn, pohád-
ková prohlídka, přihlášky na tel.: 724629031, 
775112998, odjezd ve 13:00 hod. z nádraží ČSAD, 
cena 50 Kč
13. října – Naše zdraví v našich rukou, beseda 
o tibetsko-čínské medicíně, od 17:30 hod. ve Spo-
lečenském centru, vstupné dobrovolné
15. října – Výlet Dinopark Vyškov, přihlášky na 
tel.: 724629031, 775112998, odjezd v 6:30 hod. 
z nádraží ČSAD, cena 150 Kč člen a děti, 170 Kč 
ostatní
17. října – Cyklovýlet do okolí Ústí n.O., posled-
ní společný cyklovýlet této sezóny, sraz cyklistů 
před budovou OS ČČK v 9:00 hod.
18. října – Šikovné ručičky – Drátkování, výtvar-
ná dílnička od 14:00 hod. ve Společenském centru, 
vstupné 30 Kč
20. října – Lékařská přednáška o kožních one-
mocněních s MUDr. Lánovou, od 16:30 hod. ve 
Společenském centru, vstupné dobrovolné
24. – 26. října – Podzimní pobyt – poznávací, 
rekreační zařízení Penzion Jívka v obci Odolov 
nedaleko Adršpašsko-teplických skal, Program: 
prohlídka města Dobruška, cena: 750 Kč člen 
ČČK, 850 Kč ostatní. Cena obsahuje: dopravu tam 
i zpět, ubytování, stravování-plná penze
Pravidelné akce
Kavárnička – Centrum setkávání, každý PÁ od 
8:00 – 19:00 hod., Společenské centrum ČČK
Seniorinternet kavárna, pro seniory internet 
zdarma, každý PÁ od 8:00 – 19:00 hod., Společen-
ské centrum ČČK
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, bližší 
info na tel.: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší info 
a objednávky na tel.: 464649590

svaz tělesNě postižeNých 
civilizačNími chorobami, 

pobočka ústí N.o.
Ve středu 5.10. Vás zveme na divadelní předsta-
vení „Škola, základ života“, Roškotovo divadlo 
v Ústí n.O. od 19:30 hod. Svoz účastníků zajištěn 
(Hylváty 18:50 hod., Dukla 18:55 hod., Tvardkova 
19:00 hod., Penzion 19:05 hod.)
V pátek 21.10. se v restauraci Klopoty koná od 
14:00 hod. členská schůze. Odjezd: Tvardkova 
13:00 hod., Penzion 13:05 hod.
V úterý 25.10. pořádáme zájezd do Polska – Kudo-
va Zdroj – tržnice. Odjezd z ul. Tvardkova v 7:00 
hod., cena 120 Kč.
Kontakt: 737378815, 732868714

stomatologická 
pohotovost

1. – 2.10. – MUDr. H. Hausknechtová, Habrma-
nova 306, ČT, tel.: 465534835
8. – 9.10. – MUDr. V. Dostál, Smetanova 1390, 
ÚO, tel.: 465523877
15. – 16.10. – MUDr. J. Ráčková, Vrbenského 

1075, ÚO, tel.: 465524127
22. – 23.10. – MUDr. M. Formánek, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465535198
28.10. – MUDr. J. Dostálová, Husova 191, V. 
Mýto, tel.: 465423949
29. – 30.10. – MUDr. P. Hejnová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465523310

pozváNka pro seNiory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí n. O., Kerhartice, Sokol-
ská 68 zve seniory na vzdělávací a zábavné dopo-
ledne:
V úterý 4. října od 9:00 hod. si přijďte poslech-
nout povídání o sv. Kryštofu, patronu našeho Domu 
pokojného stáří.
V úterý 18. října od 9:00 hod. vás zveme na 
vystoupení pěveckého souboru Barbušáci při 
Domovu pod hradem Žampach. Zazpívají písnič-
ky, které znají všechny babičky (i dědečkové).
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

festival duchovNí 
hudby svaté cecílie, 

16. ročNík – 8. říjNa 2011
Římskokatolická farnost- děkanství ve spolu-
práci s Cecilskou hudební jednotou vás srdečně 
zve na Festival duchovní hudby sv. Cecílie, kte-
rý se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí.
13:00-15:30 hod. - festivalová vstoupení sborů 
a varhaníků - kromě ústecké Cecilské hudební jed-
noty se představí Šternberk, Velká Bystřice u Olo-
mouce, Dvůr Králové n.L., Kameničky, dva sbory 
z D. Újezdu u Litomyšle a varhaníci L. Malounko-
vá a V.Havlíček
16:30 hod. - Mše svatá - Mons. J. Kajnek, zpívají 
společně zúčastněné sbory
19:00 hod. - Slavnostní koncert
Program:
B. M. Černohorský - Moteto „Laudetur Jesus 
Christus“, Š. Brixi – Magnificat, A. Hnilička - 
Žalm 150 na text Bible Kralické (skladba kom-
ponována r. 1853 k 50. výročí CHJ Ústí n.O., jejíž 
byl také skladatel - ústecký rodák - dlouhá léta čle-
nem)
Účinkují:
Spojené sbory – Salvátor Chrudim a Vysokoškol-
ský umělecký soubor Pardubice, Komorní soubor 
Konzervatoře Pardubice „Orchestra di archi“, um. 
vedoucí J. Kuchválek
Sólisté: soprán – T. Hořejšová, alt – Z. Hátlová, 
tenor – M. Skalický, bas – O. Míča, varhany – M. 
Schole, dirigent – T. Židek
Akci podpořilo Město Ústí n.O., Pardubický kraj 
a další sponzoři. Děkujeme.

klubceNtrum ústí 
Nad orlicí

kiNo máj – říjeN

Sobota 1. v 19:30 hodin
*ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ
Jsou tři a mají nesnesitelné 
šéfy. Řešení je nasnadě – pro-
stě je zabijí a jejich životy se 
rázem změní. Ale i ten nejlep-
ší plán je vždy jen tak spo-
lehlivý jako mozek, který ho 
vymyslel. Titulky. Vstupné: 
70 Kč

Neděle 2. V 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
ŠMOULOVÉ
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný 
i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře zná-
mé modré hrdiny Šmouly. Česká verze. Vstupné: 
70 Kč
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Úterý 4. V 19:30 hodin
MELANCHOLIA
Honosnou svatbu ve starobylém venkovském sídle 
zakalí náhlá hrozba v podobě rudé planety, která 
vystoupila zpoza slunce a Zemi hrozí bezprostřed-
ní srážka. Titulky. Vstupné: 60 Kč

Čtvrtek 6. V 19:30 hodin
VIDITELNÝ SVĚT
Působivý psychologický thriller s Ivanem Tro-
janem v hlavní roli. Uzavřený a nekomunikativ-
ní letový dispečer dalekohledem šmíruje mladou 
rodinku a obdivuje jejich štěstí a pohodu… Postu-
pem doby však jeho chování překročí i hranice 
zákona. Vstupné: 60 Kč

Neděle 9. V 19:30 hodin
*INTIMNÍ PAST
Mladá žena po přestěhování do nového bytu nabý-
vá přesvědčení, že v něm není sama. S hrůzou zjis-
tí, že majitel bytu je jí přímo posedlý. Ve chvíli, 
kdy se mladá žena pokusí osvobodit, následuje 
děsivá honička na kočku a na myš. Titulky. Vstup-
né: 70 Kč
Středa 12. V 19:30 hodin
CAPTAIN AMERICA: První avenger
Filmová adaptace ctí komiksovou předlohu, je 
zábavná, odlehčená, plná fantazie a přitom zobra-
zuje reálné historické události druhé světové války. 
Česká verze/titulky. Vstupné: 65 Kč

Pátek 14. V 17:00 a 19:30 hodin
MUŽI V NADĚJI
Nová česká komedie s J. Macháčkem a B. Polív-
kou v hlavních rolích. Milovník života Rudolf 
je přesvědčen o tom, že nevěra může být zákla-
dem šťastného manželství a tuto teorii uplatňuje 
v každodenní praxi. Vstupné: 80 Kč
Sobota 15. V 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Úspěšný realitní makléř má problémy ve své rodi-
ně. Jednoho dne se mu však život obrátí naruby, 
když zdědí šest živých tučňáků, kteří si z jeho bytu 
udělají zimní království a z pana Poppera náhrad-
ního tátu. Česká verze. Vstupné: 60 Kč

Úterý 18. V 19:30 hodin
ZKAŽENÁ ÚČA
Učitelka Elizabeth po rozchodu se svým snouben-
cem vymyslí plán, jak získat bohatého a pohledné-
ho náhradníka – učitele tělocviku. Nebude to ale 
jednoduché, protože je zlá a chová se naprosto 
nevhodně. Titulky. Vstupné: 70 Kč

Čtvrtek 20. V 19:30 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
Příběh filmu vychází z komiksové předlohy, kdy 
nejdrsnější pistolníci Divokého západu se střet-
nou s ještě drsnějšími mimozemšťany. V hlavních 
rolích D. Craig a H. Ford. Titulky. Vstupné: 65 Kč

Úterý 25. V 19:30 hodin
OBHÁJCE
Charismatický trestní advokát, jehož kanceláří je 
zadní sedadlo vozu Lincoln dostane svůj velký 
životní případ: obhajobu bohatého playboye, kte-
rý je obviněn z pokusu vraždy. Titulky. Vstupné: 
70 Kč

Čtvrtek 27. V 17:00 hodin – Hrajeme pro děti
AUTA 2
Hrdinové se tentokrát vydávají nejenom na závod-
ní okruhy, ale i do světa špionáže.
Předfilm: Havajské prázdniny (10 min.)
Česká verze. Vstupné: 70 Kč

Sobota 29. V 19:30 hodin
ZROZENÍ PLANETY OPIC
Akční sci-fi barvitě líčí revoluci, která vedla 

k tomu, že nás na vrcholu civilizace vystřídali nižší 
primáti. Děj filmu je líčen z pohledu opic a nehrají 
v něm herci v maskách, ale primáti vyrobení triko-
vě. Vstupné: 65 Kč

klubceNtrum 
ústí Nad orlicí

Nabídka pořadů – říjeN

Středa 5. Října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
J. Žák, H. Burešová: ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVO-
TA, Městské divadlo Brno
Adaptace kultovní komedie nahlížející s laskavým 
a ironickým humorem na školu a na věčný boj štu-
dáků a kantorů.
Divadelní předplatné, vstupné: 290 Kč

Pátek 7. října
19:00 hodin – Kulturní dům
MODERNÍ ŽENA – Salón MARION Letohrad, 
velká módní přehlídka společenských a svatebních 
šatů, vstupné: 120 Kč
Úterý 11. října
19:30 hodin – ZUŠ Jar. Kociana
TÓNY NAD MĚSTY, koncert pod záštitou před-
sedy Senátu Parlamentu ČR
Alessandro Magnasco – klavír
Francesco Gardella – klarinet
Koncertní předplatné, vstupné: 120 Kč

Pondělí 17. října
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
VE STOPÁCH VIKINGŮ – Dánsko-Faerské 
ostrovy-Island-Grónsko, cestopisná přednáška, 
vstupné: 65 Kč

Čtvrtek 20. října
19:30 hodin – Kulturní dům
SLET BUBENÍKŮ – koncert k 10. výročí, 
P. Fajt, M. Vacík, K. Grohowski, Z. Bina, E. Gol-
din, P. Koudelka, T. Reindl, vstupné: 210 Kč

Sobota 22. října
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT, Hravé divadlo 
Brno, pohádka pro děti, vstupné: 50 Kč

Pondělí 24. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Recitál LUCIE BÍLÉ za klavírního doprovodu 
P. Maláska.
Vstupné: 590 Kč, 690 Kč, 790 Kč, 890 Kč

Předprodej vstupenek: Informační centrum 
v budově radnice, tel.: 465514271

Info: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465521047, 525245 i fax,

info@klubcentrum.cz

program 
malé scéNy - říjeN

1. října – Výstava obrazů
Výstava obrazů inspirovaných přírodou od malíře 
Bohuslava Jirgle, který vyrůstal v Ústí n.O. Verni-
sáž se uskuteční v 17:00 hod., výstava potrvá celý 
říjen.
2. října – Pletené pohádky
Nejen pro děti byly upleteny loutky a scéna z vlny. 
Čtyři pohádky o zvířátkách vyprávěné s lehkou 
nadsázkou a humorem. Loutky ožijí v podání her-
ců loutkového souboru Čmukaři Trutnov. Začátek 
představení v 15:00 hod., vstupné 45 Kč pro děti do 
15 let, ostatní 55 Kč
6. října – WIN WIN, USA 2011. Příběh o zlome-
ných srdcích a lidskosti balancuje žánrově mezi 
dramatem a komedií, začátek v 19:00 hod., vstup-
né pro členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč
7. října – ProSTORY

Pořad komponovaný z poezie J. Jiráskové je dopl-
něn hudebním doprovodem R. Freie. Začátek 
v 19:00 hod., vstupné 40 Kč
10. října – Ro(c)kování Jiřího Černého
Celovečerní poslechová antidiskotéka známého 
hudebního publicisty. Začátek v 19:00 hod., vstup-
né 70 Kč
14. října – Vyložené rodinná historie
Integrovaný soubor Divadlo Járy Pokojského 
z Brna uvede tragikomedii z pera O. Zelenky. 
Začátek v 19:00 hod., vstupné 40 Kč
18. října – Spiš – Perla Slovenska
Netradiční putování známými i naprosto nezná-
mými kouty kraje pod Tatrami očima H. Skoře-
py. Začátek v 19:00 hod., vstupné: studenti 25 Kč, 
ostatní 40 Kč
20. října – Ladič pian zemětřesení
Snímek dvojčat Quayových nabízí hypnotický 
zážitek z ostrova vzdáleného zákonům naší reality. 
Začátek v 19:00 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, 
ostatní 60 Kč
25. října – OK Percussion Duo
Perkusionistické duo mezinárodní velikosti. M. 
Opršál a M. Kleibl, hráči na bicí nástroje, se před-
staví v klubovém a jazzem inspirovaném progra-
mu. Začátek v 19:00 hod., vstupné: 50 Kč

kam za sportem v říjNu
Sobota 1. října
TTC Ústí n.O. B – Chrudim (II.liga ve stol.tenisu 
žen v 10:30 hod.v herně Na Kopečku)
Jiskra Ústí n.O. – Opava (I. volejbalová liga junio-
rů v 11:00 a 15:00 hod. ve sportovní hale)
Středa 5.října
Okresní přebor ve sprinterském trojboji od 14:00 
hod. na stadionu
Sobota 8.října
TJ Jiskra ÚO – FK Pěnčín-Turnov (fotbal, divize 
C, muži A, od 16:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – H. Jelení (fotbal, kr.přebor-dorost, 
od 13:00 hod.)
Neděle 9.října
Jiskra Ústí n.O. – Beskydy (I. volejbalová liga 
juniorů v 10:00 a 14:00 hod. ve sportovní hale)
TJ Jiskra ÚO „B“ – Králíky-Č.Voda (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 16:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Třemošnice (fotbal, kr.přebor-st. 
a ml. žáci, od 12:30 a 14:15 hod.)
Sobota 15.října
TTC Ústí n.O. B – Vlašim C a Kolín (II.liga ve 
stol. tenisu žen v 10:30 a v 15:00 hod. v herně Na 
Kopečku)
Jiskra Ústí n.O. – Nivnice (I.volejbalová liga junio-
rů v 11:00 a v 15:00 hod. ve sportovní hale)
Sobota 22.října
Jiskra Ústí n.O. – Tesla Pardubice (VČ liga v bas-
ketbalu mužů v 17:00 hod. ve sportovní hale)
TJ Jiskra ÚO – SK Převýšov (fotbal, divize C, 
muži A, od 15:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Žamberk (fotbal, kr.přebor-dorost, 
od 12:30 hod.)
Neděle 23.října
Jiskra Ústí n.O. – Holice (VČ liga v basketbalu 
mužů v 10:00 hod. ve sportovní hale)
TJ Jiskra ÚO „B“ – Pomezí (fotbal, 1.B třída, muži 
B, od 15:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Hlinsko (fotbal, kr.přebor, st. a ml. 
žáci, od 12:00 a 13:45 hod.)
Sobota 29.října
TTC Ústí n.O. – Jaroměř a Turnov (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 a v 15:00 hod. v herně Na 
Kopečku)
Jiskra Ústí n.O. – Č. Třebová (I.volejbalová liga 
juniorů v 10:00 a ve 14:00 hod. ve sportovní hale)

krytý plavecký bazéN
SO 1.10.  10:00 – 21:00 hodin
NE 2.10.  10:00 – 20:00 hodin
PO 3.10.  SANITÁRNÍ DEN
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ÚT 4.10.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 5.10.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 6.10.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin
PÁ 7.10.  15:00 – 21:00 hodin
SO 8.10.  10:00 – 21:00 hodin
NE 9.10.  10:00 – 20:00 hodin
PO 10.10.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 11.10.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 12.10.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 13.10.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin
PÁ 14.10.  15:00 – 21:00 hodin
SO 15.10.  10:00 – 21:00 hodin
NE 16.10.  10:30 – 20:00 hodin
PO 17.10.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 18.10.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 19.10.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 20.10.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin
PÁ 21.10.  15:00 – 21:00 hodin
SO 22.10.  10:00 – 21:00 hodin
NE 23.10.  10:30 – 20:00 hodin
PO 24.10.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 25.10.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 26.10.  10:00 – 21:00 hodin
ČT 27.10.  5:30-8:00, 10:00-21:00 hodin
PÁ 28.10.  10:00 – 21:00 hodin
SO 29.10.  10:00 – 21:00 hodin
NE 30.10.  10:30 – 20:00 hodin
PO 31.10.  15:00 – 21:00 hodin

Plavání pro těhotné: 5. a 19.10. od 13:00 – 14:30 
hod.
Kurz plavání dětí s rodiči: ST 5., 12. a 19.10. od 
16:00-17:00 hod., SO 1., 8., 15. a 22.10. od 9:00 
– 10:00 hod.
Aquaaerobik: každé ÚT od 20:00 – 21:00 hod.
Podzimní prázdniny 26.-27.10. – prodloužená 
provozní doba!!
Plavání kojenců a batolat – bližší info na tel.: 
775858670
Plavecký bazén má právo na změnu provozních 
hodin pro veřejnost, na omezení provozu relaxač-
ního centra a ostatních atrakcí. 
INFO na tel.: 465524254, nebo na www.tepvos.cz

****
CENTRUM RIO

SPINNING, K2 HIKING, FITBOX, TRX
Rezervace na www.tepvos.cz/rezervace, nebo na 
tel.: 777673359

provozNí doba sauNy
Provoz sauny začíná v pondělí 10. října.
PO  17:00 – 21:00 hod. (společná)
ÚT  15:00 – 21:00 hodin (ženy)
ST  14:00 – 21:00 hodin (muži)
ČT  14:00 – 17:00 hodin (ženy)
ČT  17:00 – 20:00 hodin (muži)
PÁ  14:00 – 21:00 hodin (muži)
AKCE SAUNA – 5. listopadu
Tradiční saunová noc
Ukázková hodina saunování dětí – zdarma! – 
Rezervace nutná předem.

Více info na www.tepvos.cz, 
nebo na tel.: 465524650

 
výsledky memoriálu 
iNg. bohuslava laNga

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí , oddíl basketbalu pořá-
dal ve dnech 9.-10. září pod záštitou starosty města 
Ústí n.O. XX. ročník Memoriálu Ing. Bohuslava 
Langa v basketbalu mužů a žen.

Výsledky turnaje
Konečné pořadí – muži:
1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
2. SKB Česká Třebová
3. Spartak Choceň
Konečné pořadí – ženy:
1. SK Týniště nad Orlicí
2. BSK TJ Jičín

3. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Nejlepší střelec: M. Svojanovský (ÚO), 69 bodů.
Nejlepší střelkyně: M. Száková (Týniště n.O.), 45 
bodů

sportovNí ceNtrum radava
Neděle 2.10. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 3.10. – 18:00 – 23:00 hodin
Helpácký pohár (jednotlivci)
Úterý 4.10. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI. 1. liga (družstva)
Středa 5.10. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 5.10. – 19:30 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Neděle 9.10. – 10:00 – 15:00 hodin
Extraliga ČBA ženy (družstva)
Neděle 9.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 10.10. – 18:30 – 23:00 hodin
Steel cup (jednotlivci)
Úterý 11.10. – 19:00 – 22:30 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 12.10. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 4. liga (družstva)
Neděle 16.10. – 10:00 – 15:00 hodin
Juniorská liga ČBA (družstva)
Neděle 16.10. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 17.10. – 18:30 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Úterý 18.10. – 19:00 – 22:30 hodin 
Stapo 5. liga (družstva)
Středa 19.10. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 19.10. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 23.10. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 24.10. – 18:00 – 23:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 26.10. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)

Tel. rezervace: 465 529477-9, 
e-mail: radava@radava.cz, www. radava.cz

miNigolf 
Vchod: od „pilinovky“ (u regule).
Provozní doba: sobota - neděle od 14:00 do 17:00 
hod (poslední vstup v 16:00 hod).
Hra na 18 minigolfových dráhách v příjemném par-
kovém prostředí jako nenáročná relaxace vhodná 
pro každého i celou rodinu! Možnost skupinových 
rezervací (školní, firemní) nad 20 osob v jakýkoliv 
pracovní den. Vstupné nezměněno. Zvýhodněné 
rodinné vstupenky a permanentky opět v nabídce!
V případě nepříznivého počasí (déšť) je sportoviš-
tě zavřeno. Využijte poslední měsíc letošní herní 
sezóny! Info: www.minigolf-uo.estranky.cz

udělejte Něco pro zdraví 
a zformujte si postavu

Promasírujete si celé tělo, uvolní se Vám bloky. 
Naše klientky mají úbytky masírovaných partií 
10 cm i více, vyhlazenou kůži, břicho, zpevněné 
pozadí, zbavují se celulitidy. Všechno klepavé se 
zpevňuje. Budete se cítit mnohem lépe jak psy-
chicky, tak fyzicky a bude se Vám lépe spát. Vaše 
lymfa bude opět vesele proudit. Už můžete ovlivnit 
jak se budete cítit a jak budete vypadat. Rolletic 
opravdu funguje - přijďte sama vyzkoušet - 1 hodi-
na ZDARMA. Princip masáže z čínské medicíny.
www.studio-rolletic.cz
Nový Svět 1419, Ústí n.O., tel.: 602 630 930

výuka fraNcouzštiNy
Výuku francouzštiny pro Vás i Vaše děti nabízí 
Mgr. Eva Minářová. Těším se na Váš zájem. Tel.: 

604359296.

ordiNace mudr. v. žižkové
MUDr. Veronika Žižková nově ordinuje v gyncent-
ru SARA Česká Třebová, tel.: 465536166.

akademie vzděláváNí 
v ústí N.o.

13.10. – Novela zákona o DPH (Ing. J. Trávníček)
20.10. – Nemocenské pojištění a pojistné na sociál-
ní zabezpečení (J. Svobodová)
27.10. – Odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP 
(R. Křepinský)
Podrobné informace k seminářům, nebo jejich 
nabídku rádi zašleme. Tel.: 465 523129, www.
akademieuo.cz, seminar@akademieuo.cz



7

Na redakci Informačního listu se v poslední 
době množí požadavky na zveřejňování infor-
mací komerčního charakteru. Vedení města při-
pravuje řešení této situace, o kterém budeme 
čtenáře včas informovat. - red -
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ohlédNutí za událostmi 
20. srpNa - 14. září 2011

Text a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz

11. ročNík orlického 
poháru ve skoku 

Na přesNost
O víkendu 20. a 21.8. se na letišti v Ústí n.O. konal 
11. ročník parašutistických závodů v přistání na 
přesnost. Podstatou je přistání na co nejmenší plo-
chu, jedná se o matraci o průměru 6 metrů na její-
mž středu je umístěn doskokový terč a na který se 
skáče. Skákalo se 7 závodních kol z výšky 1000 
metrů a počítala se vzdálenost doskoku od terče do 
vzdálenosti 2 metry. Závodů se účastnilo 11 závod-
níků. 

běžel se jubilejNí 
„čerNovírský kros“

V neděli 21.8. pořádal TJ Sokol Černovír jubilejní 
10. ročník „Černovírského krosu“. Jedná se o již 
tradiční běh složený ze závodníků šesti kategorií 
(od roku narození 2008 a mladší po 1941 a star-
ší). Letošního závodu, který je součástí ISCAREX 
CUPU 2011, se zúčastnilo 91 závodníků v hlav-
ním závodu a další desítky závodníků v předško-
láckých a žákovských kategoriích. Hlavní závod 
byl pak určen pro kategorie mužů A-E a žen A-B 
a měřil 4770 metrů s převýšením 290 metrů pře-
vážně v kopcovitém terénu, po asfaltu a v lese.  

kiNematograf 
bratří čadíků 

Ve dnech 22. – 25. srpna promítal na hřišti u Gym-
názia Kinematograf Bratří Čadíků. Na programu 
byly celkem čtyři snímky. Konkrétně filmy Největ-
ší z Čechů, Román pro muže, Tacho a Kawasakiho 
růže. 

Xiv. ročNík memoriálu 
zdeNka šaldy 

v požárNím útoku
Na sobotu 27. 8. připravil SDH Knapovec XIV. 
ročník Memoriálu Zdenka Šaldy v požárním útoku. 
Na start závodu, který se konal na hřišti v Knapov-
ci, nastoupila bohužel pouze 3 družstva. Konkrétně 
se jednalo o týmy z Knapovce, Hylvát a Skuhrova 
(muži a ženy). V požárním útoku na start nastou-
pila také družstva mladých hasičů. Letos si také 
hasičský sbor v Knapovci připomíná 65. výročí od 
svého založení.

po třetí rolovali slámu
Osadní výbor Černovír uspořádal v sobotu 27. 
8. soutěž v rolování slámy nazvanou „Černovír-
ské rolování“. Soutěž spočívá v tom, balík slámy 
družstvo koulí před sebou do kopce kolem černo-
vírské nádrže po trati dlouhé 222 metrů s cílem 
u hasičské zbrojnice. 
Vítězné družstvo se zúčastnilo v září soutěže 
v partnerském městě Berlín-Neukölln. Vítězem 
a držitelem putovního poháru místostarosty měs-
ta se stalo družstvo „Moučníci“ z Ústí n.O. ,druhé 
se umístilo družstvo „X-MANI“ také z Ústí n.O. 
a třetí skončilo družstvo Hasiči 

Černovír.Vítězné družstvo Černovírského rolová-
ní slámy  reprezentovalo město Ústí n.O. v Ber-
líně dne l0. 9. V tomto roce v čase l,52 zvítězilo 
a vyhrálo putovní pohár velvyslance ČR v Berlíně. 
Pro tento závod se družstvo jmenovalo Pivníci.

zahájeNí Nového 
školNího roku

Začátek školního roku 2011/2012 se uskutečnil ve 
čtvrtek 1. září na všech základních školách v Ústí 
nad Orlicí. Celkem do prvních tříd nastoupilo 
kolem 150 dětí. Přivítat prvňáčky v první škol-
ní den se vypravil starosta města Petr Hájek, 1. 
místostarosta Zdeněk Ešpandr a místostarosta Jiří 
Holubář.

mistra světa j. kulhavého 
přívítali doma

Biker Jaroslav Kulhavý z Ústí n.O., který v sobo-
tu 3. září vybojoval historicky první titul Mistra 
světa pro Českou republiku v XCO horských kol, 
se v pondělí vrátil domů. Mnoho jeho přátel a zná-
mých mu připravilo velké přivítání. Do Ústí dorazil 
Jarda s mírným zpožděním způsobeným špatným 
počasím. Ani to však nezměnilo nic na skvělé nála-
dě, která vládla při jeho příjezdu na čerpací stanici 
v Ústí n.O. Zde pro něj bylo připraveno speciální 
kolo na kterém se v čele pelotonu vydal na Mírové 
náměstí. Zde  ho přivítal starosta města Petr Hájek 
a místostarosta Jiří Holubář. Oba mu pogratulovali 
a poděkovali za skvělou reprezentaci našeho měs-
ta.

koNalo se krajské kolo 
hasičských závodů tfa

V úterý 6. 9. se na Andrlově chlumu u Ústí n.O. 
konalo krajské kolo nejnáročnějších hasičských 
závodů TFA (Toughest Firefighter Alive – Nej-
tvrdší hasič přežívá). Jedná se o simulaci zása-
hové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče. Na 
start nastoupilo celkem 37 profesionálních hasičů 
z Pardubického a Královehradeckého kraje. Na 
závodníky čekal běh s hadicí a proudnicemi, 30 
úderů kladivem, překonání dvoumetrové bariéry, 
transport po 20 metrové dráze 80 kg těžké figuríny 
a přenos dvou 20kg barelů. Poslední disciplína byl 
co možná nejrychlejší výstup po 183 schodech na 
vrchol rozhledny. To vše s dýchacím přístrojem na 
zádech.
První tři místa obsadili závodníci z domácího HZS 
Pardubického kraje – Ústí n.O.  -  J. Mikulecký, L. 
Mikulecký a T. Lehký.

deN regioNu orlicko-
třebovsko

V pátek 9. 9. se konala již tradiční akce, kterou 
připravil Svazek obcí Region Orlicko Třebovsko, 
nazvaná „Den egionu Orlicko – Třebovsko“. Akce, 
při níž region představuje svou činnost za uplynulý 
rok, je tradičně spojena s cyklistickou jízdou sta-
rostů členských obcí a měst regionem. Start byl 
na v Č. Třebové, odkud vedla trasa jízdy přes Ústí 
n.O., Č. Libchavy s cílem v Sopotnici. 

deN charity v ústí 
Nad orlicí

Oblastní charita Ústí n.O. připravila v sobotu 10. 
9. na farní zahradě u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, zábavné odpoledne u příležitosti svátku sv. 
Vincence v Pauly, patrona charity a jako poděková-
ní všem spolupracovníkům, dárcům a příznivcům. 
Na programu byla prezentace charitních služeb, 
kulturní program a soutěže. Pro děti byl připraven 
koutek s trampolínou a mnoha soutěžemi.

světový deN prvNí pomoci
V úterý 13. 9. se na veřejném prostranství Koci-
ánka v Ústí n.O. konala tradiční akce nazvaná 
„Světový den první pomoci“. Pořadatelem akce 
byl Český červený kříž a pro návštěvníky byly 
připraveny ukázky první pomoci, techniky hasičů 
a policie. Dále nechyběli dobrovolní hasiči, Měst-
ská policie, Armáda ČR, Celní správa, Zdravotní 
záchranná služba nebo Vodní záchranná služ-
ba. Akci navštívila nejen veřejnost, ale také žáci 
a studenti mateřských, základních a středních škol 
z Ústí n.O. a okolí.

umprumka vystavuje 
pod radNicí

Ve čtvrtek 15. 9. byla vernisáží v Galerii pod rad-
nicí zahájena výstava studentů Střední školy umě-
leckoprůmyslové v Ústí n.O. Na výstavě je k vidě-
ní řada zajímavých maleb, kreseb, grafik, návrhů 
interiérových doplňků a dalších. Výstavu můžete 
v Galerii pod radnicí navštívit denně kromě pon-
dělí do 5. října.


