
Na konci srpna obdrželo město Ústí nad 
Orlicí od Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severovýchod Rozhodnutí o  námit-
ce k  výsledku veřejnoprávní kontroly akce 
„Úprava veřejného prostranství Kociánka 
v  Ústí nad Orlicí“. Na uvedenou akci byla 
schválena dotace z prostředků Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod a  město Ústí nad Orlicí již od konce 
roku 2010 čeká na proplacení třetí splátky 
dotace ve výši 18,2 mil. Kč.

O důvodech, průběhu a výsledku kontro-
ly jsem Vás informoval v květnovém vydá-
ní Ústeckých listů. Pro úplnost jen opakuji, 
že kontrolní zjištění se vztahovalo na šest 
dekoračních odlitků (soch), které byly po-
souzeny jako nezpůsobilý výdaj a  nadhod-
nocení celkové ceny díla o  2,2225 %, tzn. 
o 1,052 mil. Kč oproti ceně realizační. Město 
proti uvedenému zjištění podalo námitku, 
ve které byly řádně zdůvodněny dosavadní 
postupy a výsledná realizační cena byla do-
ložena znaleckým posudkem vypracovaným 
autorizovaným znalcem z oboru ekonomika 
a stavebnictví. Jako oponenturu proti námit-
ce města zadala Regionální rada, Územní 
odbor realizace programu Pardubice nový 
znalecký posudek, a to u Znaleckého ústavu 
ČVUT v Praze.

Ve svém Rozhodnutí o  námitce Územ-
ní odbor realizace programu Pardubice na 

základě prověřených skutečností shledal, 
že námitka je částečně důvodná, a to pouze 
v případě celkové výše realizační ceny. Ná-
mitku týkající se šesti dekoračních odlitků 
shledal nedůvodnou, a  proto ji nevyhověl. 
Ve zdůvodnění se mj. uvádí, že: „zadavatel 
v  případě kovových dekoračních odlitků ne-
postupoval v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách, když v zadávací dokumentaci ne-
vymezil předmět veřejné zakázky v  podrob-
nostech nezbytných pro zpracování nabídky. 
Skutečnost, že zadavateli nebyly známy pro 
zadání stavby bližší technické charakteristi-
ky a požadavky na dodávku související s po-
ložkou „Prvek kruhové lavičky – kovový de-
korační odlitek“, nemůže být důvodem pro 
uvedený postup, neboť tím není naplněna 
jedna ze základních podmínek pro získání 
objektivních ocenitelných nabídek pro účel 
soutěže, bez ohledu na skutečnost, že v tom-
to případě byl všemi uchazeči, kteří podali 
nabídku, dodržen postup navržený zadava-
telem (nacenění kovových dekoračních od-
litků pevnou částkou určenou zadavatelem 
500.000 Kč bez DPH za 1 kus).“ Dále je kon-
statováno, že: „kovové dekorační odlitky byly 
zároveň kontrolou posouzeny jako položka 
nesplňující podmínky pro způsobilé výdaje 
dle Metodiky způsobilých výdajů pro ROP 
SV. Kovové dekorační odlitky, které jsou dle 
rozpočtu projektu zařazeny pod položkou 1.4 

(Stavební a technologická část stavby), nelze 
zařadit pod žádnou položku z výčtu hlavních 
a vedlejších způsobilých výdajů prioritní osy 
2.2 Rozvoj měst.“

Námitka vztahující se k  výši realizační 
ceny, tedy zda konečná cena byla obvyklá 
v místě a čase, byla shledána jako důvodná, 
a proto ji bylo vyhověno. Ve zdůvodnění je 
uvedeno: „oběma znaleckými posudky byla 
zjištěna cena obvyklá vyšší, než je cena na-
bídková. Cena dle smlouvy o dílo tak odpoví-
dá ceně v místě a čase obvyklé.“ 

Rozhodnutí Územního odboru realiza-
ce programu Pardubice je konečné a  není 
proti němu odvolání. Snížení způsobilých 
výdajů o částku 3.600.000 Kč znamená pro 
město Ústí nad Orlicí snížení dotace téměř 
o  2.280.000 Kč. Celkové výdaje na realiza-
ci veřejného prostranství Kociánka dosáhly 
téměř 62 mil. Kč, konečná výše dotace pak 
činí necelých 34,6 mil. Kč.

Vážení spoluobčané, výše uvedenými 
skutečnostmi se zabývalo opakovaně zastu-
pitelstvo města. Na svém posledním zase-
dání uložilo Kontrolnímu výboru prověřit 
způsob a průběh výběru šesti kusů dekorač-
ních odlitků, které prokazatelně svým tva-
rem a  účelem nenaplňují původně odsou-
hlasený „prvek kruhové lavičky“ a tím tedy 
ani podmínky dotace.  

Petr Hájek, starosta města
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2. ROČNÍK VELETRHU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Srdečně Vás zveme na 2. ročník veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, který můžete navští-
vit dne 4. října 2012 v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí od 9:30 hodin do 17 hodin.
Pro veřejnost je připraven program od 12:00 hodin do 17:00 hodin. Od 9:30 hodin do 11:00 
hodin proběhne program pro odbornou veřejnost (poskytovatele sociálních služeb). Svoje 
služby Vám představí asi 40 vystavovatelů.

Za řídící skupinu komunitního plánování JUDr. Zdeněk Ešpandr
Projekt „Implementace plánu rozvoje sociálních služeb v Ústí nad Orlicí a okolí“
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/65.00030

 

 
 
 

ZÁMĚR PRODEJE 
DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevního bytu o  velikosti 1 + 
1 o výměře 39,92 m2. Byt se nachází v ulici 
Chodská v  Ústí nad Orlicí. Nejnižší kupní 
cena bytu je stanovena na 330 tis. Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a ná-
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.
ustinadorlici.cz a na tel. čísle 465 514 266.

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
ZVEřEJňUJE ZÁMĚR 
PRODEJE BYTŮ DO 

OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
Byt č. 6 o velikosti 2+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí 
nad Orlicí - Knapovec o  celkové podlaho-
vé ploše bytu včetně příslušenství 78,53 m² 
(z toho místnosti 64,74 m², sklepy a kotelna 
13,79 m²). Byt se nachází v  2. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena je stanove-
na ve výši 210.000,- Kč. 
Byt č. 3 o velikosti 3+1 v Knapovci č.p. 6, Ústí 
nad Orlicí - Knapovec o  celkové podlaho-
vé ploše bytu včetně příslušenství 92,73 m² 
(z toho místnosti 79,50 m², sklepy a kotelna 
13,23 m²). Byt se nachází v  1. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena je stanove-
na ve výši 400.000,- Kč. 
Byt č. 22 o velikosti 3+1 v ulici Jilemnické-
ho čp. 74, Ústí nad Orlicí o  celkové podla-
hové ploše bytu včetně příslušenství 72,17 
m² (z toho místnosti 65,65 m², sklep a lodžie 
6,52 m²). Byt se nachází v  8. nadzemním 
podlaží. Minimální kupní cena je stanove-
na ve výši 600.000,- Kč.
Byt č. 7 o velikosti 2+1 v ulici Vrbová čp. 438, 
Ústí nad Orlicí – k.ú. Hylváty o celkové pod-
lahové ploše bytu včetně příslušenství 33,99 
m². Byt se nachází v 2. nadzemním podlaží. 
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
250.000,- Kč.
Bližší informace o podmínkách prodeje a ná-
ležitostech nabídky získáte na úřední desce 
Městského úřadu v  Ústí nad Orlicí, na elek-
tronické úřední desce na www.ustinadorlici.cz 
v sekci úřad - úřední deska nebo majetkopráv-
ní záležitosti a na tel. 465 514 262 (vyřizuje E. 
Polakovičová).

MĚSTSKý ÚřAD ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ ZKVALITňUJE 

KOMUNIKACI SE SLUCHOVĚ 
POSTIŽENýMI OBČANY

V  souvislosti se zkvalitňováním služeb 
pro veřejnost Městský úřad Ústí nad Or-
licí pořídil v měsíci září 2012 přepážkovou 
indukční smyčku s externím mikrofonem. 
Tento kompaktní mobilní systém je určen 
pro komunikaci se sluchově postiženými 
klienty – nositeli sluchadel -a zajišťuje jas-
nější a zřetelnější hovor i za ztížených pod-
mínek poslechu. Budova úřadu, ve které je 
indukční smyčka prioritně používána, je 
označena již na první pohled zřetelným, 

charakteristickým logem . V  sou-
časné době probíhá testovací provoz, jehož 
cílem je vytvořit vhodné podmínky pro 
jednání se sluchově postiženými klienty 
na nejfrekventovanějších pracovištích úřa-
du a snížit tak komunikační bariéry, které 
často tato jednání provázejí.

Bc. Radomíra Hájková, 
vedoucí odboru kancelář tajemníka

KALENDÁř AKCÍ 2013

Město Ústí nad Orlicí připravuje Kalendář 
akcí na rok 2013. 
Nabízíme všem pořadatelům kulturních, 
sportovních, společenských a  jiných akcí ve 
městě a  blízkém okolí zveřejnit svoji akci 
v  Kalendáři akcí na webových stránkách 
města Ústí nad Orlicí a na webovém portále 
cestovního ruchu Pardubického kraje. Infor-
mace o  akcích pro zveřejnění na webových 
stránkách nám můžete zasílat e-mailem prů-
běžně a my je obratem budeme umísťovat do 
příslušných databází. Zasílat můžete i 1 – 2 
fotografie k dané akci a přílohy (např. propo-
zice závodu, plakát v menším rozlišení,…).
Tištěný Kalendář akcí 2013, který bude 
k dispozici občanům a návštěvníkům města 
v městském infocentru, v ubytovacích a stra-
vovacích zařízeních ve městě a  dále pak na 
veletrzích a propagačních akcích, bude zpra-
cován koncem listopadu 2012. Rádi bychom 
připravili co nejkomplexnější tištěný Kalen-
dář akcí 2013, proto vás žádáme o vaši spolu-
práci a o sdělení informací o pořádání vašich 
akcí nejpozději do 15. 11. 2012 na e–mailo-
vou adresu: ic@muuo.cz . 

U všech akcí uvádějte:
název akce
popis akce (krátce)
typ akce (sport, kultura, tanec, divadlo,…), 
datum konání akce (např. u výstav od – do), 
hodina zahájení
místo konání akce
pořadatel: název
kontakty: telefon, e-mail 
(alespoň jeden kontakt), www, adresa

Děkujeme za spolupráci.
Bc. Zdenka Kroulíková, 

vedoucí odd. cestovního ruchu a propagace
kroulikova@muuo.cz

INFORMACE K AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Vážení spoluobčané,
od 2.9.2012 došlo k dílčím změnám na lince 
č. 700905 z Ústí nad Orlicí do Sloupnice, kdy 
se vedení města podařilo dojednat zavede-
ní spojů do Kerhartic v čase před začátkem 
vyučování v  ZŠ Kerhartice tj. s  odjezdem 
v  7:34 z  autobusového nádraží a  dopoled-
ne po skončení vyučování ústeckých škol tj. 
s odjezdem v 15:20 z autobusového nádraží. 
V opačném směru byl přetrasován spoj, kte-
rým se žáci z Kerhartic dopravují na ZŠ Bří 
Čapků tak, že se tito žáci dopraví až na za-
stávku na ul. Tvardkova včas před zahájením 
vyučování.
Dále si Vás dovolujeme upozornit, že den 
9.12.2012 je zákonem stanovený termín pra-
videlných změn jízdních řádů veřejné dopra-
vy. Proto si klademe otázku, jak dále zajišťo-

vat dopravu po území města Ústí nad Orli-
cí, která je v  současnosti zajištěna linkou č. 
700906 z Ústí nad Orlicí do Dolní Dobrouče. 
Máme poznatky, že doprava není cestujícími 
využívána nebo jen ve velmi malé míře. Ob-
racejí se na nás obyvatelé s  otázkami, proč 
po sídlišti jezdí prázdné autobusy a  jestli je 
efektivní tyto spoje i  v příštím období pro-
vozovat.
Očekáváme od Vás podněty a náměty, jak za-
jistit zvýšení využitelnosti těchto spojů.
Pro informaci předkládáme v  současnosti 
platný jízdní řády linek č. 700906, 700905.
Své náměty zasílejte na e-mail espandrz@
muuo.cz nebo pirklová@muuo.cz
JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta měs-
ta, Ing. Marta Pirklová, vedoucí správního 
oddělení
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INOVAČNÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V  poslední době je veřejnost informována, 
že Pardubický kraj je regionem budoucnosti. 
Zdůrazňuje se rychlý rozvoj perspektivních 
oborů, jako jsou biotechnologický průmysl 
či informační a  komunikační technologie. 
„V současné době se soustředíme na prezen-
taci regionu jako místa vhodného pro inves-
tice s vyšší přidanou hodnotou, tedy spojené 
s vědou, výzkumem a inovacemi,“ uvádí ve 
svých zprávách organizace na podporu in-
vestic Czechinvest. Připomíná se v této sou-
vislosti rovněž i tradice v oblasti elektrotech-
nického a elektronického průmyslu, která je 
spojená se značkou Tesla, na kterou navázala 
řada dalších společností. 
Všeobecně je známo, že největším kapitá-
lem ve firmách jsou lidé. Podobně lze říci 
i o městě, že za vším, co s městem souvisí, 
jsou lidé. Jak na straně spotřeby a  potřeby, 
tak na straně správy města. Pokud nebudou 
ve městě podmínky pro rozvoj lidí, mohou 
být všechny ostatní plány jen přáním. Roz-
voj lidí je založen především na vytvoření 
podmínek pro dlouhodobou udržitelnost 
jejich životní úrovně. Dnešní samozřejmos-
tí jsou všem dostupná občanská vybavenost 
a funkční dopravní infrastruktura. Přidanou 

hodnotu města a regionu vytváří hlavně eko-
nomická výkonnost. 
Na červnovém zasedání schválilo zastupitel-
stvo města Inovační strategii rozvoje města 
s vizí do roku 2022, která byla doplněna prá-
vě o část podporující hledání nových mož-
ností a strategických partnerství za aktivního 
zapojení města. Jako okresní centrum mělo 
Ústí nad Orlicí ekonomickou výkonnost za-
jištěnu především prostřednictvím známého 
propojení textilní a strojírenské technologie 
„výzkum-výroba-užití“ ve firmách VÚB, Eli-
tex a Perla, které byly světově známé v ob-
lasti bezvřetenového předení. Do města se 
tehdy sjížděli pracovat specialisté z  celé re-
publiky i  ze zahraničí. Odborné vzdělání 
bylo umožněno získávat ve dvou firemních 
učilištích a  na Střední škole textilní s  kon-
zultačním střediskem Vysoké školy strojní 
a textilní v Liberci pro dálkové studium. Vše 
je dnes z větší části minulostí, a právě proto 
je důležité mít novou vizi do budoucnosti. 
V roce 1992 se díky uzavření strategického 
partnerství s největším výrobcem spřádních 
systémů na světě podařilo zachovat dodnes 
vývoj a výrobu i po dvaceti letech ve firmě 
Rieter CZ, s.r.o., a to pro celý koncern se síd-

lem ve Švýcarsku. Investor přinesl nejen fi-
nance a investice do města i do širšího regio-
nu, ale i možnost rozvoje velkého počtu lidí. 
Současně vznikaly také nové, dnes úspěšné 
firmy, jejichž budoucí podnikání závisí na 
odbornících od učebních oborů až po vyso-
koškolsky vzdělané doktorandy. Naplňování 
zkušenosti z nejrůznějších oborů, že „inova-
ce jako praxe je výsledkem analýzy, systému 
a  usilovné práce“, můžeme vidět na příkla-
dech i kolem sebe. Pozadu by nemělo zůstat 
ani samotné město.
Zastupitelstvem schválený dokument k  na-
plnění cílů samozřejmě sám o sobě nestačí. 
Vedení města by mělo využít všech možnos-
tí, které souvisí s přijatou vizí do roku 2020 
a  vytvořit realistický implementační plán 
pro jednotlivé oblasti, zejména pro  oblasti 
zajištění ekonomické výkonnosti a odborné-
ho technického vzdělávání. Předpokladem 
úspěšnosti je motivovat nejen samosprávu, 
ale i  městský úřad k  vytrvalé práci na bu-
doucnosti města a jeho občanů. 

doc. Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.
člen rady města

ÚSPĚŠNý ROK 2012 MLADýCH HASIČŮ Z KNAPOVCE
V letošním roce se naši mladí hasiči zúčast-
nili všech závodů Orlicko – Ústecké ligy 
v  požárním útoku který je jednou disciplí-
nou Hry Plamen.
Hra Plamen je celorepubliková soutěž v po-
žárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské 
znalosti, dovednosti a  vědomosti v  oblasti 
požární ochrany. Jedná se o  celoroční mi-
moškolní aktivitu dětí se zájmem o požární 
sport. 
Reprezentují nás dvě družstva, jedno mlad-
ších a druhé starších žáků.
Požární útok provádí 7 členů družstva. 
Družstva mají buď jeden, nebo dva pokusy, 
přičemž se jim započítává lepší čas. Mlad-
ším kategoriím je přiřazen dospělý stroj-
ník, u starších družstev je strojníkem jeden 
člen z družstva. Kategorie mladších má také 
připevněné savice na motorovou stříkačku, 
starší si savice připevňují sami. Jinak je pro-
vedení disciplíny stejné:
Po odstartování běží celé družstvo od star-
tovní čáry k  základně s  nářadím. Členové 
mají rozděleny úkoly - část má na starost 
připevnění sacího koše a nasání vody z ná-
drže, druhá část zapojuje hadice typu B a C 
na stříkačku, rozdělovač a  proudnice. Oba 
proudy potom dobíhají k  terčíkům, které 
musí zdolat nastříkáním potřebného množ-
ství vody. Disciplína je ukončena teprve, po-
kud jsou oba proudy úspěšné. Jinak je hod-
nocena jako nesplněná.
V letošních závodech Orlicko – Ústecké ligy 
mladých hasičů jsme se umístili na krásném

8.místě z 22 družstev v kategorii starší žáci 
(11-15 let) s  nejlepším časem: 16,04 a  24 
body a na 
5. místě z 30 družstev v kategorii mladší žáci 
(6 – 10 let) s  nejlepším časem 17,39 a  46 
body.

Nejlepší umístění mladších žáků je druhé 
místo v závodech v Dolním Třešňovci a star-
ších žáků je páté místo taky na závodech 
v Dolním Třešňovci. 
Pochvala a uznání patří jak dětem, tak i  je-
jich instruktorům.

Výbor SDH Knapovec
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ROLOVÁNÍ V BERLÍNĚ – OPĚT JSME POKOřILI NĚMECKÉ SOUPEřE
V sobotu 8.9.2012 proběhlo v Berlíně Neu-
köllnu na Richardplatze 5. rolování v novo-
dobých dějinách, jinak 179. ročník Rixdorfer 
Strohballenrollen.
Tak jak bylo slíbeno, město reprezentovalo 
vítězné družstvo 4. černovírského rolování 
slámy. Mimo jiné si třetím vítězstvím v Čer-
novíru v kostýmech pivníků ponechají natr-
valo pohár místostarosty města.
Do Berlína se vypravili v kostýmech „Cesa-
rových mužů“, což se nakonec ukázalo jako 
rozhodující prvek, neboť za tento převlek 
získala pouze dvě družstva maximální počet 
bodů.
Ze 27 družstev jeli naši 6. rozjížďku s druž-
stvem „Červení čerti“, kdy hned po startu 
byli vytlačeni mezi diváky a  na trať vyjeli 
s velkou ztrátou. Bylo pro mne však obrov-
ské překvapení, když ze zatáčky vyjeli zase 
jako první s obrovským náskokem nad Čer-
ty a tuto rozjížďku vyhráli s časem 1,46 min. 
Přesto vládla nejistota, zda postoupí do finá-

le. Obrovskou úlevou pro 
všechny bylo, když jsme se 
dozvěděli, že jsou ve finá-
le a  pochopili, že postupují 
jako první.
To už byla motivace obrov-
ská a nebyl soupeř, který by 
je překonal. Čas vítězného 
finále byl 1,33 min. Na tri-
buně potom v  závěrečném 
kvízu nevěděli sice jednu 
otázku, ale i tak, a to již po-
druhé, vyhráli a  odvezli si 
pohár velvyslance České re-
publiky v Německu. Hlavní 
cenu – pobyt v  Berlíně – 

pak věnovali druhému družstvu Blutwurst 
Manufaktur, u nichž je předpoklad, že toto 
družstvo se podívá do Ústí nad Orlicí.
V Berlíně bylo také družstvo z Prahy a Brna, 
zdravilo nás a  fandilo nám hodně Čechů, 
kteří zde bydlí či pracují.
Děkuji smíšenému družstvu „Oušťáků 
a Dobroučáků“ za perfektní prezentaci měs-
ta a  České republiky. Již teď je zřejmé, že 
24.8. 2013 proběhne v Černovíru jubilejní 5. 
ročník Černovírského rolování slámy o po-
hár místostarosty města, kam vás zveme. 
Trénujte a připravujte se. Je možné, že bude 
speciální soutěž pouze pro ženy a určitě i pro 
děti. JUDr. Zdeněk Ešpandr

1.místostarosta města

PřEHLÍDKA SŠ A UČILIŠŤ
Ve dnech 10.10. a 11.10. 2012 pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích 
na Vyšší odborné škole a Střední škole technické v České Třebové, Na Skalce, Přehlídku 
středních škol a učilišť.
Ve středu 10.10. je přehlídka pro veřejnost otevřena od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 
11.10. od 8:00 do 17:00 hodin.
Získáte zde podrobné informace o  studiu a  přijímacím řízení. Obdržíte informační 
a propagační materiály, prohlédnete si expozice vystavujících škol. 
Pro zájemce budou poskytovány informace o  rekvalifikačních kurzech, celoživotním 
vzdělávání a trhu práce.
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky středních škol a učilišť.

DEN OTEVřENýCH DVEřÍ NA SŠUP
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad 
Orlicí pořádá ve čtvrtek 18. října 2012 od 8 do 16 hodin a v sobotu 20. října 2012 od 
8 do 12 hodin

DEN OTEVřENýCH DVEřÍ
ve všech prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici a ateliérové části ve Špindlero-
vě ulici. Bližší informace na: www.ssup.cz nebo +420465518111. Informace o studiu 
možno získat kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail).
!!! Od školního roku 2013/2014 nabízíme nový čtyřletý studijní obor „Operátor oba-
lových strojů“ !!!

Zaměstnankyně připravily pro své uživatele 
Týdenní podzimní pobyt v  Jeseníkách a  to 
v Loučné nad Desnou. Poznávali jsme krásy 
a přírodu Jeseníků. Někteří se vydali do Lo-
sin, jiní na Dlouhé Stráně, nebo do Šumper-
ka.
Uživatelé se v současné době připravují na ta-
neční soutěž v Rokytnici v Orlických horách.
Zařízení nabízí své služby denní a  týdenní. 
Máme volnou kapacitu na denní pobyt 3 
místa a na týdenní pobyt 2 místa.
Poskytujeme následující služby:
- ubytování, stravu
- pomoc při zvládání běžných úkonů
- pomoc při osobní hygieně
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitos-
tí

H. Zastoupilová, DiS.
vedoucí přímé péče
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STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

6. – 7.10. – MUDr. J. Smrčková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 465471560
13. – 14.10. – MUDr. E. Pirklová, Litomyšl-
ská 590, Č. Třebová, tel.: 606704599
20. – 21.10. – MUDr. K. Šefrna, Habrmano-
va 306, Č. Třebová, tel.: 465534834
27. – 28.10. – MUDr. B. Šiklová, Pernerova 
1573, Choceň, tel.: 465471692

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENýCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZO ÚSTÍ N.O.
Pozvánka na čtvrtek 11. října na divadelní 
představení „Blázinec v  1. poschodí“, auto-
ra F.F. Šamberka, v podání DS Julie Jurištové 
Praha, Roškotovo divadlo v Ústí n.O. od 19:30 
hod., cena 250 Kč.
Svoz účastníků zajištěn (Hylváty ČSAO 
v  18:50 hod., Dukla v  18:55 hod., Družba 
v 19:00 hod., Tvardkova v 19:05 hod., a Pen-
zion v 19:10 hod.).
Pozvánka na úterý 23. října na zájezd: POL-
SKO, Kudova Zdroj – tržnice, odjezd ze za-
stávky Tvardkova v 7:00 hod., cena je 120 Kč.
KONTAKT: tel. 737378815, 732868714

OBČANSKÁ PORADNA
Občanská poradna je nezávislým místem 
bezplatné, důvěrné a  nestranné pomoci, 
provází občany při jejich obtížích a přijímá 
každého občana (zejména osoby v nepříz-
nivé životní situaci) s  každým dotazem. 
Občanská poradna usiluje o to, aby obča-
né netrpěli neznalostí svých práv a povin-
ností, neznalostí dostupných služeb či ne-
schopností hájit své oprávněné zájmy.
PROVOZNÍ DOBA
Občanské poradny v ÚO
Pondělí 9:00-12:00 hod. (pro objednané)
 13:00-16:00 hod.
Čtvrtek 9:00-12:00 hod.
 13:00-16:00 hod. (pro objednané)

INFORMACE Z NEMOCNIČNÍ 
LÉKÁRNY

Dnem 1. 9. 2012 dochází k rozšíření otevíra-
cí doby nemocniční lékárny. Nová pracovní 
doba je v pracovní dny od 7:00 – 17:00 ho-
din, v  neděli a  ve svátky zůstává otevírací 
doba stejná jako doposud, tedy v čase 8:00 – 
12:00 hodin (telefon 465 521 007), v sobotu 
dopoledne je možné využít běžné otevírací 
doby mnoha lékáren v okrese. 
Rádi bychom také využili této možnosti a po-
děkovali našim zákazníkům. Veškeré výnosy 
z tržeb nemocniční lékárny jsou použity pro 
zkvalitnění zdravotní péče v Orlickoústecké 
nemocnici, a.s. Podporována je tak nepřetr-
žitá 24 hodinová péče o naše pacienty. 
Pro zákazníky nemocniční lékárny jsou nově 
vyhrazena parkovací místa v areálu nemoc-
nice. Klienti ambulance Orlickoústecké ne-
mocnice, a.s., kteří si vyzvednou léky v  ne-
mocniční lékárně, získají při předložení par-
kovacího lístku dalších 30 minut parkování 
zdarma. Stálí zákazníci u nás také mohou na-
kupovat výhodněji s bonusovou kartou.

Pharm Dr. Hana Hejlová,
vedoucí Nemocniční lékárny

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

TýDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
25.9. – 16.10. – Putovní výstava UMĚNÍ 
OČIMA DUŠEVNĚ NEMOCNýCH – vý-
stavu si můžete prohlédnout v otevírací době 
kavárny Café MAX, ul. Komenského 160, 
ÚO
2.10. – DEN OTEVřENýCH DVEřÍ v péči 
o  duševní zdraví se vzdělávacím seminá-
řem – seminář povede MUDr. P. Hejzlar, 
psychiatr a  ředitel sdružení Péče o  duševní 
zdraví, beseda je určena zájemcům z  širo-
ké veřejnosti. Bližší informace získáte u  Bc 
L. Papáčkové, Malé Hamry 355, ÚO, tel.: 
773915752, e-mail:lenka.papackova@pdz.
cz. Pro více informací o  činnosti organiza-
ce najdete na www.pdz.cz. Těšíme se na Vaši 
účast!

 

 
 
 

ČESKý ČERVENý KřÍŽ
SENIOR DO-
PRAVA ČČK 
– službu lez ob-
jednat na tel.: 
774412117, per-
manentky jsou 
k  dostání na 
ČČK, Kopec-
kého 840, nebo 

v  IC města. Senior doprava je provozována 
za podpory města Ústí n.O. a Pardubického 
kraje.
SENIOR CENTRUM – vzdělávací, relaxač-
ní a volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají 
se v budově ČČK, Kopeckého 840, ÚO

1. – 31. října – „SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ 
POMOCI“, výstava fotografií a  obrázků, 
vstupné zdarma
4. října – „JABLONĚ“, přednáška zahradnice 
paní Hodrové, od 17:00 hod., Spol. centrum, 
vstupné dobrovolné
9. října – DRÁTKOVÁNÍ, výtvarná dílna, od 
14:00 hod., Spol. centrum, vstupné 30 Kč
11. října – CYKLOVÝLET PO OKOLÍ ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ, sraz v 9:00 hod. před budo-
vou ČČK, vedoucí výletu pan I. Preclík
19. října – POSVÍCENÍ, společenské pose-
zení na Moštárně, od 19:00 hod., hudba paní 
Frimlová, zábava, občerstvení
26. října – PÉČE O NOHY, přednáška paní 
V. Maříkové, od 13:00 hod., Spol. centrum, 
vstupné dobrovolné

PRAVIDELNÉ AKCE ČČK
Kavárnička – Centrum setkávání, každý PÁ 
od 8:00 do 15:00 hod., Spol. centrum ČČK
Seniorinternet kavárna, pro seniory internet 
zdarma, každý PÁ 8:00 do 15:30 hod., Spol. 
centrum
Zdravé cvičení na gymnastických míčích 
ČČK, info na tel.: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní terapie 
a shiatsu, info a objednání na tel: 775112998
Snoezelen – relaxační a multismyslová míst-
nost, info a  objednání na tel.: 775112998, 
vstupné 30 Kč/1hodina/osoba

BLIŽŠÍ INFO o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena.

PřIPRAVUJEME:
17. listopadu – VÁNOČNÍ JARMARK 
KUKS – výlet, možnost nákupu vánočních 
dárků od českých řemeslníků, odjezd v 8:00 
hod. z nádraží ČSAD, cena 100 Kč člen ČČK 
a děti, 130 Kč ostatní

VEŘEJNÁ SBÍRKA – POMOZTE NÁM PO-
MÁHAT
Přispějte na aktivity OS ČČK Ústí n.O. souvi-
sející s naplňováním poslání ČČK. Vaše pří-
spěvky využijeme na podporu aktivit: * Seni-
or doprava ČČK * Výuku první pomoci pro 
děti a mládež * Volnočasové aktivity pro děti, 
mládež a seniory * Humanitární pomoc.
Libovolné finanční příspěvky můžete zaslat 
na bankovní účet č. 234080146/0300, nebo 
můžete vhodit do pokladniček v prodejnách 
OD Konzum. Děkujeme.
Veřejná sbírka je povolena Krajským úřa-
dem Pardubického kraje SpKrÚ 43627/2011 
OOPKŽÚ OVV

AKCE PRO DĚTI

Nový kroužek pro děti 1. stupně ZŠ „MON-
ČIČÁCI“. Pro děti je připraven bohatý pro-
gram – hry, soutěže. Schůzka je každý PÁ 
od 16:00 do 18:00 hod. v  budově OS ČČK 
Ústí n.O., Kopeckého 840. Info o  kroužku 
na moncicaci.8u.cz, nebo na tel.: 739819784, 
paní Nalevanková.

ČLENSKÁ SCHŮZE ČČK – pro členy ČČK 
se uskuteční 19. října od 16:00 hod. v budo-
vě ZS „Moštárna“ v ÚO

KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ
Během prázdnin byla v  Domově důchodců 
slavnostně otevřena kavárnička pro seniory. 
Nové společenské zařízení pro obyvatele DD 
provozuje OS ČČK Ústí n.O. V kavárničce si 
obyvatelé a návštěvníci DD mohou zakoupit 
drobné občerstvení, balené nápoje, hygienic-
ké potřeby, mohou si také vypít v klidu šálek 
kávy nebo čaje. Kavárnička je otevřena od 
ÚT do NE, vždy od 13:00 do 16:00 hod.
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POMOC MAMINKÁM S DĚTMI V KRIZOVýCH SITUACÍCH
Tato krizová pomoc je poskytována zpravidla 7 dní v týdnu v Domově na skalách v Žamberku. Tato služba řeší aktutní situaci, kdy se rodič s dítě-
tem ocitnou náhle bez přístřeší a nemají nikoho, kdo by jim v dané situaci pomohl. Služba je i pro ty, kteří jsou v situaci ohrožení života či zdraví 
a  nemohou svou situaci přechodně sami vyřešit. Kromě 
zmíněné služby lze využívat i  dlouhodobější ubytování 
v rámci azylového domu pro ženy nebo maminky s dětmi. 
Tato služba je zpoplatněna.
Kontaktní údaje: 
tel. 465321327, 465321295, 
e-mail:domov@cema-nno.cz, www.cema-nno.cz

SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVřENÍ KLUBU DŮCHODCŮ 
Ve čtvrtek 23. srpna byl slavnostně otevřen 
zrekonstruovaný Klub důchodců v  budově 
v ulici T.G.Masaryka 105 v Ústí nad Orlicí.
Po přestavbě budovy T.G. Masaryka 105, 
která proběhla v minulých letech došlo k je-
jímu zateplení, opláštění, výměně oken, to-
pení, což přineslo energetické úspory, dostál 
změny i  samotný Klub důchodců. Proběh-
la výměna podlah, vymalování a  zařízení 
prostor jiným nábytkem. Nejdůležitějším 
prvkem klubu je bezbariérový přístup ze 
strany budovy od gymnázia.
Po rekonstrukci došlo k  vytvoření kultur-

ního místa pro setkávání seniorů našeho 
města. Klub důchodců v  současné době 
tvoří zázemí nejenom pro Senior klub Ústí 
nad Orlicí, ale i  pro Český svaz bojovníků 
za svobodu, využívá ho i  Svaz postižených 
civilizačními chorobami a  probíhá jednání 
s  Fotoklubem Oko. V  případě zájmu může 
do budoucna Klub důchodců sloužit i jiným 
aktivitám, např. jako kavárnička, pro mož-
né odpočinutí na cestě do města nebo jako 
prostor pro setkávání seniorů.

Text a foto L. Prokeš

SENIOR KLUB PřI CSP 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PÁTEK 5. A  19. ŘÍJNA – PLAVÁNÍ PRO 
ČLENY SENIOR KLUBU, od 13:00 do 14:15 
hod. se v  krytém plaveckém bazénu usku-
teční plavání spojené se cvičením ve vodě. 
Vstup 50 Kč na průkazku SK
ČTVRTEK 18. ŘÍJNA – ODPOLEDNÍ VÝ-
LET DO ČESKÉ TŘEBOVÉ, návštěva ro-
tundy sv. Kateřiny s odborným výkladem. Po 
prohlídce procházka a posezení v restauraci 
„Na Horách“. Přihlášky každé ÚT od 10:00 
do 12:00 hod. ve Sladkovně, do 16. října. 
Člen Senior klubu hradí 30 Kč, nečlen 40 Kč. 
Platba při přihlášení.
Odjezdy autobusu: Hylváty ČSAO 13:00 
hod., Dukla prodejna 13:10 hod., Babyka 
13:15 hod., nádraží ČSAD 13:20 hod., Tvard-
kova 13:25 hod., Penzion 13:30 hod.
STŘEDA 17. ŘÍJNA – PŘEDNÁŠKA 
V  KNIHOVNĚ, v  rámci druhého ročníku 
cyklu Akademie volného času zveme naše 
členy do knihovny na přednášku Mgr. V. Se-
kotové na téma „Česky a  německy mluvící 
obyvatelé zdejšího regionu za stěnou vzájem-
ného soužití do roku 1933“. Začátek přednáš-
ky v 18:00 hod., vstup volný
PONDĚLÍ 22. ŘÍJNA – TAJUPLNÁ AFRI-
KA, cestopisná přednáška, Roškotovo diva-
dlo od 19:00 hod. Expedice rodiny Márových 
– výprava do čtyř států jižní Afriky: JAR, Na-
mibie, Botswany a  Zimbabwe. Vstupné pro 
člena SK 45 Kč. Hlásit se můžete v kanceláři 
SK každé ÚT, nebo telefonicky na 722475132.
KONTAKTY NA SK: 722475129, 722475132, 
722475131, 731601548. Těšíme se na Vaši 
účast!

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA DO CSP MĚSTA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE S  PAPÍRO-
VOU KRAJKOU se uskuteční dne 16.10. 
od 12:30 hodin v jídelně Penzionu, Na plá-
ni 1343. Přijďte si vytvořit ozdobu a  po-
každé jinou papírovou krajku (Pergama-
no). Materiál bude k  dispozici, přineste 
si s sebou jen nůžky a špendlíky. Akcí Vás 
bude provázet paní Plívová. Vstup volný. 
Těšíme se na Vás.

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

POZVÁNKA PRO SENIORY
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Kerharti-
ce, Sokolská 68 zve seniory na povídací a rukodělné dopoledne:
V úterý 16. října od 9:00 hod. Kavárnička - budeme si povídat O krásách květin.
V úterý 30. října od 9:00 hod. budeme vytvářet přívěsky z textilu na klíče.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.
Službu denního stacionáře podporuje Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA
Dům dětí a  mládeže 
vstupuje do nového škol-
ního roku s  novým lo-
gem, které najdete stejně 
jako přihlášku do zájmo-
vých kroužků na našich 
webových stránkách. 
Kroužky již probíhají, ale 
hlásit se můžete ještě do konce října.
Od října je v  provozu nová horolezecká 
stěna, která stejně jako DDM sídlí v  bu-
dově SŠUP na Špindlerově ulici. Otevře-
na pro veřejnost je v  pondělí a  úterý od 
18:30 do 20:30 hod. a ve čtvrtek od 19:00 
do 21:00 hod.
Dům dětí a  mládeže Duha připravil na 
podzimní prázdniny:
25.10. – Haloweenský večer a  spaní 
v  DDM: výroba dekorací z  dýní a  straši-
delných masek, horor hry a soutěže, stezka 
odvahy a  hlavně spaní v  DDM. Začátek 
25.10. v 15:00 hod., ukončení 26.10. v 9:00 
hod. Cena: 200 Kč včetně večeře, snídaně, 
materiálu na výrobu a pojištění.
26.10. – Výlet do Tonga v Hradci Králové: 
odjezd v 9:00 hod. z nádraží ČSAD v Ústí 
n.O., návrat v 16:30 hod. tamtéž. Cena: 250 
Kč zahrnuje jízdné, vstupné a pojištění.
Přihlásit se můžete na jednu nebo obě 
akce v kanceláři DDM, nebo elektronicky 
na duha@ddm-usti.cz. Uzávěrka přihlášek 
je 19. října. Více info na www.ddm-usti.cz

MATEřSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK

!!! POZOR!!!
Od října posouváme ote-
vírací dobu úterního od-
poledního programu na 
15:00 – 18:00 hodin.
KAVÁRNIČKA, pondělí 1. 

října od 9:00 hodin
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka, 
úterý 2. října od 15:00 hodin.
KOJENÍ S  MEDELOU, středa 3. října od 
10:00 hodin.
TRADIČNÍ PODZIMNÍ A  ZIMNÍ BA-
ZAR, pondělí 8. – čtvrtek 11. října v budově 
římsko-katolického farního úřadu v Kostelní 
ulici (z kapacitních důvodů nebudeme brát 
do prodeje letní věci).
PO 8.10. 9:00-17:00 hod. 
 – příjem věcí do prodeje
ÚT 9.10. 9:00-17:00 hod. 
 – prodej věcí
ST 10.10. 9:00-15:00 hod. 
 – prodej věcí
ČT 11.10. 14:00-17:00 hod. 
 – výdej neprodaných věcí
V  době konání bazaru tj. 8.-11.10. JE MC 
OTEVŘENO!
VYRÁBÍME NÁUŠNICE, úterý 16. října od 

15:00 hod., výroba náušnic z korálků
AROMATERAPIE – svět vůní, středa 24. 
října od 9:30 hod., povídání o aromaterepii 
a jejími blahodárnými účinky pro děti i do-
spělé
TUŽKOVNÍK NA 100 ZPŮSOBŮ, úte-
rý 30. října od 15:00 hod., plechovku od 
čaje ozdobíme barvami, provázky, knoflíky, 
ubrousky...
ZDRAVÉ SNÍDANĚ A SVAČINKY, středa 
31. října od 9:30 hod., možnost nákupu na 
místě
PROVOZNÍ DOBA
PO 9:00-12:00 hod. – Nemluvňátka + vý-
tvarný kroužek
ÚT 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček – volná 
herna
ÚT 15:00-18:00 hod. – Předškolkáček – vý-
tvarný kroužek + herna
ST 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček – před-
nášky dle programu + herna
ČT 9:00-12:00 hod. – Předškolkáček – zpí-
vánky a malovánky
KONTAKT: K. Fišarová 605/965463, M. Cr-
honková 605/774569, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz

Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO 
Provozní doba: během této 
doby začátky programů cca 
9:30 – 10:00 hod., pobytné 
30 Kč/dítě, 40 Kč/více dětí). 
Tématem měsíce jsou opič-
ky.
PO: 8:30-12:00 hod. – Her-
na, výtvarná dílna pro do-

spělé, případně 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)

PONDĚLNÍ VýTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřebovaného materiálu):
PO 1.10. od 10:00 hod. – FIGURKY Z LÁT-
KY – Mazlíčci nebo kapsář? I. – šití trochu 
jinak..
PO 8.10. od 10:00 hod.. – FIGURKY Z LÁT-
KY – Mazlíčci nebo kapsář? II. – pokračo-
vání
PO 15.10. od 10:00 hod. – KOŠÍČKY Z PE-
DIGU I.
PO 22.10. od 10:00 hod. – KOŠÍČKY Z PE-

DIGU II.
PO 29.10. od 10:00 hod. – ENKAUSTIKA – 
originální malba horkým voskem

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (MULTI-
FUNKČNÍ SÁL, 1. PATRO):
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – ANGLIČTINA PRO 
DOSPĚLÉ, kontakt: j. Procházka, 601592935
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: D. Dostrašil, 603913885
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s  kavárnou, kontakt: M. Kalá-
šek, 739420287

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
PO 1.10 od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA, 
herna RC
ÚT 2.10. od 17:00 hod. – SETKÁNÍ DRC, 
herna RC
PÁ 5.10. od 15:00 hod. – KAŠTANIÁDA, 
Maringotka
ČT 11.10. od 10:00 hod. – AGRESIVITA 
U DĚTÍ, sál 1. patro, interaktivní přednáška 
Mgr. E. Ruckého
SO 6. a 20.10. od 18:00 hod. – SPORTOVÁ-
NÍ U  TŘÍMOSTŮ, Hylváty, cena dle počtu 

INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE S VAřENÍM V MARING(O)DCE
Klub MARING(O)DKA zve kluky a holky (8 – 13 let) na speciální program v sobotu 27. 
října od 14:00 hodin na Indiánské odpoledne s vařením (Setonův hrnec a vaření v kot-
líku) na dvorku Jednoty bratrské u nádraží ČSAD. Od 17:00 hodin zveme na Turnaj na 
tanečních podložkách a minidiskotéku v 1. patře Jednoty bratrské (konec do 20:00 hod.) 
Účast zcela zdarma. Více na www.klubexit.cz

sportujících (cca 60 Kč), přihlášky nejpozději 
den předem na P. Novák, 604904710
KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604313249, 603976036, 
e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, 
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí.

KINO MÁJ – řÍJEN

Středa 3. v 19:30 hodin
VE STÍNU
Strhující detektivní příběh, který se odehrá-
vá v bývalém Československu 50. let a který 
ve svém důsledku zasáhne do osobních osu-
dů aktérů i jejich blízkých. V hlavní roli Ivan 
Trojan. Vstupné 80 Kč

Pondělí 8. v 19:30 hodin
POLSKI FILM
Čtyři spolužáci z brněnské JAMU – Matono-
ha, Liška, Daniel a Polášek – si splnili dávný 
sen a rozhodli se natočit společný film, vzpo-
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mínky na bezstarostná léta studií. Vstupné: 
80 Kč

Úterý 16. v 19:30 hodin
*MÉĎA
John a  jeho věrný kámoš obživlý plyšový 
medvěd Ted spolu vyrůstali a  spolu bydlí 
i  nyní, když je Johnovi už pětatřicet. Jedna 
z nejoriginálnějších komedií posledních let. 
Titulky. Vstupné: 60 Kč

Neděle 21. v 17:00 hodin
MADAGASKAR 3
Další pokračování oblíbené rodinné animo-
vané komedie. Česká verze. Vstupné: 60 Kč

Úterý 23. v 19:30 hodin
BASTARDI 3
Drama bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu 
dnešní doby a kam až může vše dojít, bude-
me-li jen nečinně přihlížet.
Vstupné: 80 Kč

Úterý 30. v 19:30 hodin
*BOURNEŮV ODKAZ
Agent bez paměti Jason Bourne opět bojuje 
s tajnými službami, ale tentokrát není sám.... 
Titulky. Vstupné: 60 Kč

NABÍDKA POřADŮ- řÍJEN

Úterý 2. října
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
TÓNY NAD MĚSTY, koncert pod záštitou 
předsedy Senátu Parlamentu ČR.
Pierre-Laurent BOUCHARLAT (Francie) 
a Sandra CHAMOUX (Francie) – čtyřruční 
klavír. 
Na programu budou díla Franze Schuberta, 
Johannese Brahmse, Maurice Ravela a Geor-
ga Gershwina. Koncertní předplatné, vstup-
né 140 Kč

Čtvrtek 11. října
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
František Ferdinand Šamberk: BLÁZINEC 

V 1. POSCHODÍ, DS J. Jurištové, Praha. Ve-
selohra na způsob vídeňské frašky je jednou 
z nejúspěšnějších komedií proslulého české-
ho dramatika a herce druhé poloviny 19. sto-
letí. Zazní v ní známé staropražské písničky 
a kuplety.  Hrají: J. Obermaierová, M. Hu-
dečková, O. Navrátil, M. Kubec...., divadelní 
předplatné, vstupné 290 Kč

Sobota 20. října
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA, Divadlo pohádka 
Praha. Klasický pohádkový příběh s písnič-
kami, vstupné 50 Kč

Pondělí 22. října
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
TAJUPLNÁ AFRIKA, cestopisná přednáš-
ka. Nejdobrodružnější expedice rodiny Má-
rových – výprava do čtyř států v  jižní části 
Afriky – JAR, Namibie, Botswany a Zimba-
bwe. Jirka Mára ml. se stal prvním českým 
vozíčkářem, který navštívil všechny obydlené 
světadíly, vstupné 65 Kč

Pátek 26. října
20:30 hodin – Kulturní dům
MANDRAGE – Moje krevní skupina Tour 
part. II. Skupina Mandrage vyráží na pod-
zimní turné, které navazuje na vyprodané 
jarní turné a vystoupení v rámci velkých čes-
kých festivalů. V  roli supportu se představí 
skupina A BANQUET, vstupné 280 Kč

PŘEDPRODEJ: Informační centrum v  bu-
dově radnice, tel.: 465514271. INFOR-
MACE: Klubcentrum v  Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245 i fax, www.klubcen-
trum.cz, info@klubcentrum.cz
PřIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
Duo Siempre Nuevo – kytarový koncert, 
Nadotek, 12. ročník filmového festivalu do-
kumentární tvorby, Jak Honza s duchem za-
točil – pohádka, Peru a Amazonie – cestopis-
ná přednáška, Zločin v Posázavském Pacifiku 
– divadelní představení…..

V řÍJNU ZCELA NOVÉ VýSTAVY V MUZEU
Ve čtvrtek 18. října 
2012 v 17:00 hod. bude 
v  muzeu slavnostně 

uveden do provozu Pláničkův interiérový 
orloj, na jehož restaurování přispělo v po-
sledních letech Ministerstvo kultury ČR, 
Pardubický kraj a  Město Ústí nad Orlicí. 
Současně s ním proběhne i vernisáž dalších 
čtyř výstav. Polovina z nich vznikla ve spo-
lupráci s  kolegiálními muzei ve Vysokém 
Mýtě a  Žamberku, polovina je realizovaná 
čistě z ústeckých muzejních sbírek. 
Spolu s  orlojem se budete moci obdivovat 
hodinářskému řemeslu na výstavě „Hodi-
ny“ , v dalším výstavním sále objevíte kdysi 
neodmyslitelnou součást dámského šatníku 
„Vějíře“. 
Pro patrioty se pak otevře ve druhém nad-
zemním podlaží Hernychovy vily zbývající 

polovina zajímavých výstav. Pod názvem 
„Ústí a děti první třetiny 20. století – oči-
ma fotografa Aloise Vladyky“ Vám prvně 
zpřístupníme nejnovější přírůstky získa-
ných muzeem v  roce 2011. Prostor bude 
dán i další z významných osobností našeho 
města, tentokrát ústecké spisovatelce, jejíž 
115. výročí narození bude připomenuto 
medailonkem na galerii .
Od 25. října se od 15:00 hod. opět rozběhne 
dětmi oblíbený muzejní kroužek. Přihlášky 
a další informace o probíhajících akcích na-
jdete na stránkách muzea www.muzeum-
-uo.cz , v  informační skříňce nebo Vám je 
podají kolegové v  pokladně muzea út-pá 
9:00-11:30, 12:30-17:00 hod, so, ne, a svátky 
13:30-17:00 hod. 

Srdečně za všechny zve Jarmila Süsserová – 
ředitelka muzea

PROGRAM MALÉ 
SCÉNY – řÍJEN 2012

VýSTAVA: Auto-klub Ústí nad Orlicí – his-
torie Ústecké 21
4.10. – MILOVANÍ, film Francie, V. Britá-
nie, Česko, 2011. Z Paříže 60. let do součas-
ného Londýna. Madeleine s  dcerou Verou 
proplouvají tanečním krokem skrze životy 
mužů, které milují. Začátek v  19:00 hod., 
vstupné 50 Kč pro členy FK (studenti 40 Kč), 
pro nečleny 60 Kč
5.10. – NA HROBĚ BUBNUJÍ PADAJÍCÍ 
POMERANČE – divadlo o K. Bieblovi. Di-
vadelní koláž se zlatými plombami, čajem, 
kávou, harlekýnem, Gottwaldovou érou uvá-
dí Divadlo s  dvaceti zaměstnanci. Začátek 
v 19:00 hod., vstupné 45 Kč, studenti 35 Kč
7.10. – O  SLEPIČCE – divadelní pohádka. 
Začátek v 15:00 hod., vstupné 40 Kč
9.10. – KOSTARIKA S PřÍCHUTÍ HAITI. 
Cestopisné povídání s  fotografiemi, video-
projekcí o středoamerické Kostarice v podá-
ní K. a M. Kubíkových a M. Mandové. Začá-
tek v 19:00 hod., vstupné 40 Kč
10.10. – TRAFAČKA – cyklus dokumentár-
ní středy. Film o vzniku a postupném záni-
ku alternativního kulturního centra. Začátek 
v 17:00 hod., vstupné 45 Kč, členové FK 35 Kč
14.10. – NEFňUKEJ VEVERKO – dětský 
rodinný film. Začátek v 15:00 hod., vstupné 
děti 25 Kč, dospělí 40 Kč
18.10. – HASTA LA VISTA!, film Belgie, 
2011. Příjemná tragikomedie o třech handi-
capovaných kamarádech, kteří se rozhodnou 
jednou pro vždy skoncovat se svým panic-
tvím. Začátek v  19:00 hod., vstupné 70 Kč, 
pro členy FK, studenti 40 Kč, pro nečleny FK 
80 Kč
19.10. – ZE SINGAPURU DO BANGKO-
KU PO ŽELEZNýCH NITKÁCH. Cesto-
pisná přednáška o  cestě napříč Malajským 
poloostrovem s  L. Kalouskem. Začátek 
v 19:00 hod., vstupné 40 Kč
23.10. – JAK PRACOVAT S ENERGIEMI. 
Jak se chránit před negativními útoky, žít 
plnohodnotný a  radostný život. Přednáška 
E. Motyčkové s meditací a praktickou ukáz-
kou práce s energiemi. Začátek v 17:30 hod., 
vstupné 80 Kč
24.10. – ARCHITEKT ODPADU – cyklus 
dokumentární středy. Portrét amerického 
architekta M. Reynoldse, který se proslavil 
stavbami z  odpadů. Vítězný snímek Ekofil-
mu 2009. Začátek v  17:00 hod., vstupné 45 
Kč, členové FK 35 Kč

FESTIVAL DUCHOVNÍ 
HUDBY SVATÉ CECÍLIE

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí 
nad Orlicí ve spolupráci s Cecilskou hudební 
jednotou vás srdečně zve na 17. ročník Fes-
tivalu duchovní hudby svaté Cecílie, který 
se koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v  Ústí nad Orlicí v  sobotu 6. října. Letošní 
ročník je věnován 5. výročí úmrtí hudebního 
skladatele Petra Ebena.
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PROGRAM
12:30 – 14:30 hod. – Festivalová vystoupení sborů a varhaníků17:30 hodin – Slavnostní zpí-
vaná mše svatá, celebruje Mons. Josef Kajnek a Th.Bc. Vladislav Brokeš. Zazní: Petr Eben – 
Missa Cum Popolo pro smíšený sbor, jednohlas lidu, varhany, žestě a bicí. Účinkují: Smíšený 
pěvecký sbor Cantorum Jubilo a hosté – Praha, Soňa Kružíková – varhany, Filip Hájek, Rosti-
slav Balaštík, Martin Marhoul a Petr Kubový – žestě, Linda Gregarová – bicí, ostatní chrámové 
sbory – populus. Řídí: Robert Hugo.
Vstupné dobrovolné. Akci podpořilo město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj a další sponzoři. 

Děkujeme.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Týden knihoven 2012
Sekce veřejných knihoven 
SKIP vyhlašuje již 16. roč-
ník celostátní akce Týden 
knihoven, který se usku-
teční od 1. do 7. října. Le-
tošní motto zní ČTI, ŽIJ 
ZDRAVĚ!
Městská knihovna Ústí nad Orlicí srdečně 
zve na následující akce:
Pondělí 1. října
15:00 hod. – Setkání s  dobrovolnými kni-
hovníky obvodu Ústí n.O.
18:00 hod. – Literární maraton s regionál-
ními spisovateli (M. Richter, J. Bělousek, J. 
Soukup, R. Krautschneider).
Středa 3. října
18:00 hod. – Beseda s T. Mazalem: „Bohu-
mil Hrabal: příběh Středoevropana“
Čtvrtek 4. října

16:00 hod. – „Máme doma ško-
láka“ beseda s psychologem ur-
čená rodičům
V  pondělí 17. října od 18:00 
hod. pokračuje cyklus Aka-

demie volného času přednáškou paní Mgr. 
Věry Sekotové na téma „Česky a  německy 
mluvící obyvatelé zdejšího regionu za stěnou 
vzájemného soužití do roku 1933“.

VIII. FESTIVAL SMÍŠENýCH PĚVECKýCH SBORŮ
Festival se uskuteční v sobotu 20. října 2012 v sále Základní umělecké školy Jaroslava Koci-
ana pod záštitou Města Ústí nad Orlicí 
Pořadatelem je pěvecký sbor ALOU VIVAT, který si pozval jako hosta chrámový sbor ze 
ZAŠOVÉ. Začátek je v 18 hodin. Zveme všechny příznivce sborového zpěvu.

KLUB PřÁTEL ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde do 5. 
října můžete shlédnout Výstavu Střední ško-

ly uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. 
Od 19. října bude pro Vás v Galerii pod rad-

nicí otevřena nová výstava
JAN KAVAN – kresba a grafika

STANISLAVA KAVANOVÁ – plastika
Výstavu si budete moci prohlédnout 

do 9. listopadu
Otevřeno denně mimo pondělí, 

ÚT –PÁ 10-12, 14-17 hod., 
SO,NE 14-17 hod.

V neděli 28.10. se uskuteční 
v sále ZUŠ Sváteční koncert.

POZVÁNKA NA KNAPOVECKÉ POSVÍCENÍ
Římskokatolická farnost Knapovec zve v neděli 21. října 2012 v rámci Knapoveckého posví-
cení na koncert Chorální inspirace univerzálního hudebníka a multiinstrumentalisty Luká-
še Pelce (představitel titulní role Ježíše Krista v Živých pašijích realizovaných na Květnou 
neděli v knapoveckém kostele). 
Žánrově stylový experimentátor Lukáš Pelc je absolventem skladby a dirigování na brněn-
ské konzervatoři, učitelem hudby a etické výchovy a sbormistrem několika renesančních 
souborů. V Chorální inspiraci nabízí ojedinělé spojení koloraturního zpěvu na téma grego-
riánského chorálu s harmonickým zázemím flažoletového kontrabasu.
V Knapovci zahájí nedělní program v 15:00 hod. mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla a v 16:00 
hod. naváže koncert Chorální inspirace. Po koncertě zveme všechny hosty a návštěvníky na 
posvícenské koláče a občerstvení před kostelem. Knapovecké posvícení je součástí projektu 
Knapovecký rok podpořeného městem Ústí nad Orlicí. 

P.Vladislav Brokeš a PhDr.Jana Staňková

NEJLEPŠÍ PRÁCE BUDOU OPĚT POD RADNICÍ!
Příznivce umění opět potěší svou tvorbou zdejší uměleckoprůmyslová škola. V Galerii pod 
radnicí jsou k vidění nejlepší práce, které studenti „umprumky“ v uplynulém roce vytvořili. 
Vernisáž akce s příznačným názvem Umprumka vystavuje se uskutečnila ve čtvrtek 13. září 
od 17 hodin.
A na co se mohou návštěvníci, těšit? „Vystavovat budeme hlavně letošní maturitní práce, dále 
výběr prací třetích ročníků včetně klauzurních prací, výběr z loňského plenéru ze Slovenska 
a studijní kresby a malby z hodin výtvarné přípravy. Zastoupeny budou všechny umělecké 
obory,“ přiblížila obsah reprezentativní výstavy pedagožka Adéla Kuchařová, jež se na výbě-
ru prací a organizaci akce podílí, a dodala: „Případní zájemci o studium si tak mohou udělat 
přehled.“ 
Výstava prací žáků Střední školy uměleckoprůmyslové bude v Galerii pod radnicí k vidění až 
do 5. října. (jp)

DIVADELNÍ PřEDSTAVENÍ 
PRO DĚTI

V neděli 14. října ve 13:30 hod. se v Roško-
tově divadle uskuteční pro nejmenší děti 
divadelní představení MICHAL JE PAJ-
DULÁK autora a  protagonisty Michala 
Nesvadby. Vstupenky na představení jsou 
v  prodeji v  Hračkách Vaňová Renata na 
Mírovém náměstí.

OHLÉDNUTÍ
Za Hasičským plesem, který se konal 28.1. 
v sále Kulturního domu. K tanci a poslechu 
hrál Relax Band, pod vedením kapelníka  
J. Zemana. Hudba se všem líbila a  taneční 
parket byl stále plný, děkujeme sponzorům 
za ceny, které věnovali do tomboly. Dovo-
lujeme si Vás pozvat na další Hasičský ples, 
který se koná 16.2.
Na setkání s  Vámi se těší Sbor dobrovolných 
hasičů z Ústí nad Orlicí.
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KRYTý PLAVECKý BAZÉN
PO 1.10. 15:00 – 21:00 hodin
ÚT 2.10. 5:30 – 7:55, 17:00 – 20:00 hodin
ST 3.10. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 4.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
PÁ5.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
SO 6.10. 10:00 – 21:00 hodin
NE 7.10. 10:00 – 20:00 hodin
PO 8.10. sanitární den
ÚT 9.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 20:00 hodin
ST 10.10. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 11.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
PÁ 12.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
SO 13.10. 10:00 – 21:00 hodin
NE 14.10. 10:00 – 20:00 hodin
PO 15.10. 15:00 – 21:00 hodin
ÚT 16.10. 5:30 – 7:55, 17:00 – 20:00 hodin
ST 17.10. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 18.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
PÁ 19.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 21:00 hodin
SO 20.10. 10:00 – 21:00 hodin
NE 21.10. 10:00 – 20:00 hodin
PO 22.10. 15:00 – 21:00 hodin
ÚT 23.10. 5:30 – 7:55, 15:00 – 20:00 hodin
ST 24.10. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 25.10. 5:30 – 7:55, 10:00 – 21:00 hodin
PÁ 26.10. 5:30 – 7:55, 10:00 – 21:00 hodin
SO 27.10. 10:00 – 21:00 hodin
NE 28.10. 10:00 – 20:00 hodin
PO 29.10. 15:00 – 21:00 hodin
ÚT 30.10. 15:00 – 21:00 hodin
ST 31.10. 5:30 – 7:55, 17:00 – 20:00 hodin

Plavání pro těhotné ženy: ST 13:00 – 14:30 
hodin
Plavání pro zdravotně postižené: ÚT 2., 16. 
a 31.10. 15:00 – 17:00 hodin
Kurz dětí s  rodiči: ST 3., 10., 17. a  24.10. 
16:00 – 17:00 hodin, SO 6.13.20. a  27.10. 

ÚSTECKÉ NÁMĚSTÍ: SIMULÁTOR F 1, ZÁVODNÍ SPECIÁLY, NEJLEPŠÍ 
JEZDCI MMČR V ZÁVODECH AUTOMOBILŮ DO VRCHU

AUTO-KLUB Ústí nad Orlicí ve spolupráci 
s městem Ústí nad Orlicí Vás srdečně zvou 
20. října od 10:00 hod. na Mírovém ná-
městí do Ústí nad Orlicí. V rámci vyhlášení 
Mezinárodního mistrovství ČR v  závodech 
automobilů do vrchu za rok 2012 budou na 
Mírovém náměstí vstaveny závodní speciály 
nejlepších jezdců sezóny včetně autogramiá-
dy. Vůbec poprvé budete mít přímo v centru 
města možnost si vyzkoušet jízdu na simu-

látoru F 1. Připraveny jsou také ukázky klu-
bových motocyklových jezdců M. Matějíčka 
a  B. Halbrštáta. Celým programem až do 
14:00 hod. Vás budou provázet FEDERÁLO-
VÉ rádia HEJ!
Připraveny jsou soutěže pro diváky a bohaté 
občerstvení.
Srdečně se těšíme na Vaši účast.

AUTO-KLUB v AČR Ústí nad Orlicí 
a město Ústí nad Orlicí

ROZPIS CVIČEBNÍCH 
HODIN TJ SOKOL

Rodiče a děti, tělocvična Na Štěpnici
ČT 16:30 – 17:30 hodin
Mladší a starší žákyně, tělocvična gymnázia
PO + ČT  17:00 – 18:00 hodin
Mladší žáci, tělocvična gymnázia
ÚT + PÁ 17:00 – 18:00 hodin
Starší žáci, tělocvična gymnázia
ÚT + PÁ 18:00 – 19:00 hodin
Mladší ženy, tělocvična gymnázia
PO + ČT 20:00 – 21:15 hodin
Starší ženy, tělocvična na Štěpnici
PO + ČT 19:00 – 20:00 hodin
Muži a dorostenci, tělocvična gymnázia
ÚT + PÁ 19:00 – 20:15 hodin
Věrná garda, tělocvična gymnázia
PO + ČT 19:00 – 20:00 hodin
Volejbal A, tělocvična gymnázia
ÚT + PÁ 20:15 – 22:00 hodin
Nohejbal, tělocvična gymnázia
ST 20:15 – 22:00 hodin
Florbal, dle domluvy hráčů
Sálová kopaná, tělocvična gymnázia
ST 19:00 – 20:15 hodin
NE 17:30 – 19:00 hodin
Historický šerm, tělocvična gymnázia
SO 13:00 – 16:00 hodin
Volejbal B, tělocvična gymnázia
ST 17:30 – 19:00 hodin
NE 19:00 – 20:30 hodin

8:30 – 10:00 hodin
Aquazorbing: ČT 25.10. 10:00 – 11:00 ho-
din
Vodní skútr: PÁ 26.10. 10:00 – 11:00 hodin

Upozorňujeme veřejnost, že Plavecký ba-
zén má právo na změnu provozních hodin 
pro veřejnost, na omezení provozu rela-
xačního centra a  ostatních atrakcí. INFO: 
734  353  475, www.BAZENUSTI.CZ, www.
facebook.com/rs.tepvos.uo

PLAVÁNÍ DĚTÍ S  RODIČI: bližší info: 
777673357, PLAVÁNÍ KOJENCŮ A  BA-
TOLAT: bližší info: 775858670

CENTRUM RIO – SPINNING, K2 hiking, 
TRX, Fitbox, rezervace na www.tepvos.cz/
rezervace nebo na 777673359

SOLÁRIUM + VIBRA SYSTÉM, cena 6 Kč/
hod., vibra systém ZDARMA, rezervace: 
734 353472,475

PODZIMNÍ PRÁZDNINY – 25. – 26.10. 
– AKČNÍ VSTUPNÉ (3 HODINY za cenu 
1 hodiny), CURLING ZDARMA, AQUA-
ZORBING 30,- Kč, VODNÍ SKÚTR 40,- 
Kč 

ZIMNÍ STADION
Od dubna do října je plocha zimního stadio-
nu pokryta umělohmotným kobercem, který 
umožňuje provozování in-line hokeje a ban-
dy hokeje.
CENÍK HROMADNÉHO VSTUPNÉHO
Školy, školky: 350 Kč/ hod.
HC Ústí n.O. – mládež: 350 Kč/ hod.
Ostatní neveřejné použití: 460 Kč/hod.
V PŘÍPADĚ PŘEDPLATNÉHO 5 NEBO 10 
BLOKŮ JE POSKYTNUTA SLEVA!!
Info na: 736 433 729

BLÁZNIVý TRIATLON V ČERNOVÍRU
TJ Sokol Černovír pořádá dne 6.10. od 15:00 hod. u černovírské tělocvičny „Bláznivý triat-
lon“ o zajímavé ceny. Zveme všechny nedočkavce zimní sezóny na „běh na lyžích na trávě 
i asfaltu“ (Visu extra speciál výhodou), „neplavání“ v zimních doplňcích (čepice, šála, ruka-
vice) a „dorážku“ (pití piva). Speciální odměna pro kreativního lyžníka. Přihlášky posílejte 
na sokol.cernovir@seznam.cz

 

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
PO:  16:00 – 21:00 hodin – 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
Ceník jednotlivého vstupného
Děti od 105 do 140 cm 70 Kč/lázeň 
 (2 hod.)
Držitelé průkazek ZTP/P 70 Kč/lázeň
 (2 hod.)
Studenti 80 Kč/lázeň (2 hodiny)
Senioři, ZTP 80 Kč/lázeň (2 hodiny)
Dospělí 100 Kč/lázeň (2 hodiny)

Více informací na www.tepvos.cz, 
sauna@tepvos.cz, tel.: 774673365

LEKCE SEBEOBRANY JIU - JITSU
Dne 12.9.2012 proběhla úvodní lekce re-
álné sebeobrany Jiu-jitsu v  tělocvičně ZŠ 
Komenského I. stupeň v ulici Na Štěpnici 
od 20:00 do 22:00 hod. Cvičení vedl mis-
tr Jaromír Pokorný, držitel V. danu, který 
se dané problematice věnuje již od svého 
mládí. Další lekce se uskuteční 26.9 a v pří-
padě zájmu cvičenců budou tréninky pro-
bíhat opakovaně každých 14 dní. Přihlásit 
se můžete na webových stránkách: http://
jitsu-usti.webnode.cz/
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CVIČENÍ POWERJÓGY
Opět jsou obnoveny lekce powerjógy. 
Taneční centrum Bílek, každé úterý 
od 18:30 do 19:30 hod. Bližší informa-
ce: Markéta Strnadová Skalická, tel.: 
602245393

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Pondělí 1.10. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 2.10. – 19:00 – 23:00 hodin
ÚSTECKÁ 1. LIGA (družstva)
Středa 3.10. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 3.10. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
Neděle 7.10. – 18:00 – 23:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 8.10. – 17:30 – 23:00 hodin
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 9.10. – 19:00 – 23:00 hodin
ESAB 3. liga (družstva)
Středa 10.10. – 19:00 – 23:00 hodin
KAJA UNO 4. liga (družstva)
Neděle 14.10. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 15.10. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Úterý 16.10. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 5. liga (družstva)

Středa 17.10. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 17.10. – 19:00 – 23:00 hodin
„U MALINŮ“ 6. liga (družstva)
Neděle 21.10. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 22.10. – 18:15 – 23:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 24.10. – 16:30 – 23:00 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Neděle 28.10. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 29.10. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 30.10. – 19:00 – 23:00 hodin
ÚSTECKÁ 1. liga (družstva)
Středa 31.10. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 31.10. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. liga (družstva)

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

MINIGOLF
Poslední příležitost letošní herní sezóny!
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 příjem-
ném parkovém prostředí jako nenáročná re-
laxace vhodná pro každého i  celou rodinu! 
Možnost skupinových rezervací (školní, fi-
remní) nad 20 osob v jakýkoliv pracovní den. 
Vstupné nezměněno. Zvýhodněné rodinné 
vstupenky a permanentky opět v nabídce!
V  případě nepříznivého počasí (déšť) je 
sportoviště zavřeno.

Info: www.minigolf-uo.estranky.cz

UMĚLECKÉ DÍLNY ČESKýCH 
A POLSKýCH SENIORŮ

Dne 8. září 2012 se konala akce mikroprojektu „Společná komu-
nikace boří hranice“ v našem partnerském městě Bystřici Klad-
ské. Při této akci si naši senioři poměřili se svými polskými ko-
legy svoje dovednosti v několika disciplínách, malování, tanec, 
fotografování a ruční práce. Z české strany se zúčastnilo akce 22 
seniorů, kteří byli s akcí velice spokojeni.

NABÍDKA SPECIÁLNÍCH 
POMŮCEK

Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí 
k  zapůjčení speciální pomůcky pro han-
dicapované občany, které jim umožňu-
jí a  usnadňují pohyb v  přírodě. Jedná se 
o  elektrický skútr, tandemové kolo, tan-
demovou tříkolku, kolo se sedačkou pro 
handicapovaného a  odlehčené invalidní 
vozíky.
Pomůcky pořídila Oblastní charita díky 
partnerství v  projektu „Orlické hory pro 
všechny“, který je výsledkem spolupráce 
místních akčních skupin MAS ORLICKO., 
MASNAD ORLICÍ a MAS POHODA ven-
kova.
Všechny výše uvedené pomůcky je možné 
si zapůjčit v  Regionální půjčovně kom-
penzačních pomůcek v  Letohradě, Na 
Kopečku 356, tel.: 731598830, 465620249, 
e-mail:pujcovna.let@orlicko.cz,
www.uo.charita.cz
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CO JE TO VLASTNĚ DENNÍ STACIONÁř?
Denní stacionář nabízí občanům Orlickoústecka celodenní péči 
o částečně soběstačné seniory a tělesně postižené občany od 40 
let. Pracovníci stacionáře pomáhají klientům s  běžnými úkony 
jako je hygiena, stravování, chůze, toaleta nebo oblékání. Kro-
mě toho také motivují seniory do činností, které podporují je-
jich soběstačnost. Každý zde má prostor sám pro sebe, a pokud 
chce, i pro aktivity ve skupině. Podle individuálních potřeb tak 
mohou klienti např. poslouchat hudbu nebo sledovat TV, pro-
cvičovat paměť, psát, číst, hrát karty, louskat ořechy, pomáhat při 
pečení cukroví nebo buchet, pracovat s textilem, keramickou hlí-
nou nebo papírem, každý den se také cvičí a chodí na procházky. 
Pravidelně se pořádají setkání s obyvateli Domu pokojného stáří.
O starší lidi, nebo tělesně handicapované se doma stará většinou 
rodina. Tato péče je často náročná. Proto je služba denního sta-
cionáře také možností pro odpočinek rodinných příslušníků od 
této péče, protože o jejich blízké je zde dobře postaráno.
Provozní doba: Pondělí – Pátek: 7:00 – 15:30 hod.
Kontakt: Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryšto-
fa, Sokolská 68, Ústí n.O.-Kerhartice, tel.: 465522375, 731402341

KAPLE V KERHARTICÍCH MÁ 100 LET
V neděli 16. září slavili v Kerharticích jubileum 100 let trvání a po-
svěcení kaple „Povýšení svatého Kříže“. Na programu oslav byla 
slavnostní mše svatá sloužená farním vikářem P.Vítem Horákem 
a otevření kaple pro veřejnost s fotografiemi a historií kaple od její-
ho vzniku po současnost spojené s přednáškou o historii kaple ve-
dené Stanislavem Zemanem.

Text a foto: L. Prokeš

POZVÁNKA DO ÚSTECKÉHO KRYTÉHO BAZÉNU
Podrobnější informace na www.bazenusti.cz 

nebo na tel. 734 353 475, 472



OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI – 15. SRPNA – 15. ZÁřÍ 2012

Text a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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BĚŽEL SE 11. 
„ČERNOVÍRSKý KROS“

V neděli 19. srpna pořádal TJ Sokol Černovír 
11. ročník „Černovírského krosu“. Letošního 
závodu, který je součástí ISCAREX CUPU 
2012, se zúčastnilo 88 závodníků v hlavním 
závodu a  97 závodníků v  předškoláckých 
a žákovských kategoriích. Hlavní závod měřil 
4770 metrů s převýšením 290 metrů převáž-
ně v kopcovitém terénu, po asfaltu a v lese.
Na prvním místě se umístil R. Hűbl druhý 
skončil M. Horáček třetí P. Nechvíl.

NOVÁ HOVORNA POMŮŽE 
PřI KOMUNIKACI

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí na-
šeho úřadu se zařadilo vedle dalších úřadů, 
které s ohledem na současné trendy a přiblí-
žení se dětským klientům zřizují dětem pří-
větivé prostředí například formou hovoren, 
heren apod. Pracovníci oddělení svépomocí 
v srpnu dokončili poslední úpravy právě ta-
kové hovorny. Zútulnění prostoru realizovala 
výtvarnice Šárka Zahálková z Pardubic. 

MALÁ SCÉNA ZAHÁJILA 
5. SEZÓNU

V  neděli 2. září zahájila ústecká Malá scé-
na již 5. sezónu po kompletní rekonstrukci 
v roce 2008. V neděli odpoledne byla pro děti 
připravena pohádka,vernisáží byla zahájena 
výstava fotografií fotografa a  kameramana 

Jiřího Kočího a na večer bylo připraveno po-
sezení s PPS Petrem Kuldou, Karlem Pokor-
ným, Jaromírem Petrem a jejich muzikou. 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku 2012/2013 se usku-
tečnil v pondělí 3. září na všech základních 
školách v Ústí nad Orlicí. Celkem do prvních 
tříd nastoupilo kolem 180 dětí. Přivítat prv-
ňáčky v první školní den se vypravil starosta 
města Petr Hájek a  místostarostové Zdeněk 
Ešpandr a Jiří Holubář.

DEN REGIONU 
ORLICKO-TřEBOVSKO

V pátek 7. září se po jedenácté konala akce, 
kterou připravil Svazek obcí Region Orlicko 
Třebovsko, nazvaná „Den Regionu Orlicko 
– Třebovsko“. Akce, při níž region představil 
svou činnost za uplynulý rok, byla tradičně 
spojena s cyklistickou jízdou regionem. Akce 
odstartovala ze Sportovního areálu Srnov 
v Rybníku u České Třebové se zastávkou ve 
SkateParku v Ústí nad Orlicí s cílem ve Spor-
tovním areálu v Němčicích u Litomyšle.

MEMORIÁL ING. BOHUSLAVA 
LANGA V BASKETBALU 

MUŽŮ A ŽEN
V  pátek 7. a  sobotu 8. září pořádal Basket-
balový klub Ústí nad Orlicí již XXI. ročník 
tradičního Memoriálu Ing. Bohuslava Langa 
v basketbalu mužů a žen. V hale Střední ško-
ly uměleckoprůmyslové hrálo celkem 6 druž-
stev způsobem 4x8 minut čistého času. Tur-
naje se účastnila tři družstva mužů a tři žen.
Konečné pořadí – muži: 1. SKB Č. Třebová, 
2. Spartak Choceň, 3. TJ Jiskra ÚO. Konečné 
pořadí – ženy: 1. SK Týniště nad Orlicí, 2. TJ 
Jiskra ÚO, 3. TJ Pardubičky.

DEN CHARITY 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Oblastní charita Ústí nad Orlicí připravila 
v  sobotu 8. září, na farní zahradě u  kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, zábavné odpoled-
ne u příležitosti oslav 20 let od svého založe-
ní, svátku sv. Vincence z Pauly, patrona cha-
rity a jako poděkování všem spolupracovní-
kům, dárcům a  příznivcům. Na programu 
byla mše svatá, prezentace charitních služeb, 
kulturní program a soutěže. Pro děti byl při-
praven koutek s mnoha soutěžemi.

NEJSTARŠÍ OBYVATELKA 
NAŠEHO MĚSTA OSLAVILA 

101. NAROZENINY
Věku 101 let se v  úterý 11. září dožila paní 
Emilie Jankovská, nejstarší obyvatelka Do-
mova důchodců a  zároveň našeho města. 
Paní Jankovská pochází ze sedmi dětí, sama 
vychovala jednoho syna, má pět vnoučat 
a osm pravnoučat.
Paní Jankovská pracovala v  ústeckoorlic-
kém Kovostavu, později v  textilním závodu 
Perla. Dlouhověkost zdědila paní Jankovská 
podle svých slov po mamince, mají ji „v rodi-
ně“. Recept paní Jankovské na dlouhověkost 
je jednoduchý: „Musíte na sebe být hodní, 
usmívat se a nesmíte si závidět.“

SVĚTOVý DEN PRVNÍ POMOCI
Ve čtvrtek 13. září se na veřejném prostran-
ství Kociánka v Ústí nad Orlicí konala tradič-
ní akce nazvaná „Světový den první pomo-
ci“. Pořadatelem akce byl Český červený kříž 
a  pro návštěvníky byly připraveny ukázky 
první pomoci, techniky hasičů a policie. Dále 
nechyběli dobrovolní hasiči, Městská policie, 
Zdravotní záchranná služba nebo Vodní zá-
chranná služba.


