
Centralizované nákupy 
pohonnýCh hmot, energií 
a telekomunikačních 

služeb

V souladu s programovým prohlášením byly 
v letošním roce realizovány centralizované nákupy 
pohonných hmot, plynu, elektrické energie a tele-
komunikačních služeb. Výběrová řízení na doda-
vatele byla společná pro městský úřad, organizace 
městem zřízené a pro společnost Tepvos, spol. s r.o. 
Tímto sloučením jednotlivých odběratelů byly 
vytvořeny optimální podmínky pro podání nejvý-
hodnějších nabídek. V praxi to např. znamená, že 
nejen zaměstnanci úřadu, kteří využívají služební 
mobilní telefon, ale i zaměstnanci školek, základ-
ních školy, Klubcentra, městského muzea, městské 
knihovny a zaměstnanci společnosti Tepvos s.r.o. 
mají stejného operátora. Ten díky sjednocenému 
odběru, tedy množství, nabídl výrazně nižší cenu 
za poskytovanou službu. A právě v případě teleko-
munikačních služeb bylo snížení ceny nejmarkant-
nější. Na dvouleté období od srpna 2011 do srpna 
2013 byla uzavřela smlouva, podle které úspora 
dosáhla zhruba padesát procent oproti původní 
smlouvě. Náklady za dva roky dosud činily téměř 
3,8 milionu korun, podle uzavřené smlouvy bude-
me nyní platit „pouhých“ 1,9 milionu. 
Společnost Tepvos s.r.o. byla naopak organizáto-
rem výběrového řízení na nákup pohonných hmot. 
A protože i zde se jednalo o sjednocený odběr 
a tedy o společný výběr dodavatele, týká se získa-
ná sleva z ceny z každého odebraného litru benzí-
nu nebo nafty nejen společnosti Tepvos, ale i úřadu 
a městských příspěvkových organizací. V součas-
né době probíhá elektronická aukce na nákup elek-
trické energie a plynu. Nákup těchto surovin pro-
střednictvím aukce je nejvýhodnějším způsobem. 
Zároveň je tento způsob nejen nejotevřenější, ale 
i nejefektivnější. Nové ceny energií budou platné 
od 1.1.2012.
Výše uvedené skutečnosti uvádím zejména proto, 
že nejsou navenek viditelné. Pro přípravu rozpoč-
tu města pro rok 2012 jsou ovšem zásadní a přine-
sou nemalou úsporu v provozních výdajích našeho 
města. I díky těmto krokům mohla rada města po 
rozsáhlé diskusi rozhodnout o nezvyšování daně 
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z nemovitosti a nenapodobovat tak jiná měs-
ta a obce. Daň z nemovitostí zůstane tedy v roce 
2012 beze změny. Toto rozhodnutí bylo učiněno 
také s ohledem na to, že v roce 2012 nás všechny 
čekají vyšší výdaje z důvodů zvýšení daně z při-
dané hodnoty. 

Petr Hájek
starosta města Ústí nad Orlicí

SlavnoStní rozSvíCení 
vánočního stromu

Srdečně vás zveme na slavnostní program s roz-
svícením vánočního stromu a vánoční výzdoby 
ve městě, které se uskuteční v první adventní 
neděli – 27. listopadu na Mírovém náměstí. 
Program zahájí ve 14:00 hodin flétnový soubor 
Acri Tibia, poté vystoupí pěvecké sbory Zlatý 
klíček a Písnička ze ZŠ Komenského a skupina 
Ponny Expres. V průběhu adventního odpoled-
ne se na náměstí uskuteční prodejní Vánoční 
jarmark výrobků ústeckých neziskových orga-
nizací.
V 17:00 hodin slavnostně zahájí Ústecký advent 
starosta města, rozsvítí se vánoční strom, vánoč-
ní výzdoba a proběhne i žehnání adventních 
věnců. Na závěr programu první adventní nedě-
le vystoupí skupina Jablkoň.
Podrobný program Ústeckého adventu 2011 bude 
přílohou prosincového Informačního listu.

informaCe o zavedení 
elektroniCkýCh 

občanských průkazů

Od 1.1.2012 dochází k vydávání nových typů 
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji 
a občanských průkazů se strojově čitelnými úda-
ji a kontaktním elektronickým čipem. Pořizování 
žádostí bude zajišťováno na stávajícím technickém 
zařízení pro agendu e-pasů.
V souvislosti s provedením obnovy centrálního 
informačního systému (CDBP) cestovních dokladů 
s biometrickými prvky bude nutná odstávka systé-
mu CDBP pro agendu e-pasů. Odstávka systému 
CDBP je plánovaná na 18.11.2011. Další nezbytná 
technologická odstávka systému CDBP proběhne 
v termínu od 23. 12.2011 od 16.00 hod s tím, že 

provoz bude obnoven 2.1.2012.
Možnost podání žádostí o vydání e-pasů bude do 
19.12.2011.
Poslední podání žádostí o občanské průkazy bude 
do 14.12.2011. Podání žádostí u jiného městského 
nebo obecního úřadu (matrika) do 30. 11.2011.

Den válečných veteránů
11. listopadu 1918 v 11:00 hodin byly příměřím 
mezi Německem a Francií uzavřeným v Le Fran-
cport u Compiègne ukončeny válečné operace svě-
tové války. Na památku mnoha miliónů obětí si 
toto datum každoročně připomínají USA, Kanada, 
Austrálie a demokratické země Evropy jako „Den 
veteránů“ nebo „Den vzpomínek“. Upomínkou na 
zmařené životy vojáků je díky básni „Na flander-
ských polích“ červený vlčí mák nošený 11. listopa-
du jako symbol tohoto dne. 
Den veteránů je i pro nás příležitostí veřejně si při-
pomenout československé legionáře a vlastence, 
kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraniče-
ných léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně 
a bez váhání nasadili životy za svobodu své vlasti 
a za obnovení její suverenity. 
Československá obec legionářská Jednota Ústí nad 
Orlicí zve touto cestou veřejnost na vzpomínko-
vý pietní akt, který se bude konat dne 11.11.2011 
v 11.00 hodin v Ústí nad Orlicí u pomníku Bubnu-
jícího legionáře a v Parku čsl. legií za účasti sená-
tora Senátu Parlamentu ČR Petra Šilara, zástupců 
města Ústí nad Orlicí, České Třebové a Žamberka, 
delegací ze Slovenska, Polska a Itálie, členů Sva-
zu bojovníků za svobodu, příslušníků armády ČR 
a dalších pozvaných hostů.
Vladimír Pohorský, ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí 

život Dobrovolných 
hasičů

V dnešní uspěchané době, kdy se za vše musí platit, 
je obdivuhodné, že se stále ještě dokáží najít lidé, 
kteří jsou ochotni udělat něco dobrovolně. Připra-
venost a odbornost těchto dobrovolníků chrání 
nejen nás a náš majetek. Žádný z dobrovolných 
hasičů nežádá mzdu, kapesné ani žádné jiné výho-
dy. Na úkor svého času se účastní pravidelných 
(zákonných) lékařských vyšetření, školení, kurzů 



Úterý 22. listopadu – Kardiovaskulární choro-
by – hypertenze, přednáška MUDr. J. Vlachové 
od 14:30 hod. v jídelně CSP města Ústí n.O., Na 
Pláni 1343 (Penzion). Vstup volný i pro širokou 
veřejnost.

Středa 23. listopadu – Přes Altiplano na svatbu, 
cestopisná přednáška. Putování po devíti státech 
Jižní Ameriky. 
Začátek přednášky je v Roškotově divadle od 
19:00 hod. Vstupné pro člena SK 45 Kč. Přihlášky 
do 22.11. ve Sladkovně nebo telefonicky.

Středa 23. listopadu – Kapitoly z dějin Klad-
ska, přednáška I. ročníku Akademie volného času. 
Přednáší prof. PhDr. František Musil, CSc. Od 
18:00 hod. v městské knihovně. Vstup volný i pro 
širokou veřejnost.

Čtvrtek 24. listopadu – Výroční členská schůze 
Senior klubu, zasedací místnost OSSZ (bývalý 
okres) od 14:30 hod.
Přihlášky k účasti členů na schůzi se přijímají 
každé úterý ve Sladkovně od 10:00 do 12:00 hod. 
nebo telefonicky na tel.: 722475129, 722475132, 
722475131. Uzávěrka závazných přihlášek je 
15.11. ve 12:00 hod.
Účast je možná pouze při zaplacení účastnického 
poplatku na rok 2011. Občerstvení a kulturní pro-
gram zajištěn.
Těšíme se na Vás!

Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

pozvánka CSp
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí (Pen-
zion) Vás srdečně zve na 
„Výrobu betlémů z těsta“ dne 15.11. ve 13:00 
hodin v jídelně „Penzionu“.
Vše je zajištěno, s sebou si přineste dobrou náladu. 
Těšíme se na Vás. 

Jana Ešpandrová, ředitelka

z městské knihovny
Městská knihovna v Ústí nad 
Orlicí pro vás připravila na měsíc 
listopad:

Středa 9.11. od 18:00 hodin 
– Duševní onemocnění. Co s tím? – přednáška 
MUDr. Petra Hejzlara

Středa 23. 11. od 18:00 hodin – Josef Havel: 
Ústečtí rodáci na válečném nebi II. – přednáška 
v rámci cyklu Akademie volného času

Pátek 25. 11. v 19:19 hodin – Hororová noc 
v knihovně – noční akce pro holky ve věku 13 – 
19 let

Kateřina Kapounová, MěK Ústí n.O.
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a cvičení. Seznamují se s novinkami, učí se ovládat 
techniku a zvládat postupy při různých havarijních 
a krizových situacích. 
Ve všech jednotkách probíhá celoroční školení. Pro 
strojníky a velitele organizuje Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje (HZS) základní a cyklic-
ká školení, na kterých členové skládají zkoušky. 
V letošním roce pro dobrovolné jednotky připra-
vilo HZS stáže ve směnách s intenzivní přípra-
vou. Český červený kříž Ústí nad Orlicí proškolil 
všechny členy jednotek z Normy základní zdravot-
nických znalostí. 
Součástí přípravy na zásahy jsou i pravidelná 
námětová cvičení. Na jaře byla námětem protipo-
vodňová ochrana s využitím tandemových plnicích 
pytlů a novinka – systém Big-Bag. Při podzimním 
šlo o procvičení dálkové dopravy vody při lesním 
požáru v hornatém terénu s převýšením 135 m 
a délce cca 850 m . 
Výčet všech aktivit by vydal na celé zvláštní číslo 
Informačního listu. Statistika každému z nás moc 
neřekne do okamžiku, kdy tuto pomoc sami potře-
bujeme. V letošním roce tak naše jednotky zasaho-
valy na základě požadavku KOPIS (Krajské ope-
rační a informační středisko) celkem 32x. Nejen 
zásahy na území města, ale i jejich výstroj a tech-
nika je plně hrazena z rozpočtu našeho města, které 
je zřizovatelem čtyř jednotek sborů dobrovolných 
hasičů o celkovém počtu 69 hasičů. Jednotka Ústí 
nad Orlicí I a Černovír jsou zařazeny v kategorii 
III a jednotka Hylváty a Knapovec v kategorii V. 
Všechny jednotky jsou zařazeny v Plánu plošného 
pokrytí. Proto jsou a musí být připraveni k vyjetí 
na zásah s časovou normou do 10 minut. 
Tradice, společensko-kulturní, výchovná a spor-
tovní činnost dobrovolných hasičů tak spoluvytváří 
důležitou část našeho všedního života a řada z nás 
si to ani neuvědomuje. Za jejich záslužnou, oběta-
vou a dobrovolnou činnost ve prospěch města i nás 
obyčejných lidí jim patří obrovský dík. 

Krizové řízení 
Ing. Josef Nykodým

provozní Doba 
sběrného Dvora

Sběrný dvůr je umístěn v areálu společnosti Tep-
vos, spol. s r.o. v ulici Královéhradecká 1526 
v Ústí n.O., tel.: 465525579.
Provozní doba
PO 14:00 – 17:00 hodin
ÚT 10:00 – 17:00 hodin
ST 14:00 – 17:00 hodin
ČT 14:00 – 17:00 hodin
PÁ 10:00 – 17:00 hodin
SO  8:00 – 12:00 hodin

senior klub při csp 
města Ústí n.o.

Pátek 4. a 18. listopadu – Plavání pro členy 
Senior klubu
Od 13:00 do 14:15 hod. v krytém plaveckém bazé-
nu v ÚO, vstup 50 Kč na průkazku Senior klubu. 
Info: 722475131

z městského muzea
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás v listopadu 
zve na výstavy: „Boty botky, botičky“ - jedinečné 
muzeum obuvi v kostce z obuvnického muzea ve 
Zlíně; dále na zajímavou sbírku soukromého sbě-
ratele Jaroslava Vyčítala „Haló, tady rádio…“; 
a neposledně na největší sbírku nejkrásnějších pol-
ských achátů Krzysztofa Polońskiego nazvanou 
„Stvoření světa“. Již od 1. listopadu máte navíc 
možnost v muzeu vidět i Codex gigas. Výstavy 
skončí v první adventní neděli dne 27. listopadu, 
a proto neváhejte. Poté se dveře muzea otevřou 
pro veřejnost až 9.prosince, kdy bude zpřístupněn 
letošní poslední blok nových výstav. 

Za všechny muzejníky zve srdečně 
Jarmila Süsserová 

klub přátel umění 
Ústí naD orlicí

Do 4. listopadu je v Galerii Pod radnicí otevřena 
výstava SBĚRATELÉ EXLIBRIS 

východočeského regionu.
*******

Srdečně zveme Vás a vaše přátele do Galerie Pod 
radnicí, kde bude v pátek 11. listopadu slavnostně 

zahájena vernisáží v 18:00 hodin nová výstava 
s názvem

JIŘÍ SLÍVA – grafika a kresba
Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna až do 1. 

prosince.
Galerie je otevřena denně mimo pondělí, úterý-
pátek 10-12, 14-17 hod., sobota, neděle 14-17 

hod.

záklaDní umělecká 
škola Jar. kociana

Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 7.11. v 17:00 hod. – Koncertní sál ZUŠ
Koncert pěveckého sboru ČTYŘLÍSTEK 
a pěveckého sboru ZPĚVÁČCI – Pardubice
Úterý 8.11. v 18:00 hod. – Koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 7.11. v 17:00 hod. – Koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetano-
va 1500, Ústí n.O., tel.: 465569551, e-mail:info@
zusuo.cz

Dům Dětí a mláDeže 
Ústí n.o.

8. listopadu
Oblastní kolo – 4. ročník turnaje v PIŠQWOR-
KÁCH pro střední školy
11. listopadu
PIŠQWORKY – turnaj pro širokou veřejnost bez 
omezení věku od 14:00 do 17:00 hod.
21. listopadu
Okresní kolo v plavání pro ZŠ a SŠ
3. prosince
Výtvarná dílna – Vánoční aranžmá, od 9:00 hod. 
Cena 100 Kč (zahrnuje materiál). Přihlášky předem 
na e-mail: ddm-usti@seznam.cz do 25.11.



PO: 8:30-12:00 hod. – Herna, 
výtvarná dílna pro dospělé a v jed-
nodušší variantě pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, pro-
grámek pro děti (zpívání, vyrábění, 
pohyb...)

PÁ 8:30 –12:00 hod. – Herna, AJ pro děti (kon-
takt: J. Marková, 777656047)
Témata pondělních výtvarných dílen (cena dle 
spotřebovaného materiálu).
Vánoční dárky a dekorace
  7.11. – Hvězdičky z drátků a korálků
14.11. – Krabice na papírové kapesníky
21.11. – Duté kouličky z vlny
28.11. – Scrapbookové foroalbum (s sebou 6 
fotek)

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 
1. patro)
ČT: 17:00-19:00 hod. – Manželské večery (8 
lekcí kuru komunikace v manželství, s večeří a hlí-
dáním 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 deskových her 
s kavárnou, kontakt: M. Kalášek, 739420287

JEDNORÁZOVÉ AKCE
ÚT 1.11. od 17:00 hod. – Setkání DRC (herna 
RC)
SO 5.11. od 17:00 hod. – Lampionový průvod, 
sraz buď u školy Bří Čapků nebo u školy v Hylvá-
tech, ukončení na zahradě RC malým ohňostrojem
ST 9.11. od 10:00 hod. – Cílevědomá výchova 
správně rozvíjí osobnost (přednáška, herna RC)
SO 12.11. od 18:00 hod. – Sportování U Tří mos-
tů – plus
SO 26.11. od 18:00 hod. – Sportování U Tří mos-
tů (cena dle počtu sportujících), přihlášky nejpoz-
ději den před akcí, P. Novák, 604904710
ST 23.11. od 10:00 hod. – Rodinná konstelace, 
přednáška s besedou, přednáší Mgr. E. Rucký, her-
na RC
PO 28.11. od 20:00 hod. – Dámská jízda, herna 
RC

KONTAKT: M. Dostrašilová, tel.: 604313249, 
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

mateřské centrum 
medvídek

Mámy pro mámy – vyrábíme 
srdíčka, úterý 1.11.od 14:30 hod. 
Charitativní akce pro maminky 
nedonošených dětí.
Kavárnička, středa 2.11. od 
10:00 hod.
Obtisky z listí a razítka z brambor, úterý 8.11. 
od 14:30 hod.
Finanční poradenství, středa 9.11. od 9:30 hod.
Lampiónkový průvod s pohádkou, pátek 11.11. 
od 17:00 hod. Začínáme před MŠ Heranova. Na 
závěr je pro velké i malé připravena pohádka, na 
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Další info naleznete na www.ddm-usti.cz, 
tel.:604209661

konCert deChového 
orchestru města 
Ústí naD orlicí

V pátek 11. listopadu se uskuteční v Roškotově 
divadle již čtvrtý koncert dechového orchestru. 
Na programu budou klasické, filmové i swingové 
melodie.
Večerem provází ing. arch. Petr Kulda a začátek 
koncertu je v 19:30 hodin.
Zveme vás a věříme, že s námi prožijete příjemný 
večer.

Za DO Josef Kněžek

soustřeDění pěveckých 
sborů zš komenského

Písnička a Zlatý klíček ve dnech 12. až 14. října 
(Rzy v OH) se neslo v duchu příprav na Adventní 
koncert, ve kterém se sbory představí 6. prosin-
ce v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Díky tradici, kterou sborové zpívání na naší ško-
le má, se v letošním roce do práce sborů zapoji-
lo téměř devadesát zpěváků. Na soustředění jsme 
nezaháleli – nacvičili jsme nový repertoár a odzpí-
vali téměř 12 hodin „čistého času“.
Děkujeme za finanční podporu Městu Ústí nad 
Orlicí.

Mgr. Dana Špindlerová 

soubor c-Dance – běh 
na Dlouhou trať

Soubor moderního scénického tance C-Dance zve 
všechny milovníky tance a umění na letošní premi-
éru večera Běh na dlouhou trať, která se koná 
již po deváté v místním Roškotově divadle 26. 
listopadu v 19:00 hodin. Těšit se můžete na nové 
tance stávajících i začínajících choreografek, chy-
bět však nebudou ani projekty zakládající členky 
souboru, paní Evy Veverkové.

Vendula Skalická

Dny otevřených 
Dveří na szš

Střední zdravotnická škola, Smetanova 838 Ústí 
n.O. otevře ve školním roce 2012/2013 2 třídy den-
ního studia 4letého oboru Zdravotnický asistent 
53-41-M/01 a jednu třídu denního 4letého oboru 
Sociální činnost 75-41-M/01.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5.11. od 8:00 do 12:00 HODIN
23.11. od 14:00 do 17:00 hodin
8.12. od 14:00 do 17:00 hodin

Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy mož-
ná po telefonické domluvě kdykoliv.
Tel.: 465521292-93, mob.tel.: 728596346, e-mail: 
szsuo@szsuo.cz, www.szsuo.cz

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

které se budou děti aktivně podílet. Vstupné 30Kč/
dítě. Za deště se akce nekoná!!
Dárkové taštičky, úterý 15.11. od 14:30 hod. 
Vyrábění taštiček z nápojových kartonů.
Resuscitace dětí a dospělých, středa 16.11. od 
9:30 hod. Členové ČČK vás naučí první pomoc 
svým blízkým. K dispozici bude figurína k nácviku 
resuscitace.
Potisk textilu, úterý 22.11. od 14:30 hod. S Sebou 
vypraný bavlněný textil světlejších barev.
Zdravé mlsání na Mikuláše, středa 23.11. od 9:30 
hod.
Medvídkova „Mikulášská“, úterý 29.11. od 
16:30 hod. Přiveďte své děti za Mikulášem a čer-
tem a přineste si pro ně dáreček. Vstup pouze pro 
předem přihlášené. V případě zájmu nás, prosím, 
kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Vstupné 30 
Kč/dítě
PROVOZNÍ DOBA
PO 9-12 hod. – Nemluvňátka + volná herna
ÚT 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + pohybový 
kroužek
ÚT 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-herna + 
výtvarný kroužek
ST 9-12 hod. – Předškolkáček-herna
ČT 9-12 hod. – Předškolkáček-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, Pardu-
bického kraje a MPSV.

český červený kříž
Senior doprava ČČK
Službu lze objednat na tel.: 
774412117Permanentky jsou 
k dostání na ČČK, Kopecké-
ho 840, ÚO, nebo na IC měs-
ta. Senior doprava ČČK byla 
v roce 2011 podpořena měs-
tem Ústí n.O. a Pardubickým krajem.

10. října – BAZAR – Second hand
Oblečení pro děti, dospělé, od 9:00 do 15:00 
hodin

Senior centrum – vzdělávací a volnočasové cen-
trum nejen pro seniory. Akce jsou určeny i široké 
veřejnosti a konají se v budově ČČK, Kopecké-
ho 840, ÚO. Činnost Senior centra ČČK je v roce 
2011 podpořena městem Ústí nad Orlicí.

Doprava na akce – využijte možnost dopravy na 
akce, pořádané v budově ČČK Senior dopravou za 
zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda/osoba.Nutné objed-
nání na tel.: 774412117. Pouze pro seniory!

10. – 30. listopadu – Světový den první pomo-
ci - výstava fotografií a malovaných obrázků dětí 
z akce Světový den první pomoci, vstup zdarma

9. listopadu – Šikovné ručičky – Krása hedvábí, 
výtvarná dílnička, výroba hedvábných šátků, šál, 
výroba vánočních přání, od 15:00 hod. ve Spole-
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čenském centru ČČK (vstup zdarma, úhrada mate-
riálu)

10. listopadu – Naše zdraví v našich rukou, bese-
da o tibetsko-čínské medicíně, od 17:00 hod., Spo-
lečenské centrum ČČK, vstupné dobrovolné

15. listopadu – Výlet do Polska – Kudowa 
Zdroj, přihlášky na tel.: 724629031. Odjezd 
v 7:00 hod. z nádraží ČSAD, cena 100 Kč (člen), 
ostatní 120 Kč

15. listopadu – Šikovné ručičky – Drátkování, 
výtvarná dílnička, od 14:00 hod. ve Společenském 
centru ČČK, vstupné 30 Kč

24. listopadu – Potřebujete pomoc, jsme tu pro 
vás, beseda o službách Pečovatelské služby Ústí 
n.O., od 15:00 hod. ve Společenském centru ČČK, 
vstupné dobrovolné

25. listopadu – Šikovné ručičky – Adventní 
dekorace, výroba adventních věnců (svíčky, věn-
cový podklad s sebou), od 14:00 hod. ve Společen-
ském centru ČČK, vstupné 30 Kč

29. listopadu – Jak se schránit před zimou, bese-
da o vitamínech a lécích při nachlazení, prevence 
před chřipkou, besedu zajišťuje Lékárna U Per-
ly, od 15:00 hod. ve Společenském centru ČČK, 
vstupné dobrovolné

Pravidelné akce
Kavárnička – Centrum setkávání – POZOR 
ZMĚNA!
Každý PÁ od 8:00 do 17:00 hod.
Seniorinternet kavárna – POZOR ZMĚNA!
Každý PÁ od 8:00 do 17:00 hod.
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, bližší 
info: 775112998
Masáže klasické, havajské, reflexní, bližší info 
a objednání: 464649590, 775112998

StomatologiCká 
pohotovoSt

5. – 5.11. – MUDr. Z. Hendrych, Husova 191, 
Choceň, tel.: 465423970
12. – 13.11. – MUDr. M. Hendrychová, Husova 
191, Choceň, tel.: 465423960
17.11. – MUDr. J. Holubář, žel. poliklinika, ČT, 
tel.: 465568440
19. – 20.11. – MUDr. H. Horáková, F.V.Krejčího 
405, ČT, tel.: 465531554
26. – 27.11. – MUDr. V. Zapletalová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465524126

lékárenSká 
pohotovostní služba

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

zprávičky ze stacionáře
Tak jako každý říjen se konala v Rokytnici v Orl. 
horách Rytmus zábava, které se naši uživatelé tra-
dičně zúčastňují a malým příspěvkem tak prezentují 
naše zařízení. Zúčastnili jsme se 1. ročníku Veletr-
hu sociálních služeb v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí a přijali také pozvání na Sportovní odpoled-
ne do místního Domova důchodců. Krásně prožité 
odpoledne bylo zakončeno tanečkem.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat pracov-
níkům a vedení Domova důchodců za pěkně při-
pravenou akci a za pozvání. Uživatelé se chystají 
na podzimní návštěvu za bývalými kamarády do 
Kvasin a na Žampach.
Odpovědi na dotazy čtenářů
Musí uživatel navštěvovat zařízení každý den?
Není to nutné, záleží na dohodě s rodinou, s uživa-
telem a jeho potřebách. Za dny nepřítomnosti se 
platí mírný udržovací poplatek.

H. Zastoupilová, 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. Jiřinco-
vá), 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 ms 
ččk černovír

V červnu uspořádala naše organizace Den dětských 
her a soutěží s hudbou. K naší činnosti patří také 
školení první pomoci a zajištění zdravotních hlí-
dek na akcích pořádaných místními organizacemi 
SDH, Sokol a Osadní výbor.
Během roku navštěvujeme černovírské seniory při 
jejich životních jubileích. Seznámíme je s děním 
ve městě Ústí n.O. a předáme jim drobnou pozor-
nost.
Tímto děkujeme městu Ústí nad Orlicí za poskyt-
nutí dotací na realizaci těchto projektů.

Za MS ČČK Černovír M. Diblíková

pozvánka pro Seniory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, Kerhartice, 

Sokolská 68 zve seniory na výtvarné a vzdělávací 
dopoledne:
V úterý 8. listopadu od 9:00 hod. si přijďte vyro-
bit ozdobný věneček na dveře s podzimní témati-
kou z přírodního materiálu. 
V úterý 22. listopadu od 9:00 hod. vás zveme na 
přednášku s názvem Rady, informace a pomoc 
při oddlužování a jak se nezadlužit. Přednáší 
Mgr. Jiří Janko z Občanské poradny Oblastní Cha-
rity v Ústí nad Orlicí
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

Help – Poradenské středisko Českého klubu 
nedoslýchavých v Ústí n.O.

Adresa: Čs. armády 284, ÚO (dětská poliklinika 
pod nemocnicí)
Kontaktní osoba: J. Jarešová, vedoucí střediska, 
Vl. Král, odborný poradce
Tel/fax: 465526911, 602957243, e-mail: kralvla-
do@seznam.cz
Provozní doba (ÚO): PO – ČT 8:00-12:00 hod.
Sociální poradenství v oblasti poskytovaných pří-
spěvků na naslouchátka, kompenzační pomůcky.

vzpomínka na zemřelé
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orli-
cí srdečně zve občany našeho města v den Vzpo-
mínky na všechny zemřelé ve středu 2. listopadu 
v 19:30 hodin na místní hřbitov. Společnou mod-
litbou vzpomeneme na ty, kteří zde odpočívají, i na 
všechny, které jsme měli rádi a kteří nás již opus-
tili. Vzpomínkovou slavnost doprovodí zpěvem 
schola Cecilské hudební jednoty.

Srdečně zve P. Vladislav Brokeš, děkan

klubcentrum Ústí n.o.
kino máJ - listopaD

Středa 2. v 19:30 hodin
BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ LÁSKA
Čtyřicetiletý Cal prožívá svůj sen – má dobrou 
práci, pěkný dům, skvělé děti a za manželku lásku 
ze střední školy. Když ale zjistí, že ho žena Emi-
ly podvádí, jeho „dokonalý“ život vezme za své. 
A co je horší – Cal se ocitne ve světě svobodných, 
jenže sám už několik desítek let nebyl na rande, 
a tak zažívá jeden neúspěch za druhým. Titulky. 
Vstupné: 70 Kč

Neděle 6. v 17:00 a 19:30 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL - Hrajeme pro 
děti
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před 
mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou 
čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla 
do světa lidí za svou první láskou Honzou Blá-
hou. Nyní žije normálním životem v rodinné vile, 
s manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou 
tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně 
zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím 
předešlém čarodějnickém životě.
Vstupné: 75 Kč

Úterý 8. v 19:30 hodin
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DRIVE
* Film oceněný na MFF v Cannes 2011 za nejlepší 
režii. Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kas-
kadérem, po nocích si přivydělává jako nájemný 
řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho, o jakou 
práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s policejními 
vozy v zádech.
Titulky. Vstupné: 65 Kč

Neděle 13. v 19:30 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
Příjemný romantický film plný vtipných dialo-
gů a humoru. Kamarádi Dylan a Jamie si užívají 
spoustu legrace a sdílejí přesvědčení, že láska je 
jen mýtus z hollywoodských filmů. A právě tehdy 
se rozhodnou vyzkoušet báječně sexy a uvědoměle 
dospělý experiment. Titulky. Vstupné: 70 Kč

Úterý 15. v 19:30 hodin
SUPER 8
Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru 
„super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu 
by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude 
ještě děsivější, než zamýšleli. Při natáčení vrchol-
né scény na místním nádraží před jejich očima po 
srážce s autem vykolejil nákladní vlak. Nebyla to 
ale jen obyčejná nehoda..... Česká verze/titulky. 
Vstupné: 60 Kč

Úterý 22. v 19:30 hodin
OŠETŘOVATEL
Svěží romantická komedie s chytrými vtípky. Zví-
řata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laska-
vého ošetřovatele Griffina, kterému je příjemněji 
ve společnosti lva než ve společnosti ženy. Jeho 
jedinou možností, jak si najít dívku svých snů, je 
odejít ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se 
v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá prasta-
rá pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: 
umí mluvit. Česká verze. Vstupné: 70 Kč

Čtvrtek 24. v 19:30 hodin
BARBAR CONAN
Nový přepis knihy E. Howarda uvádí znovu na 
plátna kin příběh Conana, který se po zavraždění 
svých rodičů a útěku z otroctví, kam byl vržen, vra-
cí a chce se pomstít. Jeho touha po pomstě se záhy 
změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před 
mocnými silami zla.
Titulky. Vstupné: 70 Kč

Pondělí 28. v 19:30 hodin
ALOIS NEBEL
Dlouho očekávaná adaptace kultovního komiksu 
Jaroslava Rudiše, k jehož realizaci použil režisér 
T. Luňák poprvé v české kinematografii unikát-
ní technologii kombinující hraný a kreslený film. 
V hlavních rolích M. Krobot a K. Roden. Vstupné: 
60 Kč

klubcentrum Ústí n.o.
nabíDka pořaDů – 

liStopad 2011

Čtvrtek 10. listopadu

19:30 hodin – Roškotovo divadlo
P. Haggart, Y. Malmsteen: KLADIVO NA ČARO-
DĚJNICI, rockbalet, Slezské divadlo Opava, 
divadelní předplatné, vstupné: 290 Kč
Jedná se o autorský projekt vedoucího baletu Slez-
ského divadla Opava Martina Tomsy, který se na 
této inscenaci podílí nejen jako tanečník - je záro-
veň také autorem libreta, režisérem a choreogra-
fem tohoto jedinečného představení.
Švéd Yngwie Malmsteen je světoznámým kytaris-
tou, skladatelem a textařem. Právě jeho hudba 
bude podkreslovat tragický příběh, který se ode-
hrává v diecézi Würzburg v Německu v roce 1628. 
Věčné téma lásky, nenávisti a intrik je zasazeno do 
doby, kdy v této oblasti vrcholí tzv. „hon na čaro-
dějnice“.

10. – 12. listopadu – Malá scéna
NADOTEK – 11. ročník Filmového festivalu 
dokumentární tvorby se sociální tématikou

Sobota 12. listopadu
14:00 hodin – Roškotovo divadlo
PRIMA BABČA, semifinálové kolo 4. ročníku 
celostátní soutěže, vstupné dobrovolné

Úterý 15. listopadu
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
TRIO NÉTÉ, kytarové trio, V. Flajšinger, A. Sle-
záková, Ď. Burmeč, koncertní předplatné, vstupné: 
120 Kč
Program: Ivo Bláha, Claude Gagnon, Bohu-
slav Martinů, Thomas Morley, Máximo Diego 
Pujol, Érik Satie, Pavel Josef Vejvanovský

Sobota 19. listopadu
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
HONZA A ČERT, Divadlo Pohádka Praha, vstup-
né: 50 Kč
Kterak Honza vyzrál nad čertem, zachránil paní-
mámu od pekla a Marjánku dostal za ženu je 
pohádkou na motivy J. Š. Kubína s malovanou scé-
nou, výpravnými kostýmy a písničkami.

Středa 23. listopadu
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
PŘES ANTIPLANO NA SVATBU aneb Cyklis-
tické harakiri pro fajnšmekry. Obrázky, videa 
a povídání z celé osm a půl měsíců dlouhé expedi-
ce devíti státy Jižní Ameriky na kolech a na těžko 
z Bogoty do Rio de Jainera a svatbou v Buenos 
Aires. 14 224 km za 253 dní (Kolumbie, Ekvádor, 
Peru, Bolívie, Chile, Argentina, Uruguay, Para-
guay, Brazílie). Nejtvrdší a zároveň nejkrásněj-
ší úsek expedice – bolivijské Altiplano - přiblíží 
Monika a Jiří Vackovi z Prahy.
Cestopisná přednáška, vstupné: 65 Kč

Připravujeme na prosinec:
Odysseus aneb Leporelo rocku – Divadlo Dostav-
ník Přerov, XIII. ročník Ústeckých vánočních trhů, 
Báječná Kodaň – cestopisná přednáška, Irská 
taneční show – Taneční soubor Merlin Slovensko, 
Taneční podvečer s Evou a Vaškem a skupinou 

Surf, Putování za vánoční hvězdou – Divadlo Kap-
sa, Andělská hora - pohádka

Předprodej vstupenek v IC města v budově radni-
ce, tel.: 465514271.
INFO: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465521047, 
465525245 i fax, www. klubcentrum.cz

program malé SCény
5. listopadu 
Cesta za textilem – L. Kaplanová, studentka 
UMPRUM Praha představí Jávanské umění, jak ho 
měla šanci poznat při svém ročním pobytu v Indo-
nésii. Vernisáž v 17:00 hod. Výstava potrvá celý 
listopad.

2. listopadu
Motorsport v novinářském trojdoteku. Bese-
da s fotoreportérem M. Strakou, komentátorem, 
fotografem a reportérem automobilových závodů. 
V 19:00 hod., vstup zdarma

3. listopadu
Osamělost prvočísel – film italského režiséra S. 
Constanza o setkávání osamělých jedinců (prvočí-
sel) je adaptací známého bestselleru fyzika P. Gio-
dana. V 19:00 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, 
ostatní 60 Kč

5. listopadu
Indonésie – smaragdový náhrdelník rovníku. 
Vyprávění L. Kaplanové o ročním pobytu v Indo-
nésii, především o lidech, studiu a nádherné příro-
dě. V 19:00 hod., vstupné dobrovolné

6. listopadu
Dešťová víla – pohádka pražského divadla Damú-
za o dešťové víle, ohnivém muži a malém stol-
ku, na kterém se odehrávají neskutečné příběhy. 
V 15:00 hod., vstupné pro děti do 15 let 45 Kč, 
ostatní 55 Kč

8. listopadu
Podzimní připomínka festivalu Jeden svět. 
Dokumentární film Hlad připomene atmosféru fil-
mového festivalu o lidských právech. Film o gene-
ticky modifikovaných potravinách, globálním otep-
lování a poptávce po potravinách doplní beseda po 
skončení filmu. V 18:30 hod., vstupné zdarma

11. a 12. listopadu
Nadotek – 11. ročník festivalu dokumentárních 
filmů se sociální tématikou. Více info pořadatel 
Klubcentrum Ústí n.O.

15. listopadu
Z Ústí nad Orlicí do Pekingu po železných nit-
kách. L. Kalous vypráví o svém 14 000 km dlou-
hém vlakovém dobrodružství napříč Sibiří, Mon-
golskem a Čínou. V 19:00 hod., vstupné 45 Kč

17. listopadu
Alois Nebel. Černobílý animovaný snímek vychá-
zí z prvního komiksového románu v moderní české 
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historii. V 19:00 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, 
ostatní 60 Kč

23. listopadu
Mistero buffo. Centrum experimentálního divadla 
Brno vypráví čtyři příběhy, inspirované texty stře-
dověkých mystérií, lidovou fraškou i soběstačností 
toulavých herců. V 19:00 hod., vstupné 75 Kč

24. listopadu
Banksy: exit through the gift shop. Snímek 
mapující svět street artu vysmívající se přelétavým 
fanouškům umění. Film zpochybňuje současnou 
pouliční výtvarnou scénu, která se stala snobským 
pozlátkem. V 19:00 hod., vstupné pro členy FK 
50 Kč, ostatní 60 Kč

25. listopadu
Večer Flétny o Svatojakubské cestě. Autor nové 
knihy z nakladatelství Flétna „Tajný výlet za sv. 
Jakubem“ I. Burket přiblíží svou pouť vyprávěním 
a projekcí fotografií. V 19:00 hod., vstupné 40 Kč

29. listopadu
Udílení Cen města Ústí nad Orlicí za rok 2010, od 
17:00 hod.

sběratelská burza
Oblastní filatelistická a sběratelská burza všech 
sběratelských oborů se uskuteční v neděli 20. lis-
topadu od 7:30 do 11:00 hod. v jídelně bývalého 
okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. Občerstvení 
zajištěno.

mikulášská proDloužená
Srdečně vás zveme na „Mikulášskou prodlouženou“ 
tanečního kurzu v Ústí nad Orlicí, která se uskuteč-
ní 27.11. od 15:00 do 18:45 hod. v Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí.

J. Bílek

přeDání ocenění Xi. 
ročníku zlom vaz

V pátek 11. 11. 2011 bude uzavřena přehlídka 
ZLOM VAZ po XI. předáním ocenění, mimo jiné 
i Richardu Mužátkovi a souboru Veselé zrcadlo. 
Také bude předán Zlatý odznak J.K. Tyla a uve-
dena perla letošního Hronova, představení, které 
bude reprezentovat ČR v zahraničí a to olomoucká 
inscenace MARYŠA L.P. 2011. Přijďte do Kultur-
ního centra v České Třebové v 19 hod. Příští ročník 
bude ukončen, jak je již zvykem, v Ústí nad Orlicí. 
http://osdo.ustinadorlici.cz „
26. listopadu 2011 bude v Penzionu Hůrka v Lib-
chavách Den otevřených dveří za účasti mnoha 
významných osobností. Bude otevřen dětský kou-
tek a hřiště pro veřejnost. Tak bude tento den ote-
vřena stálá slovenská kuchyně s mnoha specialita-
mi. Tento den zdarma. Jste vítáni. 

nová diaShow 
leoše šimánka

Srdečně vás zveme do Kulturního domu v Ústí nad 
Orlicí na novou velkoplošnou live-diashow Leoše 

Šimánka
NOVÝ ZÉLAND – Zimní putování po ostro-
vech přírodních superlativů.
Představení se uskuteční v pátek 4. listopadu od 
15:30 a 19:30 hodin. Předprodej vstupenek je 
v Informačním centru Ústí nad Orlicí (budova rad-
nice), tel.: 465514271.

koncert J. buDaře 
a r. JeDličky

Ve čtvrtek 3. 11. se ve SportMusicClubu v Ústí 
n.O. koná od 19:30 hodin Koncert Jana Budaře 
a Romana Jedličky.
Předprodej vstupenek: SportMusicClub a Sport-
Bárt Ústí n.O – cena 190 Kč, cena vstupenky na 
místě 220 Kč. Info: 736481170

proDeJní výstava aneb 
vánoce nás nezaskočí

Speciálně pedagogické centrum Kamínek při Spe-
ciální základní škole a mateřské škole Ústí nad 
Orlicí v budově školy pořádá dne15. listopadu 
od 10:00 do 17:00 hod. Prodejní výstavu aneb 
Vánoce nás nezaskočí.
Výstava je určena široké veřejnosti – rodičům, pra-
rodičům, učitelům ZŠ a MŠ, zkrátka každému, kdo 
se chce inspirovat. V prodeji budou hračky, sta-
vebnice, knihy, keramika, ručně vyráběné výrobky 
a další dárečky, které potěší nejen děti, ale i dospě-
lé.

M. Vacková

DDm Ústí naD orlicí
Program na listopad:
8.11. Oblastní kolo - 4.ročník turnaje v PIŠQWOR-
KÁCH pro střední školy
11.11. PIŠQWORKY - turnaj pro širokou veřejnost 
bez omezení věku od 14.00 do 17.00
21.11. Okresní kolo v plavání pro ZŠ a SŠ 
3.12. od 9.00 - Výtvarná dílna - Vánoční aranžmá. 
Cena: 100 Kč (zahrnuje materiál).
Přihlášky předem na e-mail: ddm-usti@seznam.cz 
do 25.11.2011
Informace naleznete na www. ddm-usti.cz, tel. 
604 209 661
 

nový areál v Ústí 
n.o. přinese skvělé 
pracovní příležitosti

Po dlouhých letech se město Ústí nad Orlicí dočká 
stavby nového technologického areálu. Společnost 
ACE Trade spol. s r.o. rozšiřuje své zázemí. Ústec-
koorlická společnost umístí do areálu skladové 
prostory, kanceláře a moderní laboratoře. Pro Ústí 
n.O. je tento okamžik velkou událostí, která podpo-
ří zaměstnanost ve městě.
Ke stavbě nových prostot získala společnost evrop-
ské dotace. Stavba areálu, který přinese do města 
nové moderní technologie, byla již zahájena a doba 
výstavby bude zhruba jeden rok.

krytý plavecký bazén
PO 1.11.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 2.11.  17:00 – 21:00 hodin

ČT 3.11.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin
PÁ 4.11.  15:00 – 21:00 hodin
SO 5.11.  10:00 – 21:00 hodin
NE 6.11.  10:30 – 20:00 hodin
PO 7.11.  SANITÁRNÍ DEN
ÚT 8.11.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 9.11.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 10.11.  5:30-8:00, 15:0-21:00 hodin
PÁ 11.11.  15:00 – 21:00 hodin
SO 12.11.  10:00 – 21:00 hodin
NE 13.11.  10:30 – 20:00 hodin
PO 14.11.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 15.11.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 16.11.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 17.11.  10:00 – 21:00 hodin
PÁ 18.11.  15:00 – 21:00 hodin
SO 19.11.  10:00 – 21:00 hodin
NE 20.11.  10:30 – 20:00 hodin
PO 21.11.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 22.11.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 23.11.  17:00 – 21:00 hodin
ČT 24.11.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin
PÁ 25.11.  15:00 – 21:00 hodin
SO 26.11.  10:00 – 21:00 hodin
NE 27.11.  10:30 – 20:00 hodin
PO 28.11.  15:00 – 21:00 hodin
ÚT 29.11.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin
ST 30.11.  17:00 – 21:00 hodin 

Plavecký bazén má právo na změnu provozních 
hodin pro veřejnost, na omezení provozu relaxač-
ního centra a ostatních atrakcí.

Plavání pro těhotné ženy: každá ST 13:00 – 
14:30 hod.
Kurz plavání dětí s rodiči: ST 2., 9., 16. 23. 
a 30.11. od 16:00 – 17:00 hod., SO 5., 12.,19. 
a 26.11. od 8:00 – 10:00 hod.
2.11. otevíráme zdokonalovací kurz plavání pro 
děti od 4 do 6 let.
Plavání kojenců a batolat: bližší info na tel.: 
775858670

*******
Centrum RIO – Spinning, K2 Hiking, Fitbox, 
TRX, rezervace na www.tepvos.cz/rezervace, 
nebo na tel.: 777673359

provozní Doba sauny
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
Saunování s rituály:
17:00 – 19:00 hod. – ženy
19:00 – 21:00 hod. – muži

Ukázková hodina saunování dětí s aroma masáží 
– ZDARMA – NUTNÁ REZERVACE!
15:00 – 16:00 hod. – děti 2 – 5 let
16:00 – 17:00 hod. – děti 6 měsíců – 2 roky
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Přijímáme přihlášky na saunování dětí s aroma 
masáží, v případě dostatečného počtu přihlášek 
otevíráme kurz od 14.11.. Kurzy budou probíhat 
každé pondělí v dopoledních hodinách. Více info 
na www.tepvos.cz, nebo na tel.: 465524650
*******
V případě příznivého počasí bude zahájen pro-
voz na zimním stadionu v pátek 11. listopadu.

kam za Sportem 
v liStopadu

Sobota 5. listopadu
TJ Jiskra ÚO – FK Náchod (fotbal, divize C, muži 
A, od 14:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – H. Újezd (fotbal, kr.přebor-dorost, 
od 11:00 hod.)
TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol Dřevěnice (II. liga 
ve volejbalu mužů, od 10:00 a 14:00 hod., hala 
Dukla ÚO)

Neděle 6. listopadu
TJ Jiskra ÚO „B“ – Libchavy (fotbal, 1.B třída, 
muži B, od 14:00 hod.)
TJ Jiskra ÚO – M. Třebová (fotbal, kr.přebor-st. 
a ml. žáci, od 10:30 a 12:15 hod.)

Sobota 12. listopadu
TTC ÚO – Kolín a Vlašim „C“ (II. liga ve stol. 
tenisu žen v 10:30 a v 15:00 hod. v herně Na 
Kopečku)

Sobota 19. listopadu
TJ Jiskra ÚO – FC H. Králové „B“ (fotbal, divize 
C. muži A, od 13:30 hod.)
TJ Jiskra ÚO – Znojmo (I. liga ve volejbalu juniorů 
v 10:00 a ve 14:00 hod. ve sportovní hale)
TJ Jiskra ÚO – Holice (VČ liga v basketbalu mužů 
v 17:00 hod. ve sportovní hale)

Neděle 20. listopadu
TJ Jiskra ÚO – Josefov (VČ liga s basketbalu mužů 
v 10:00 hod. ve sportovní hale)

Sobota 26. listopadu
TTC ÚO „B“ – Dobré „C“ a Voděrady „B“ (II. liga 
ve stol. tenisu žen v 10:30 a v 15:00 hod. v herně 
Na Kopečku)
TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol Střelice (II. liga ve 
volejbalu mužů, od 10:00 a 14:00 hod., hala Dukla 
ÚO)

Sportovní Centrum radava
Úterý 1.11. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI 1. liga (družstva)
Středa 2.11. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 2.11. – 19:30 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Neděle 6.11. – 10:00 – 15:00 hodin
1.reg. liga ČBA V.Č. (družstva)
Neděle 6.11. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw.liga (družstva)

Pondělí 7.11. – 18:30 – 23:00 hodin
Steel Cup (jednotlivci)
Středa 9.11. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 4. liga (družstva)
Neděle 13.11. – 10:00 – 15:00 hodin
1. liga ČBA muži (družstva)
Neděle 13.11. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 14.11. – 18:30 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Úterý 15.11. – 19:00 – 22:30 hodin
Stapo 5. liga (družstva)
Středa 16.11. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 16.11. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 20.11. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 21.11. – 18:00 – 23:00 hodin
Merka Cup dvojic (dvojice)
Úterý 22.11. – 19:00 – 22:30 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 23.11. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Neděle 27.11. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Pondělí 28.11. – 18:00 – 23:00 hodin
Helpácký pohár (jednotlivci)
Středa 30.11. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)

Tel. rezervace: 465529477-9, e-mail:radava@
radava.cz, www.radava.cz

skobácké putování
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice 
U Skoby Vás srdečně zvou na 12. ročník turistic-
kého pochodu

SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ – 3. prosince
Start: 7:00 – 10:00 hod. – Pivnice U Skoby Ústí 
n.O.
Trasy
50 km: ÚO – Skuhrov – Dl. Třebová – Andrlův 
chlum – Brandýs n.O. – ÚO
35 km: ÚO – Skuhrov – Dl. Třebová – Andrlův 
chlum – Hrádek – ÚO
25 km: ÚO – Skuhrov – Dl. Třebová – Andrlův 
chlum - ÚO 
15 km: ÚO – Kerhartice – Hrádek – Andrlův 
chlum – ÚO
8 km: ÚO – Andrlův chlum - ÚO + hvězdicová 
(odkudkoliv na Skobu a zpět)
Další informace: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz

akaDemie vzDělávání 
v Ústí naD orlicí

8.11. – Nový daňový řád (Ing. J. Trávníček, Pra-
ha)
15.11. – Zdravotní pojištění – změny pro rok 
2012 (JUDr. L. Trnková, Praha)

24.11. – DPH při obchodu mezi členskými země-
mi EU a třetími zeměmi, 2011,2012 (JUDr. S. 
Galočík)
29.11. – Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, 
mezd a platů pro rok 2012 (K. Dobešová, Praha)

Podrobné info k seminářům vám zašleme. Tel.: 
465523129, www.akademieuo.cz, seminar@aka-
demieuo.cz

uDěleJte něco pro své 
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 psychic-
ky, 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 hodina ZDAR-
MA. Princip masáže z čínské medicíny.

www.studio-rolletic.cz, Nový Svět 1419
Ústí nad Orlicí, 

tel.: 602 630 930

Centrum zdraví
Zveme Vás do nově otevřeného Centra zdraví v Ústí 
nad Orlicí, ulice Lochmanova (bývalá galanterie), 
kde máte možnost se seznámit s čínskou a tibetskou 
medicínou TIENS s následným prodejem přírod-
ních biologicky aktivních doplňků. Možnost přemě-
ření přístrojem Aculife, který zjistí Váš zdravotní 
stav, poradenství při předcházení nemocím a řeše-
ní zdravotních potíží. 

Otvírací doba: 
PO, ÚT, ST:  9:00 – 11:30, 12:30 – 17:30 
ČT  zavřeno 
PÁ:  9:00 – 11:30, 12:30 – 15:30

Andrea Peškarová

moDelářská proDeJna 
v hylváteCh

Zveme Vás do modelářské prodejny v Hylvátech, 
nové zboží, nová otevírací doba: PO – PÁ 8:30-
12:00, 13:00-17:00 hod., SO 8:30-11:30 hod., tel.: 
736540954, Roman Šustík

Solární Studio 
a infraSauna

Opalte se v luxusních soláriích,
Vibra deska v ceně opalování.
Prohřejte se v Infrasauně.
Kde: Královéhradecká 498
Info na: www.solarium.yc.cz
objednávky na tel.: 737 470 380 
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ohlédnutí za událoStmi 
15. září – 15. říJna 2011

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

návštěva z berlína 
k výročí oDchoDu 

eXulantů
V roce 2012 tomu bude 275 let, co čeští exulan-
ti opustili svou vlast a hledali útočiště v okolních 
zemích. Jedním z míst, kde zakotvili bylo také 
německé městečko Rixdorf, dnešní součást Ber-
lína-Neuköllnu. Zde také vznikla česká vesnice. 
Neukölln, coby část Berlína, je partnerským měs-
tem Ústí nad Orlicí. Tamější Jednota bratrská proje-
vila zájem o návštěvu našeho města v rámci přípra-
vy tohoto výročí. Návštěva se uskutečnila v úterý 
20. září, kdy do města zavítala 30 členná výprava, 
kterou zde přivítal starosta města Petr Hájek. 

třetí Diskusní 
Setkání k projektu 
„město pro liDi“

V úterý 20. září se v Malé scéně konalo třetí dis-
kusní setkání s občany města k projektu „Město 
Ústí nad Orlicí – město pro lidi“. Na setkání byla 
prezentována Strategie pro veřejná prostranství, 
nemotorovou dopravu a prostupnost města, která 
navrhuje opatření, která by zlepšila život ve městě, 
aby se město stalo příjemnějším a obyvatelnějším 
pro občany.

ohléDnutí za Ústeckým 
autoSalonem

Již 13. ročník motoristické akce „ÚSTECKÝ 
AUTOSALON“ se konal v sobotu 24. září v are-
álu dílen SOŠ automobilní a SOU automobilního 
v Ústí n.O. Stovky diváků, kteří navštívili areál 
dílen, mohli shlédnout výstavu nových vozidel, 
sportovních a historických strojů, vojenské techni-
ky, ukázky cyklo a moto trialu, ukázky RC modelů 
a další bohatý program. 

memoriál zDeŇka veselého 
- závoD mlaDých hasičů

V sobotu 24. září se Pod lesem v Černovíru konal 
XVI. ročník memoriálu Zdeňka Veselého - závod 
požárnické všestrannosti mladých hasičů. Sou-
těžilo se ve čtyřech věkových kategoriích na trati 
s několika kontrolními stanovišti. 

setkání škol při 
evropském Dni Jazyků

V pondělí 26. září se na ZŠ Třebovská konala pro-
jektová akce žáků školy a žáků partnerské školy 
z polské Bystřice Kladské. Akce se uskutečni-
la v rámci Evropského dne jazyků, který připadá 
právě na tento den. V rámci této akce si polští žáci 
připravili prezentaci o Bystřici Kladské. Naopak 
pro polské děti byly připraveny soutěže a úkoly, 
které plnily převážně na interaktivní tabuli. Celý 
projekt se odehrával v anglickém jazyce. Cílem 
projektu je prohlubování znalostí cizího jazyka 

a možnost získání finančních prostředků z evrop-
ských fondů na vybavení škol.

první ročník veletrhu 
sociálních služeb 

města Ústí naD orlicí 
V rámci procesu komunitního plánování sociál-
ních a souvisejících služeb (KPSS) města Ústí n.O. 
a okolí se ve čtvrtek 29. září v kulturním domě 
uskutečnil První ročník Veletrhu sociálních služeb. 
Hosty veletrhu byl člen Rady Pardubického kra-
je zodpovědný za sociální oblast, Mgr. J. Brýdl 
a vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Pardubického kraje, Ing. H. Zahálková. 

třetí orlická thálie 
má vítěze

V pátek 30. září se v Roškotově divadle v Ústí n.O. 
uskutečnilo vyhodnocení třetího ročníku Orlic-
ké Thálie o cenu Hynka Viceny, což je přehlídka 
amatérských divadelních souborů. Vyhlašovatelem 
přehlídky je Klubcentrum Ústí n.O. a jednotlivá 
představení hodnotí porota složená z ústeckých 
divadelníků. Vítěznému souboru, kterým se stal 
DS Eduarda Vojana Brněnec s představením Brat-
ří Mrštíků - MARYŠA, předal cenu ORLICKÁ 
THÁLIE starosta města Petr Hájek.
 

voleJbalový turnaJ 
v polSku 

V rámci projektu „Partnerství měst v oblasti spol-
kového života“ se konal v sobotu 1. října v polské 
Bystřici Kladské mezinárodní turnaj ve volejba-
le juniorek. Za naše město se turnaje účastnily 
volejbalistky TJ Jiskra Ústí n.O. a celý turnaj také 
vyhrály. Akce byla organizována s finanční podpo-
rou od Euroregionu Glacensis – Fondu mikropro-
jektů Operačního programu přeshraniční spoluprá-
ce ČR-Polsko.

neuroloGie se otevřela 
veřeJnosti

V úterý 4. října se uskutečnil Den otevřených dveří 
neurologického oddělení Orlickoústecké nemocni-
ce, a.s. spojený s kampaní „30 dnů pro prevenci 
a léčbu cévních mozkových příhod“. Pro veřejnost 
byla připravena přednáška a prohlídka pracoviště 
neurologie, jednotky intenzívní péče, CT a magne-
tické rezonance.

SpiSovatel ludvík vaCulík 
navštívil knihovnu

Ve dnech 3.- 9. října se Městská knihovna v Ústí 
n.O. účastnila celostátní akce nazvané Týden 
knihoven. Ústecká knihovna připravila program 
v podobě Literárně dramatického maratónu - setká-
ní s regionálními spisovateli a básníky, besedu se 
spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem a akci pro dět-
ské čtenáře - Jaroslav Seifert pro děti.

přiJetí osmDesátiletých 
občanů na raDnici

Ve čtvrtek 6. září se uskutečnilo v obřadní síni 
ústecké radnice slavnostní přijetí pěti desítek osm-
desátiletých občanů města. Jubilantům zazpívaly 
děti z MŠ Heranova a vystoupili také žáci ZUŠ 
J.Kociana. Poté byli jubilanti přijati starostou měs-
ta P. Hájkem. Následovalo podepsání do pamětní 
knihy a předání drobných dárků.

DDm se přestěhoval 
do novýCh proStor

V pátek 7. října navštívili zástupci Pardubické-
ho kraje a Města Ústí n.O. nové prostory Domu 
dětí a mládeže, který se v září přestěhoval z vily 
v Lukesově ulici do budovy SŠUP na Špindlerově 
ulici. V druhém patře budovy jsou nově umístěny 
prostory nabízející mnoho aktivit pro atraktivní 
a kvalitní naplnění volného času. 

 16. ročník Festivalu 
Duchovní huDby 

Svaté CeCílie
V sobotu 8. října se v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Ústí n.O. konal 16. ročník Festivalu 
duchovní hudby svaté Cecílie. Letošního ročníku 
festivalu se zúčastnilo sedm sborů a dva varhaníci. 
Druhou částí programu byla zpívaná votivní mše 
svatá ke cti sv. Anežky České. Zakončením festi-
valu byl slavnostní koncert, ve kterém vystoupily 
sbory Salvátor Chrudim a Vysokoškolský umělec-
ký soubor Pardubice, které doprovázel Komorní 
soubor Konzervatoře Pardubice. Tradiční festival 
pořádá Cecilská hudební jednota společně s Řím-
skokatolickou farností – Děkanství Ústí nad Orlicí 
a Město Ústí nad Orlicí.

místopřeDseDkyně vláDy 
v Ústí naD orlicí

V pátek 14. října navštívila Ústí n.O. na své pracov-
ní cestě místopředsedkyně vlády Karolína Peake. 
Pracovní návštěva začala na ústecké radnici, kde 
se setkala se starostou města P. Hájkem a místosta-
rostou J. Holubářem. Společně zde jednali hlavně 
o ústeckém nádraží a stavbě železničního korido-
ru. Následovala návštěva nádraží, s jehož stavem 
se Karolína Peake seznámila. Návštěva města byla 
ukončena v Domově důchodců, kde se uskutečnilo 
krátké setkání s ředitelkou a sociálními pracovni-
cemi. Hovořilo se zde o celkové situaci v sociál-
ních službách a potřebách těchto zařízení.


