
Vážení spoluobčané, v  dubnu tohoto 
roku jsem Vás prostřednictvím Ústec-

kých listů informoval o přípravě a zahájení 
dvou významných stavebních investic, které 
svým způsobem ovlivní chod našeho města. 

Dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny 
odpadních vod byla zahájena a někteří oby-
vatelé byli touto stavbou již dotčeni a  byli 
nuceni přizpůsobit se zvláštnímu režimu 
užívání komunikací a  veřejného prostoru 
ve svém okolí. Přestože je snahou investora 
a  dodavatele stavby poskytnout dotčeným 
lokalitám včasné a  dostatečné informace, 
dochází místy k  nepředpokládaným situ-
acím, které o  to víc omezují běžných chod 
a činnost města a samozřejmě také Vás, ob-
čanů. Zdůrazňuji, že povinností zhotovi-
tele je zajistit min. týden předem doručení 
s  oznámením o  zahájení prací v  konkrétní 
ulici. Na oznámení je upřesněn nejen ter-
mín realizace stavby, ale i  zveřejněny kon-
takty na stavbyvedoucího a stavební dozor. 
Dále jsou uvedeny do provozu nové webové 
stránky (www.kanalizacecov.cz), kde jsou 
zveřejněny všechny kontakty na zhotovitele. 
Je zde aktualizován postup prací na jednot-
livých stavebních objektech a stokách a jsou 
zde uvedeny další informace o celé akci.

Druhou, ještě významnější stavbou je dlou-
ho očekávaná modernizace železničního 
koridoru. Stavba „Průjezd železničním uz-
lem Ústí nad Orlicí“ byla na společné tisko-
vé konferenci ministra dopravy Mgr. Pavla 

Dobeše a  generálního ředitele SŽDC Ing. 
Jiřího Koláře, Ph.D. prohlášena investiční 
prioritou v oblasti investic do železniční do-
pravní infrastruktury České republiky. Na 
základě usnesení Vlády ČR bylo v červenci 
zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovi-
tele stavby. Předmětem plnění a tedy účelem 
stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad 
Orlicí“ je upravit tuto trať s cílem dosáhnou 
co nejvyšší traťové rychlosti a dosažení pro-
storové průchodnosti. Dalším cílem stavby 
je modernizace zabezpečovacího a sdělova-
cího zařízení a trakčního vedení podle zásad 
modernizace železničních koridorů. Nástu-
piště ve stanici bude s mimoúrovňovým pří-
stupem, a to i pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Pro minimalizaci 
vlivu hluku na okolní zástavbu bude trať 
vybavena protihlukovými stěnami. Budou 
zrušeny oba železniční přejezdy. Stávající 
přístup pro chodce a cyklisty nahradí pod-
chod pro pěší pod tělesem dráhy. Pro silnič-
ní vozidla bude v rámci stavby realizováno 

nové přemostění Tiché Orlice s komunikač-
ním napojením k novému přednádraží a do 
Kerhartic. Na ploše před nádražím bude 
vybudováno rozšířené parkoviště s  kapaci-
tou pro 140 vozidel a  stanoviště autobusů. 
V současné době probíhá hodnocení doru-
čených nabídek a  po uplynutí zákonných 
lhůt bude uzavřena s vybraným uchazečem 
smlouva o  dílo. Vlastní stavební práce bu-
dou zahájeny neprodleně ještě v  letošním 
roce. Předpokládaný termín dokončení je 
v  prvním pololetí roku 2015. Vizualizaci 
stavby Vám rád představím na podzimním 
setkání na Malé scéně (viz. samostatná po-
zvánka na úterý 27.11. od 17 hod.).

Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že uve-
dené investiční akce, které svým rozsahem 
a =nančním objemem nemají v našem měs-
tě obdobu za uplynulých dvacet let, výrazně 
omezí běžný život našeho města. Předem 
Vám tedy děkuji za pochopení, trpělivost 
a toleranci, bez které se žádná významná in-
vestice nemůže zdárně uskutečnit. 

Petr Hájek, starosta města
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PRŮJEZD ŽELEZNIČNÍM UZLEM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Město Ústí nad Orlicí Vás zve na

SLAVNOSTNÍ VEČER 
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
U PŘÍLEŽITOSTI UDÍLENÍ

Čestného občanství, Ceny města,
Počinu roku a Ceny starosty.

Doprovodný kulturní program: 
BLACK BAND Ústí nad Orlicí, 

Taneční skupina CARAMELKA Praha
Host: Zbigniew CZENDLIK

Večerem provází: Miroslav NĚMEC
Vstup zdarma

ROŠKOTOVO DIVADLO 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ÚTERÝ 13. LISTOPADU 
V 19:00 HODIN
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POZVÁNKA NA 4. SETKÁNÍ 
S VEŘEJNOSTÍ

Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně 
zve na 4. setkání s veřejností, které se usku-
teční v úterý 27. listopadu od 17:00 hodin 
v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Na Vaše připomínky, náměty a  dotazy sou-
visejícími s  problematikou města budou 
připraveni odpovídat: starosta města Petr 
Hájek, první místostarosta JUDr. Zdeněk 
Ešpandr a  neuvolnění místostarostové Mgr. 
Jiří Holubář a Ing. Vladislav Fajt.

ÚSTECKÝ ADVENT 2012
Srdečně Vás zveme na slavnostní program spojený s rozsvícením vánočního stromu a vá-
noční výzdoby ve městě, který se uskuteční v neděli 2. prosince na Mírovém náměstí.
Program bude zahájen ve 14:00 hodin vystoupením souborů PONNY EXPRES a ALOU 
VIVAT. V průběhu adventního odpoledne se na náměstí uskuteční prodejní Vánoční jar-
mark škol a neziskových organizací.
V 17:00 hodin zahájí Ústecký Advent 2012 starosta města, dojde k rozsvícení vánočního 
stromu a vánoční výzdoby ve městě a uskuteční se i žehnání adventních věnců. Na závěr 
programu první adventní neděle je připraven VÁNOČNÍ KONCERT skupiny NEŘEŽ.

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme obyvatele města, kteří mají 

v Ústí nad Orlicí trvalý pobyt, že 31. října 

2012 vyprší i  poslední lhůta pro úhradu 

poplatku za komunální odpad. 

Pokud nebude tento poplatek uhrazen, bude 

Městský úřad nucen vystavit platební výměr, 

kterým dlužný poplatek zvýší na dvojnáso-

bek. Pokud nebude poplatek uhrazen ani po 

doručení tohoto platebního výměru, přistou-

pí městský úřad k daňové exekuci.

O placení poplatků je možno se informovat 

telefonicky na čísle 465 514 210, na elektro-

nické adrese machal@muuo.cz, nebo osobně 

v pokladně městského úřadu.

Ing. Jozef Polák, 

vedoucí "nančního odboru MěÚ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÍSKÁ 
KAŽDÝ ROK 19.076.000 NAVÍC

Novela zákona o  rozpočtovém určení daní 
(tzv. RUD) byla de=nitivně podepsána pre-
zidentem republiky. Co to ve skutečnosti 
znamená? Zjednodušeně jde o  to, že dojde 
k posílení příjmů menších obcí. Menší města 
a obce by tak měla dostat navíc celkem asi 12 
miliard korun  a  naopak Praha, Brno, Plzeň 
a Ostrava přijdou asi o 1,1 miliardy.
Podařilo se tím konečně zlepšit nerovnoměr-
né rozdělování daní na občana. Ústí nad Or-
licí získá o více než 22% zdrojů do rozpočtu 
na každý rok, 9300 Kč na osobu a rok (dříve 
7600 Kč).
Je to velký úspěch nás všech. Je to změna pro 
naše cesty, školy, parky, chodníky, náměstí, 
městskou dopravu, cyklostezky…

Luboš Bäuchel

VYJÁDŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU K ROZPOČTOVÉMU URČENÍ DANÍ
V  souvislosti s  množícími se optimistic-
kými zprávami o  údajném zvýšení příjmů 
obcí a  menších měst z  rozdělení státních 
daňových příjmů o desítky procent považu-
je městský úřad za potřebné upozornit, že 
miliony korun, které se objevují na různých 
webových kalkulačkách jsou čistě virtuální, 
neboť údaje o  odhadech daňových příjmů 
pro účely výpočtu byly zjevně nadhodnoce-
né. Při přípravě rozpočtu na rok 2013 ne-
bude město počítat s výrazným navýšením 
daňových příjmů zejména z těchto důvodů:
1. Odhady výběru daní ze strany Minister-

stva =nancí jsou v posledních letech ne-
reálně vysoké a  skutečnost potom bývá 
podstatně nižší. Pro rok 2012 například 
ministerstvo počítalo se zvýšením pří-

jmu z  DPH o  10%, ve skutečnosti byl 
ovšem tento příjem za tři čtvrtletí o 1% 
nižší než v roce 2011.

2. Zdrojem tohoto údajného zvýšení příjmů 
má být i zrušení některých dotací ze stát-
ního rozpočtu pro obce. To znamená, že 
co stát přidá obcím z rozdělení daní, to 
jim zase vezme na jiných dotacích.

3. Navrhované zvýšení daní v roce 2013 (ze-
jména DPH o 1%) bude pro město zna-
menat zvýšení výdajů. Při ročních výda-
jích města a  jeho organizací přesahují-
cích 300 mil. Kč můžou být tyto výdaje 
o 2 – 3 mil. Kč vyšší.

Ing. Jozef Polák,
vedoucí "nančního odboru MěÚ

UZAVŘENÍ AGENDY 
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Upozorňujeme občany, že ve dnech 8. a 9. 
listopadu bude pracoviště řidičských prů-
kazů z důvodu školení UZAVŘENO. Dě-
kujeme za pochopení.

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ UVEDLO DO PROVOZU NOVOU 
INTERAKTIVNÍ ELEKTRONICKOU ÚŘEDNÍ DESKU

Město Ústí nad Orlicí připravilo prostřed-
nictvím městského úřadu nový, efektivní 
způsob zveřejňování úředních dokumentů 
formou moderní interaktivní elektronické 
úřední desky. 
Nové zařízení je umístěno ve vstupní chod-
bě budovy Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
na Mírovém náměstí č.p.7 a  je nepřetržitě 
veřejně přístupné.
Prezentační a  ovládací část tohoto zaříze-
ní je založena na dvou zobrazovacích jed-
notkách, vybavených dotykovou vrstvou. 
Ovládací prvky jsou umístěny přímo na 
obrazovkách. Obslužná programová aplika-
ce obsahuje výběrový mechanizmus, který 
velmi jednoduchým, intuitivním a rychlým 
způsobem umožňuje výběr požadovaného 
dokumentu pro jeho zobrazení.

Mezi hlavní přínosy instalace nového za-
řízení patří jednoznačně:

- kvalitní a čitelné zobrazení dokumentů 
na 26“ monitoru,

- přehledné uspořádání zveřejňovaných 
dokumentů – dokumenty lze velmi jed-
noduše vyhledat,

- jednoduché a intuitivní ovládání doty-
kem přímo na obrazovkách.

Jednoduchý návod je pro uživatele umístěn 
na informační desce hned vedle nově insta-
lovaného zařízení.
Elektronická úřední deska plně nahrazuje 
dosud používanou úřední desku městského 
úřadu v  podobě vývěsních skříněk, zavě-
šených na budově městského úřadu v ulici 
Dělnická 1405.
Ing. Jiří Čajka, vedoucí oddělení informatiky

Městský úřad Ústí nad Orlicí

PRONÁJEM VÝVĚSNÍCH SKŘÍNĚK
Město Ústí nad Orlicí nabízí možnost podat si žádost o  pronájem 5 ks vývěsních skříněk 
umístěných na plotě bývalé Perly 01 (mezi jídelnou a Konzumem). Při větším počtu zájemců 
bude o jejich přidělení rozhodovat pořadí došlých přihlášek. Bližší informace o podmínkách 
pronájmu získáte na majetkoprávním odboru tel. 465 514 262.
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ZÁMĚR PRODEJE DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevních bytů:
- o velikosti 1 + 1, výměra 38,13 m2, byt se nachází v ulici Popradská v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 330 tis. Kč
- o velikosti 1 + 4, výměra 82,54 m2, byt se nachází v ulici Heranova v Ústí nad Orlicí, nejnižší kupní cena bytu je stanovena na 680 tis. Kč
Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na www.ustinador-
lici.cz, také v sekci aktuality – majetkoprávní záležitosti a na telefonním čísle 465 514 266.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Vážení spoluobčané,
v  říjnových Ústeckých listech jste v  článku 
Informace k autobusové dopravě byli infor-
mováni o změnách k 2.9.2012, obdrželi jste 
jízdní řád tzv. „MHD“ linky 700 906.
Současně jste byli požádáni o náměty a při-
pomínky k využitelnosti autobusů, aby nejez-
dily prázdné. Bohužel nereagoval nikdo. Při-
tom město připlácí ročně desítky tisíc korun.
Nyní =rma Oredo stanovila termín připo-
mínek na 17.10.2012 pro změny platné od 
9.12.2012.
Po vyhodnocení využitelnosti linky 700 906 
a spojů č. 50, 56, 57, 60, 61, na kterých vyu-
žili např. zastávku „Štěpnice“ k nástupu za 3 
měsíce 3 lidé a k výstupu 20 lidí, navrhujeme 
=rmě Oredo tyto spoje bez náhrady zrušit. 
U spoje č. 1 pak vynechat průjezd sídlištěm 
úplně, protože za 3 měsíce zde nastoupilo 11 
lidí. Spoj č. 17 pak nepojede na Duklu, proto-
že tam za 3 měsíce nastoupili 3 lidé.
Toto opatření se dotkne opravdu malého po-
čtu těch, kteří těmito spoji jezdili, ale zabrání 
oprávněné kritice většiny občanů na provo-
zování prázdných autobusů. Město ušetří pe-
níze a uvažujeme, že část těchto prostředků 
přesuneme např. na posílení Senior dopravy.
V dalších našich požadavcích na f. Oredo je 
např. přizpůsobení autobusové dopravy vyu-
čování ZŠ Hylváty a návaznost autobusů na 
Knapovec.
Sledujte, prosím, webové stránky =rmy Ore-
do, kde budou s předstihem uvedeny změny 
jízdních řádů platných od 9.12.2012.

JUDr. Zdeněk Ešpandr, 
1. místostarosta města

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Světová válka, největší a nejstrašlivější válka 
jakou kdy lidstvo do té doby poznalo, byla 
ukončena 11. listopadu 1918 v 11:00 hodin, 
kdy vstoupilo v platnost příměří podepsané 
maršálem Fochem v Le Francport u Com-
piégne. Na paměť miliónů obětí se toto 
datum v  demokratických státech Evropy, 
v USA, v Kanadě a Austrálii slaví jako „Den 
veteránů“ nebo „Den vzpomínek“. 
Upomínkou na zmařené životy vojáků a pří-
slibem nového života se díky básni „Na |an-
derských polích“ stal květ vlčího máku no-

šený 11. listopadu na klopách kabátů a sak. 
Tento nostalgický symbol nebyl zvolen ná-
hodně, vlčí máky totiž jako první pokryly 
bitevní pole a hroby bezejmenných vojáků. 
Prezident T. G. Masaryk v  roce 1918 řekl: 
„Vzpomínejte svých mrtvých! Jsou cenou 
placenou za svobodu a  demokracii“. Mys-
lel tím na „své“ československé legie, jejichž 
navrátivší se příslušníci se po první světové 
válce stali morální elitou národa, vojáky svo-
body a nezávislosti. V současnosti se k nim 
připojují příslušníci zahraničních misí, kteří 

brání lidská práva za hranicemi naší vlasti. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve touto cestou veřejnost na 
vzpomínkový pietní akt, který se bude konat 
dne 10. 11. 2012 v  11:00 hodin v  Ústí nad 
Orlicí u  pomníku Bubnujícího legionáře 
a v Parku čsl. legií za účasti zástupců města 
Ústí nad Orlicí, České Třebové a Žamberka, 
členů Svazu bojovníků za svobodu, přísluš-
níků armády ČR a dalších pozvaných hostů.

Vladimír Pohorský, 
ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí

MYTÍ ŘEKY ANEB ČIŠTĚNÍ TICHÉ ORLICE 2012
22 dobře proočkovaných na tetanus se dostavilo v neděli 17.6. ráno do Cakle. Úkol zněl jasně: 
„Letohrad -Ústí, gumy nám pustí!“
Následně vyrazila z Letohradu |otila jedenácti lodí po zuby vyzbrojených krumpáči a motyč-
kami. Lov pneumatik a dalšího nepořádku konečně začal.
Nu, po loňských žních (přes 40 gum počínaje cyklo a  traktorovými konče) se letos museli 
spokojit se slabou třicítkou ojetin. A po loňské vítězné přední masce Škody Favorit zvítězil 
letos Bajdův nález bicyklu Eska i s dynámkem. Poctivý nálezce mohl za odměnu pokračovat 
v jízdě na tomto kole, dokud se mu hladina nezavřela nad hlavou. Neměl šnorchl a tedy vzdal. 
Chybami se člověk učí. Už ví, co s sebou přibalit příště.
Následující den se posádka v složení řidič P.S. , krevní skupina O+ a navigátor Pi.Ny., krevní 
skupina vínO pivo+, vydala na svoz pneu a odpadu. A jen tak tak stihla naložit a projet všech-
na stanoviště a sběrné dvory ve městech Ústí a Letohrad! Vše ale dobře dopadlo, časový limit 
do 18:00 byl dosažen. Nebezpečný náklad předán.
Tož, nezbývá než poděkovat. Účastníkům zájezdu i městům Ústí a Letohrad za podporu akce.

Pavel Skalický
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HASIČI NEJEZDÍ JEN K POŽÁRŮM
Ústí nad Orlicí – Pokud se městem rozezní 
zvuk sirén, většina lidí si představí, že někde 
v okolí propukl velký požár. Tak tomu ale ne-
musí být vždy. Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Ústí nad Orlicí I., která má v součas-
né době jednadvacet členů nevyjíždí pouze 
k požárům. 
Až donedávna jednotka disponovala pouze 
cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 
25 Liaz, jejíž stav odpovídá věku 29 let. Na 
začátku června však do garáže přibyl nový 
dopravní automobil, který slouží především 
při zásazích u  popadaných stromů, čerpání 
vody nejen z  objektů,  likvidaci nebezpeč-
ného hmyzu a  v  neposlední řadě k  výmě-
ně mužstva a  doplnění mužstva při zásahu. 
Tento automobil byl jednotce předán v rámci 
Dne Integrovaného systému v Ústí nad Orli-
cí. Od 7. června byl automobil u čtyř zásahů. 
Poprvé s  ním orlickoústečtí hasiči vyjížděli 
2. července, když byli přivoláni na pomoc 
s  odchytem užovky, která měřila 120 cm 
a zabydlela se ve skleníku u rodinného domu 
v Hylvátech. S vozem Liaz se jednotka vydala 
v letošním roce k devatenácti událostem. Tři-
náctkrát zasahovali členové jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. u po-
žáru a šestkrát byli přivoláni k technickému 
zásahu. 
Největší zásah, ke kterému byla jednotka le-
tos přivolána, byl požár zemědělské usedlosti 
v Horním Houžovci. K požáru vyjela jednot-
ka už s oběma vozy. Nejen fyzicky, ale i psy-
chicky velmi náročného zásahu se zúčastnilo 
sedm členů JSDH Ústí nad Orlicí I. 
Členové jednotky se ve svém volnu s =nanční 
pomocí města podílejí na opravách techniky 
a budovy Hasičského domu v Ústí nad Orli-
cí, potřebné výcviky a školení pak absolvují 
členové v  rámci svého volna a  bez =nanční 
náhrady. 
O tom, že hasiččina není jen pro určitou vě-
kovou skupinu svědčí fakt, že ve výjezdové 
jednotce jsou v Ústí nad Orlicí hasiči od 18 
do 53 let. 
Členové jednotky se pravidelně účastní nej-
různějších společenských a  kulturních akcí, 
jako jsou ukázky techniky ve Skuhrově, 
Sloupnici, Knapovci nebo Ústí nad Orli-
cí. Členové sboru a členové jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. se pra-
videlně scházejí v hasičské zbrojnici v centru 
města, kde v rámci Města v pohybu – týdne 
dobré pohody a při Staročeské pouti otevírají 
tradiční hasičskou hospodu. V lednu se poté 
všichni společně podílejí na pořádání plesu, 
který má ve městě velkou tradici a je každo-
ročně hojně navštěvován. 
Poslední akce, které se dobrovolní hasiči Ústí 
nad Orlicí účastnili, byl Den první pomoci, 
který se konal na Kociánce v Ústí nad Orlicí. 
Pro zájemce měli členové jednotky připra-
venu prohlídku techniky, kterou disponují. 
Každý si tak mohl prohlédnout nejen hasič-
skou „babičku“, kterou je cisterna Liaz, ale 
také nováčka u jednotky, kterým je dopravní 
automobil. 

Z NOVODOBÉ HISTORIE 
ÚSTECKA A TŘEBOVSKA

Nakladatelství Grantis, s.r.o. v Ústí nad Or-
licí vdalo novou knížku PhDr. Jiřího Cihláře 
„Úsilí samosprávného okresu Ústí nad Orli-
cí o rozvoj Ústecka a Třebovska 1865-1928“. 
Studie zachycuje období od roku 1865, kdy 
se v Rakousku-Uhersku vytvořila státní sprá-
va a  později obecní a  okresní samospráva. 
Ústí se stalo sídlem jednak soudního, jednak 
samosprávného okresu v  rámci politického 
okresu Lanškroun.
Samosprávný okres v Ústí sdružoval 27 obcí, 
z  toho 8 německých. Okresní zastupitelstvo 
mělo 24-30 členů. Volby v období Rakouska-
-Uherska se konaly podle 4 kurií (velkosta-
tek, města, podle výše daní/ na Ústecku až 
po vzniku továren 1884/, venkovské obce), 
v  období Československé republiky podle 
politických stran. V čele stál okresní starosta 
a okresní výbor.
Po roce 1880, kdy se Ústecko stalo průmys-
lovou oblastí, úloha samosprávy stoupala. 
Zásluha patří okresnímu starostovi J. Jelín-
kovi a  řediteli K. Nováčkovi. Náplň okres-
ního zastupitelstva zahrnovala stavbu a udr-
žování silnic, mostů, regulaci vodních toků, 
péči o rozvoj zemědělství, prosazení vyšších 
typů škol, péči o chudé a nemocné, sledování 
činností obecních výborů, řídilo různé nada-
ce a podniky a podobně. V roce 1927 nový 
zákon o  státní správě samosprávu zrušil 
a včlenil ji do státní správy (okr. úřad v Lan-
škrouně).
Práce sleduje činnost samosprávného okresu 
v oblasti hospodářské, sociální, snahu o pro-
sazení řady staveb (např. přehrady, průplavy), 
stavbu nemocnice, okresního domu („starý 
okres“), získání vyšších typů škol a  podob-
ně. Poznáme osobnosti, které ovlivnily teh-
dejší život ve městě (Fiala, Jelínek, Nováček) 
a  můžeme sledovat problémy, jimiž město 
žilo i snahu rakouské vlády o poněmčení čes-
kých zemí. Nedílnou součástí tohoto vývoje 
byl boj České Třebové o získání sídla okresu, 
nemocnice a  vyšších škol, který pokračoval 
i v dalších letech až do roku 1968, respekti-
ve 2002. Uvědomíme si, že některé dnešní 
problémy mají dávné kořeny a že prosazení 
nových věcí si vyžaduje úsilí těch, kteří stojí 
v čele a vytvářejí podmínky pro budoucí život.
Kniha je k dostání u knihkupců v regionu nebo 
přímo u vydavatele GRANTIS, s.r.o., Třebov-
ská 109, 56203 Ústí n.O., www.grantis.cz, 
grantis@grantis.cz, tel.: 465525741

KALENDÁŘ AKCÍ 2013 - VÝZVA
Město Ústí nad Orlicí připravuje tištěný 
Kalendář akcí na rok 2013. 
Nabízíme pořadatelům kulturních, spor-
tovních, společenských a  jiných akcí ve 
městě a blízkém okolí zveřejnit také svoji 
akci v Kalendáři akcí na webových strán-
kách města Ústí nad Orlicí a na webovém 
portále cestovního ruchu Pardubické-
ho kraje. Zasílat můžete i 1 – 2 fotogra=e 
k dané akci a přílohy (např. propozice zá-
vodu, plakát v menším rozlišení,…).
Tištěný Kalendář akcí 2013 bude zpraco-
ván koncem listopadu 2012. Rádi bychom 
připravili co nejkomplexnější tištěný Ka-
lendář akcí 2013, proto vás žádáme o vaši 
spolupráci a sdělili nám informace o pořá-
dání vašich akcí nejpozději do 15. 11. 2012 
na e–mailovou 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: (alespoň jeden kontakt) telefon, 
e-mail, www. adresa
Děkujeme za spolupráci.

Bc. Zdenka Kroulíková, 
vedoucí odd. cestovního ruchu a propagace

kroulikova@muuo.cz

ZIMNÍ ZÁŽITKY
Informační centrum města Ústí na Orlicí 
nabízí v prodeji za 25,- Kč Katalog tipů na 
zimní zážitky. Obsahuje 770 tipů na zimní 
víkendy, dovolené, wellness pobyty nebo 
indoorové sporty a zimní střediska po celé 
České republice.
Vybrat si můžete také vhodnou restauraci 
nebo příjemnou horskou hospůdku. Kata-
log vydal jako svůj speciál Deník, vydava-
telství Vltava-Labe- Press, a.s.

Bc. Z. Kroulíková, 
vedoucí oddělení cest. ruchu a propagace 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr – stanoviště mobilních kontej-
nerů na odpad - je umístěn v areálu společ-
nosti Tepvos na ul. Královéhradecké 1526, 
tel.: 465 525 579
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 14:00 – 17:00 hodin
Úterý: 10:00 – 17:00 hodin
Středa: 14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek: 14:00 – 17:00 hodin
Pátek: 10:00 – 17:00 hodin
Sobota:   8:00 – 12:00 hodin
Do kontejnerů ve sběrném dvoře je přijímán 
i  odpad rostlinného charakteru (větve, listí, 
keře atp.). Odpad, který patří do popelnic, 
nelze do těchto mobilních kontejnerů uklá-
dat.

KAPLE V HYLVÁTECH 
PO REKONSTRUKCI

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zno-
vuotevření kaple sv. Anny v Hylvátech, kte-
ré se uskuteční dne 18. listopadu. Od 10:00 
do 11:00 hod. bude možnost prohlídky kaple 
a výstavy fotogra=í z historie hylvátské kaple, 
od 11:00 hod. bude sloužena slavnostní mše 
svatá a dojde ke znovu vysvěcení kaple po re-
konstrukci.
Osadní výbor pro Hylváty a  Duklu, Město 
Ústí n.O. a Římskokatolická farnost Ústí n.O. 
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V  polovině září se díky =nanční podpoře 
Města Ústí nad Orlicí mohli žáci 8. a 9. třídy 
netradiční formou seznámit s  problemati-
kou výroby elektrické energie a s tím souvi-

sející tématikou úspor energie. Žáci 8. třídy 
se v Ekocentru PALETA Oucmanice pokusi-
li v simulační hře „Jak vylepšit dům“ inves-
tovat do úprav daného rodinného domku 
a vylepšit ho tak nejen podle ekonomických, 
ale i ekologických hledisek. Realizaci většiny 
z  těchto nápadů si prohlédli přímo v  Eko-
centru, které mimo jiné provozuje na střeše 
fotovoltaickou elektrárnu. Žáci 9. třídy se vy-
dali do Informačního centra Obnovitelných 
zdrojů a  vodní elektrárny Hučák v  Hradci 
Králové, kde si prohlédli strojovnu více než 
sto let staré funkční vodní elektrárny a v in-
teraktivní výstavě si vyzkoušeli, jak fungují 
obnovitelné zdroje energie.

Mgr. Jolana Morávková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU
Gymnázium v Ústí nad Orlicí pořádá V PÁTEK 30. LISTOPADU OD 13.00 DO 18:00 
hodin A  V  SOBOTU 1. PROSINCE OD 9:00 DO 12:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. 

LESNÍ MŠ V LIBCHAVÁCH
Dětský klub Cesta malého stromu, založe-
ný na myšlence lesní mateřské školy, nabízí 
dětem ve věku 2 – 7 let a  jejich rodičům 
zpestření k docházce do běžné MŠ, vytrže-
ní ze stereotypu rodičovské dovolené. 
Pobyt venku za každého počasí zvyšuje 
imunitu dětí, malý kolektiv a úzká spolu-
práce s  rodiči zaručuje individuální pří-
stup ke každému dítěti. Aktivní pohyb roz-
víjí jemnou i hrubou motoriku, obratnost, 
sebedůvěru a samostatnost dětí. Celoden-
ní provoz včetně stravování a odpoledního 
odpočinku.
Domluvte si individuální návštěvu v klu-
bu nebo vlastní den otevřených dveří. 
Možná je i  nepravidelná docházka dle 
domluvy, hromadné slevy a další.
Kontakt: Z. Kučerová, tel.: 732  489  046, 
www.CestaMalehoStromu.unas.cz, e-mail: 
CestaMalehoStromu@gmail.com

MALÍ VÝTVARNÍCI
V  mateřské škole „Na Výsluní“ v  Ústí nad 
Orlicí věnujeme zvýšenou péči v oblasti vý-
tvarných činností talentovaným dětem. Zú-
častňujeme se různých výtvarných soutěží 
a výstav v našem regionu i mimo něj.
V září tohoto roku proběhla výtvarná soutěž 
pod názvem „Zdravá a  nemocná příroda“, 
kterou organizoval Krajský úřad Pardubické-
ho kraje. Na slavnostním vyhodnocení dne 
8. října 2012 v Pardubicích si mohli všichni 
prohlédnout vybrané vystavené práce. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. M. Mikulecké – klavír
ČT 1.11. v 16:30 hodin – koncertní sál ZUŠ
Vystoupení literárně-dramatického oboru 
(premiéra) – PREZIDENTKY
SO 3.11. v 19:00 hodin – učebna dramatic-
kého oboru
Vystoupení literárně-dramatického oboru 
(repríza) – PREZIDENTKY
NE 4.11. v 16:00 hodin – učebna dramatic-
kého oboru
Hudební besídka žáků hudebního oboru
PO 5.11. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
PO 19.11. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ NA SZŠ

Střední zdravotnická škola, Ústí n.O., Smeta-
nova 838 otevře ve školním roce 2013/2014 2 
třídy denního studia 4letého oboru ZDRA-
VOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01 a  1 
třídu denního studia 4letého oboru SO-
CIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01.
SZŠ Vás zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
  3. LISTOPADU   8:00 – 12:00 hodin
21. LISTOPADU 14:00 – 17:00 hodin
13. PROSINCE 14:00 – 17:00 hodin
Mimo Dny otevřených dveří je návštěva 
školy možná po telefonické domluvě kdy-
koliv.
Bližší info: SZŠ, Smetanova 838, ÚO, tel.: 
465 521 292-93, mob.: 728 596 346, e-mail: 
szsuo@szsuo.cz, www.szsuo.cz

Eliška Hodovalová z naší mateřské školy ob-
sadila ve své kategorii (děti do 6 let) krásné 
2. místo.
Ocenění, pěkné odměny i společnost veselé-
ho klauna určitě zanechaly hluboký estetický 
zážitek. Jistě podnítí děti i pedagogy k další 
spolupráci a k šetrnějšímu vztahu k přírodě.

J. Mazancová
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14. ÚSTECKÝ AUTOSALON
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí kromě 
výuky automobilních a  dopravních oborů pro 
dívky i  chlapce organizuje i  řadu dalších akcí. 
Mimo již rozšířených dárcovských aktivit (např.
úspěšný nábor do Českého registru dárců kostní 
dřeně, který nemá obdoby nejen v ČR, ale i v celé 
Evropě) pořádá i řadu akcí, které přesahují rámec 
školy i města. Jednou z nich je již všeobecně zná-
mý a oblíbený Ústecký autosalon.
22. září 2012 uspořádali pracovníci a žáci školy 
v areálu odborného výcviku v Hylvátech již 14. 
ročník Ústeckého autosalonu.
S  podporou sponzorů a  Města Ústí nad Orlicí 
proběhla výstava nových motocyklů, osobních 
vozů, nákladních vozidel a autobusů. Sedmnáct 
prodejců předvedlo téměř šedesát nových auto-
mobilů a motocyklů. Historická část autosalonu 
byla letos věnována anglickým a americkým mo-
tocyklům a automobilům Aero, kterých se poda-
řilo od soukromých majitelů nejen z pardubické-
ho kraje vypůjčit celkem dvacet šest. Sportovní 
stroje zastupovaly motocykly, na kterých kdysi 

jezdili takoví závodníci jako František Šťastný 
nebo Bohumil Staša. Velice lákavá byla i expozi-
ce stabilních motorů, kterou doplňovaly ukázky 
jízdy parního motocyklu a  parního nákladního 
vozu Sentinel. Příznivci alternativních pohonů 
ocenili výstavu elektrovozidel, kterým domino-
vala Škoda Octavia E-line, elektrolet nebo replika 
elektromobilu z roku 1906. 
Vojenskou techniku představila Armáda ČR 
(tank T 72), VZ Ústí nad Orlicí a desítka soukro-
mých majitelů.
Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si 
nejnovější vybavení Policie ČR a  Záchranného 
hasičského sboru, které doplňoval Český červe-
ný kříž. V doprovodném programu vystoupili se 
svou motoshow kaskadéři ze skupiny Crazyday 
Lukáš Petráček a Michal Martínek, na kolech pak 
skupina Zdeňka Nepraše. Během dne se předved-
lo i několik desítek „veteránistů“ se svými stroji. 
Tuto již tradiční a nesmírně zdařilou akci i přes 
chladné počasí navštívilo několik tisíc spokoje-
ných návštěvníků.

Uživatelé našeho zařízení se zú-
častnili Integračního setkání na 
náměstí, které pořádala pracovní 
skupina KP pro osoby se zdravot-
ním postižením. Zde také před-
vedli svá vystoupení.
Dále jsme se prezentovali v  Kul-
turním domě na Veletrhu sociál-
ních služeb a  na taneční soutěži 
Rytmus v  Rokytnici v  Orlických 
horách, odkud jsme si přivezli 
ocenění za tanec „Voda má“ a po-
děkování za předtančení.
Děkujeme za pozvání na Sportov-
ní den v Domově důchodců, naši 
uživatelé byli moc spokojeni.

H. Zastoupilová, DiS., 
ved. přímé péče

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ 
V ORDINACI PRAKTICKÉHO 

LÉKAŘE

Dne 1.11. 2012 nastoupí MUDr. Tomáš Adá-
mek (místo MUDr. Celerinové) do ordinace 
praktického lékaře pro dospělé společnosti 
Mediclinic a.s. na adrese Smetanova 1390, 
budova Galenu, 4. patro. Kontakty zůstáva-
jí stejné: tel. 465 525 211, mob. 731 646 417. 
Ordinace i  nadále přijímá nové pacienty 
a poskytuje pracovně lékařské služby pro za-
městnavatele v  těchto upravených ordinač-
ních hodinách:
PO, ČT a PÁ 7:00 – 11:30 hod.
ÚT 7:00 – 11:30, 13:00 – 18:00 hod.
ST 7:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod.

VÝCHOVNĚ-ZÁŽITKOVÝ POBYT PRO DĚTI V MLADOČOVĚ
V termínu od 20.9. do 23.9. proběhl v rekre-
ačním zařízení Mladočov u  Litomyšle Vý-
chovně-zážitkový pobyt pro děti. Akce se zú-
častnilo 11 dětí, jejichž rodiny byly osloveny 
naším oddělením sociálně-právní ochrany 
dětí. Pobyt byl uskutečněn ve spolupráci pra-
covníků odboru sociálních služeb a městské 
policie. Program obsahoval tradiční noční 
hru, výlet v okolí Budislavi a na Toulovcovu 
rozhlednu, odpoledne s prvky provazového 
centra, předvádění potápěčské výstroje, oblí-

bené stavění lesních domečků či vyřezávání 
z kůry, hrály se různé hry a opékaly se buř-
ty. Každé dítě si odvezlo tričko, které si samo 
vyzdobilo. Také bylo předáno mnoho diplo-
mů za různé činnosti od klasického úklidu 
přes vyniknutí v soutěžích až po chování fair 
play. Děti byly s akcí spokojeny a zajímaly se 
o možné opakování.

Bc. Petr Čada, vedoucí odd. sociálně-právní 
ochrany dětí MěÚ Ústí n.O.

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

3. – 4. 11. – MUDr. Zdeněk Škorpil, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.: 465423824
10. – 11. 11. – MUDr. Dagmar Špajová, 
Masarykova 1071, Česká Třebová, 
tel.: 465534149
17. – 18. 11. – MUDr. Marcela Špátová, 
Smetanova 1390, Ústí n.O., 
tel.: 465524128
24. – 25. 11. – MUDr. Jiří Štancl, 
F.V.Krejčího 405, Česká Třebová, 
tel.: 465530247

INFORMACE Z NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY
Připomínáme rozšíření otevírací doby nemocniční lékárny, která je v pracovní dny otevřena 
od 7:00 do 17:00 hod., v neděli a ve svátky 8:00 – 12:00 hod. (tel.: 465 521 007). Od 1.11 zvý-
hodňujeme držitele bonusových karet. Sleva na volně prodejné přípravky bude zvýšena na 
5%, nevztahuje se na akční ceny přípravků z  letáků. Připravujeme pro Vás úpravu vzhledu 
výdejní části lékárny a rozšíření sortimentu volného prodeje. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUDr. J. Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.

ALERGOLOGICKÁ 
AMBULANCE V NEMOCNICI

Alergologická ambulance MUDr. Víška za-
hájila provoz ve vybraných dnech v prosto-
rách ambulance bolesti Orlickoústecké ne-

mocnice, a.s. Pacienti se mohou objednávat 
na tel. čísle 461 310 462, nebo 773695 455.

MUDr. J. Řezníček, 
ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s.
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Pojeďte s námi na adventní zájezdy:  DRÁŽĎANY sobota 15.12.2012, Kč 690,-/os. MUZIKÁLY  v Praze sobota 15.12.2012, Kč 680,- - 
880,-Kč/os. Nabízíme letecký zájezd do Tunisu hotel Nesrine, ALL 27.5.-6.6.2013, Kč 11 690,-/os, záloha Kč 2 000,-, přihlášky pouze do 
31.12.2012. Cestovní agentura CKM, Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 234, 

 tel.: 465527696, mobil:606748616, e-mail:mankova@ckm-tour.cz

Kosmetika , masáže, baňkování, thajská masáž, rašelinové a čokoládové zábaly, detoxikace. Studio TEBIT RELAX, mobil - 603 772 879,  
více na www.bolava-zada-stop.cz

   DANA PROCHÁZKOVÁ, budova Galen. Pedikúra (mokrá,suchá), ošetření zarostlých nehtů,masáže nohou. Modeláž nehtů(gel), doplnění 
po 4 i 3 týdnech (jiná cena), modeláž nehtů (gellak). SHELLAK-zdravá manikúra na přírodní nehty-velice oblíbená!!! Manikúra, lakování, 
masáže rukou. Dárkové poukázky,drobný prodej. Vaše narozeniny-moje sleva pro Vás 50 Kč. Budu se těšit na návštěvu. Tel.: 731363019,  
D.Procházková, http://danca0.webnode.cz

Biorezonanční terapie – diagnostika, odstranění patogenů, aktivizace imunitního systému.  Benátky 50, Jablonné nad Orlicí, Helena Šustá-
ková, Zdeňka Fajtová, tel. č. 728 240 308

Prodám dřevo na topení. Levné, suché, poštípané, 500 Kč bm, 1000 Kč za m3. info@dobredivadlo.cz, tel.: 777 637 888

Lékárny Dr.Max v Ústí nad Orlicí
Na Orlickoústecku jsou otevřené již dvě lékárny Dr.Max. Proto jsme o slovo požádali oblastního provozního ředitele pro Čechy pana 
Luboše Vosmeka. 

S jakou vizí pracuje společnost Česká lékárna, a.s., provozovatel lékáren Dr.Max, v Ústí nad Orlicí?
Snažíme se zde uplatnit naši vizi být lékárnou, která poskytuje pro naše klienty odborné služby, individuální přístup k jejich zdraví, bezpečnost 

výdeje léčiv a výhodné ceny. 

Značka Dr.Max představuje největší řetězec lékáren v České republice. Jsme tak 
svědky dobře vedeného investičního záměru, ovšem v oboru, který by měl stavět 
na blízkém vztahu s klientem. Je za daného stavu možné uhlídat rovinu ziskovosti 
s rovinou vřelého vztahu se zákazníkem?
Jsme přesvědčeni o tom, že ano. Ostatně utvrzují nás v tom také nezávislé průzkumy. 

Ty ověřují správnost výdejů léčiv, úplnost poskytnutých lékových informací i přístup 

ke klientovi. Lékárny otevíráme a budujeme s  plným vědomím toho, že se jedná

o zdravotnická zařízení, kde pracují zdravotničtí profesionálové – lékárníci a farmaceutičtí 

asistenti. Tito všichni prochází opakovaným vzděláváním a celoživotním studiem, 

poskytují tedy lékové poradenství a informační servis o prevenci i léčbě v  maximální 

možné kvalitě, vždy v souladu s legislativou a poznatky vědy.

Jaké zákazníky byste rádi oslovili? 
V našich lékárnách rádi přivítáme všechny klienty, kteří mají zájem o své zdraví a kvalita 

služby je pro ně prioritou. Kromě lékového poradenství jim poskytneme zdarma 

klientskou kartu. Pomocí záznamů na této klientské kartě může lékárník posoudit, zda 

užíváte bezpečné kombinace léčiv. V  lékárnách Dr.Max dále nabízíme výhodné ceny 

léků a měsíčně vydáváme atraktivní klientský leták plný zajímavých nabídek.
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POBYT PRO RODINY S DĚTMI S POSTIŽENÍM
Od pátku 28. do neděle 30. září proběhl le-
tošní třetí psychorelaxační pobyt. Na chatu 
Sněženka ve  Sněžném v  Orlických horách 
dorazilo 11 rodin s dětmi s autismem, men-
tálním postižením, Downovým syndromem, 
Aspergerovým syndromem, hyperaktivitou.
Pobytu se účastnilo 55 osob, z toho 18 dětí 
a 8 asistentů-dobrovolníků, kteří pro ně při-
pravovali program plný her a soutěží a po-
máhali rodičům po celou dobu pobytu. 
V sobotu se za námi přijelo podívat několik 
rodin. Rodiny, které se zúčastnily, byly pře-
vážně z Východních Čech – Pardubicka, do-
razily i rodiny z Ostravska.

Po pátečním obědě čekala na rodiče mož-
nost odpočinku v  podobě masáže od ma-
séra. Ostatní šli na vycházku areálem chaty, 
pozorovali zvířata a hráli si na zdejším hřišti. 
Po svačině děti s asistenty vyrazily na výlet 
do vesnice na nové dětské hřiště. Po večeři 
nás čekalo společné opékání buřtů. Večer 
bylo neformální posezení s rodiči v tělocvič-
ně, zde se mohli dozvědět o činnosti o.s.PAS 
a  seznámili se s  psychologem Přemyslem 
Mikolášem i navzájem si popovídali.
V sobotu dopoledne připravili pro děti asis-
tenti sportovní dopoledne s hrami v areálu. 
Rodiče absolvovali přednášku psychologa 

o  tom, jak se vyrovnat s  postižením dítěte, 
jak s ním pracovat, jak řešit problémové cho-
vání. Dozvěděli se, jaké jsou mýty o autismu 
a  jak využít canisterapie při práci s  dětmi 
s  postižením. Odpoledne byl společný pěší 
výlet na bunkr Skutina s prohlídkou. Po ve-
čeři proběhlo v tělocvičně seznámení s Ab-
bou - canisterapeutickým psem a  zábavný 
program pro děti.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení indi-
viduálních lekcí canisterapie v  chatce, kde 
mohli rodiče využít poradenství pana psy-
chologa. V  tělocvičně si děti mohly vybrat 
z  několika činností - práce s  modelínou, 
korálky, práce s pracovními listy se struktu-
rovanými úkoly, puzzle, pexeso, ping-pong, 
golf. Odměnou za pobyt bylo předání diplo-
mů s dárky od sponzorů pro děti a poděko-
vání za práci asistentům dobrovolníkům.
Děkujeme všem, kdo podpořili naši akci – 
hlasujícím na Providentu, Oskole a  přede-
vším městu Ústí nad Orlicí, městu Pardubice 
a Pardubickému kraji. Díky nim jsme mohli 
na pobyt pozvat asistenty, psychologa a ma-
séra a rodiče si tak mohli odpočinout a na-
čerpat nové informace a energii. Věříme, že 
se nám podaří podobné pobyty uskutečnit 
i v příštím roce.
Občanské sdružení Poruchy autistického 
spektra vzniklo před dvěma lety v Ústí nad 
Orlicí. Pořádá volnočasové aktivity pro děti 
s postižením a jejich rodiče a odborníky. 
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                             ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
SENIOR DOPRAVA ČČK – službu lze ob-
jednat na tel.: 774 412 117. Permanentky 
jsou k  dostání na ČČK, Kopeckého 840, 
nebo v  IC města. Senior doprava ČČK je 
provozována za podpory města Ústí nad Or-
licí 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

5. – 30. listopadu – BAREVNÝ SVĚT, výsta-
va obrázků lidí s  duševním onemocněním 
výtvarnou technikou malba horkým voskem 
(encaustika a linoryt), vstupné zdarma
5. listopadu – MALOVÁNÍ HORKÝM VOS-
KEM – šikovné ručičky. Malování obrázků 
horkým voskem a představení sociálně tera-
peutické dílny CEDR Pardubice o.p.s., začá-
tek ve 13:00 hod., Spol. centrum ČČK, vstup-
né dobrovolné
8. listopadu – DRÁTKOVÁNÍ - šikovné ru-
čičky, od 14:00 hod. ve Spol. centru ČČK, 
vstupné 30 Kč
12. listopadu – LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA 
na téma Žilní onemocnění dolních končetin. 
Přednáší MUDr. Sotona, od 17:00 hod. ve 
Spol. centru ČČK, vstupné dobrovolné
17. listopadu – VÁNOČNÍ JARMARK 
KUKS, výlet. Možnost nákupu vánočních 
dárků od českých řemeslníků (keramika, 
hračky, svíčky, šperky, perníčky..). Odjezd 
v  8:00 hod. z  nádraží ČSAD, cena 100 Kč 
člen ČČK a děti, 130 Kč ostatní
22. listopadu – PLSTĚNÍ JEHLOU – šikov-
né ručičky, výroba náušnic, od 16:00 hod. ve 
Spol. centru ČČK, vstupné 40 Kč
26. listopadu – BROŽE Z ORGANZY – ši-
kovné ručičky. Krásná ozdoba, která se dá 
připevnit na oděv pomocí zavíracího špend-
líku nebo do vlasů pomocí spony, od 16:00 

hod ve Spol. centru ČČK, 
vstupné 30 Kč
27. listopadu – VÝLET 
DO POLSKA – KU-
DOWA ZDROJ, přihlášky 
na tel.: 775 112 998, 724 629 031, nebo každý 
pátek od 8:00 do 17:00 hod. na ČČK, kde se 
provádí i úhrada za výlety (prosíme o úhra-
du výletu před odjezdem – děkujeme). Od-
jezd v 7:00 hod. z nádraží ČSAD, cena 120 
Kč člen ČČK, 140 Kč ostatní
30. listopadu – VÝROBA ADVENTNÍ DE-
KORACE – šikovné ručičky, výroba advent-
ních věnců, svícnů, od 14:00 hod. ve Spol. 
centru ČČK. S sebou si přineste: svíčky, věn-
cový podklad, různé zdobení. (chvojí, drá-
tek, tavná pistole, zdobení bude připraveno), 
vstupné 30 Kč

PRAVIDELNÉ AKCE – SPOL. CENTRUM 
ČČK
KAVÁRNIČKA – centrum setkávání, každý 
PÁ od 8:00 do 15:30 hod.
MASÁŽE – klasické, havajské, re|exní tera-
pie a Shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998, vstupné 30 Kč/ 1 hod./ osoba
Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena.

KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ – otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.
AKCE PRO DĚTI – kroužek pro děti první-
ho stupně ZŠ „MONČIČÁCI“ – připraven 
je bohatý program se spoustou her a  sou-
těží, informace o  kroužku naleznete na 
moncicaci.8u.cz

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
PARDUBICKÉHO KRAJE,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí 
Srdečně zveme občany se zdravotním 
postižením a  seniory na Plavání, které 
se koná 13. 11., 27. 11. a 11. 12. od 15:00 
do 17:00 v orlickoústeckém krytém bazé-
nu. V  rámci lekcí připravujeme soutěže 
pro děti a možnost konzultací plaveckých 
technik, kromě bazénu je pravidelně pří-
stupna vířivka, parní kabiny, tobogán a na 
poslední lekci také relaxační centrum. Při-
jďte si s námi zaplavat a zjistit, že voda je 
velký přítel.
Rovněž zveme a  na bezplatný počítačový 
kurz pro občany se zdravotním postižením 
od 19 do 64let, kteří s počítačem začínají. 
Kurz se bude konat v  listopadu a prosin-
ci letošního roku, každý čtvrtek od 13:00 
– 15:00 hod. Zájemci, kteří budou mít 
zájem o  kurz, volejte na telefonní číslo: 
465 525 324. Změna času možná! Kurz se 
koná v rámci služby Sociální rehabilitace.
dále Centrum nabízí…
- Odborné sociální poradenství včetně 
půjčovny kompenzačních a  rehabilitač-
ních pomůcek pro děti se zdravotním po-
stižením
- Osobní asistenci
….. také nabízíme BATERIE DO SLU-
CHADEL
V  našem Centru je také možno zakoupit 
baterie do sluchadel (typy 10, 13, 312, 675) 
za velice výhodnou cenu 100Kč za plato 
(6ks).
Kde nás najdete: Čs. armády 1181, 562 01 
Ústí nad Orlicí, (ve výškové budově Riete-
ru, naproti hotelu Uno).
Kontakty: telefon 465  525  324, mob. 
775 693 985 (Eva Jiřincová), 775 693 986 
( Mgr. Kateřina Sloupenská), 465 525 324 
(Radka Venclová). Fax: 465  525  324, e-
-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz , katerina.
sloupenska@czp-pk.cz , radka.venclova@
czp-pk.cz, , web: www.czp-pk.cz

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, ZO ÚSTÍ N.O.

Pozvánka na pondělí 26. listopadu na divadelní představení Petra Abrahama „Moje hra“ v po-
dání Divadla Kalich Praha. Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana 
Bydžovská a další. 
Kde – Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí v 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 Penzion v 19:10 hod.) Kontakt: 737 378 815, 732 868 714

 

 

 

 

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pátek 9. a 23.11. – PLAVÁNÍ PRO ČLENY 
SENIOR KLUBU. Od 13:00 do 14:15 hod. 
v krytém plaveckém bazénu v ÚO spojené se 
cvičením ve vodě. Vstup 50 Kč na průkazku 
Senior klubu. Stále jsou volná místa.
Středa 14.11. – PŘEDNÁŠKA V KNIHOV-
NĚ. V  rámci druhého ročníku cyklu Aka-
demie volného času zveme naše členy do 
knihovny na přednášku Ing. V. Homolky na 
téma „Sklářské hutě v  Orlických horách – 
Karolínina huť – poslední sklárna Orlických 
hor“. Začátek přednášky v 18:00 hod., vstup 

volný.
Pátek 16.11. – PEČENÍ VÁNOČNÍHO 
CUKROVÍ a jiných pochoutek. Pečení bude 
probíhat ve „Sladkovně“ pod vedením zku-
šené cukrářky od 14:00 hod. Přihlášky se 
přijímají ve „Sladkovně“ do 13.11 do počtu 
deseti účastníků. Těsto na pečení bude při-
praveno. Účastnický poplatek 50 Kč. Další 
informace při přihlášení. Akci zajišťuje paní 
Šamšulová, tel.: 722475129
Čtvrtek 22.11. - VÝROČNÍ ČLENSKÁ 
SCHŮZE SENIOR KLUBU se koná v jídel-

ně Penzionu, Na Pláni 1343 od 14:30 hod. 
Přihlášky k  účasti členů na schůzi se přijí-
mají každé úterý ve „Sladkovně“ od 10:00 
do 12:00 hod., nebo telefonicky na tel.: 
722475129, 722475132, 722475131 do 20.11. 
do 12:00 hod. Na členské schůzi bude mož-
né zaplatit udržovací příspěvek na rok 2013 
ve výši 200 Kč. Připravte si, prosím, návrhy, 
jaké kurzy máme pořádat příští rok. Účast na 
schůzi je možná pouze při zaplacení účast-
nického poplatku na rok 2012. Občerstvení 
a kulturní program zajištěn.
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PŘIPRAVUJEME
Pátek 7. prosince – ADVENT V  RATIBO-
ŘICÍCH s překvapením v Dobrušce. Zájezd 
do Babiččina údolí, návštěva zámku, mlýna 
a  adventního trhu s  dopoledním překvape-
ním v Dobrušce. Přihlášky se přijímají každé 
úterý ve „Sladkovně“ od 10:00 do 12:00 hod. 
do 4.12. Člen Senior klubu hradí 100 Kč, ne-
člen 140 Kč, neobyvatel Ústí n.O. jako ná-
hradník 200 Kč. Vstupné na advent a dopra-
va je v ceně, oběd si hradí každý sám. Platba 

při přihlášení.
ODJEZDY AUTOBUSU:
Hylváty ČSAO 7:30 hod., Dukla-prodejna 
7:40 hod., Babyka 7:45 hod., nádraží ČSAD 
7:50 hod., Tvardkova 7:55 hod., Penzion 8:00 
hod..
KONTAKTY NA SK: 722475129, 722475132, 
722475131, 731601548.
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM V CSP
V úterý 13.11. se od 12:30 hod. v  jídelně Penzionu, Na Pláni 1343 uskuteční MALOVÁNÍ 
HORKÝM VOSKEM. Přijďte si zhotovit hezké vánoční přání malováním horkým voskem 
na papír (metoda encaustic). Přineste si s sebou jen čtvrtku papíru, nůžky a voskové pastelky. 
Ostatní materiál bude k dispozici. Odpolednem Vás bude provázet paní Plívová. Vstup volný.
Těšíme se na Vás! Jana Ešpandrová, ředitelka

SETKÁNÍ JUBILANTŮ NA RADNICI
Dne 11.10.2012 v 13:00 hodin se uskutečni-
lo již tradiční setkání jubilantů, kteří v letoš-
ním roce dovršili 80 let věku.
Slavnostní přijetí starostou města Petrem 
Hájkem proběhlo v  obřadní síni naší rad-
nice. V letošním roce bylo pozváno 92 osla-
venců, zúčastnilo se 47, ostatní se omluvili ze 
zdravotních nebo jiných důvodů. Program 
byl obohacen vystoupením dětí z  Mateř-
ské školy Heranova v Ústí nad Orlicí a žáků 
Základní umělecké školy v  Ústí nad Orli-
cí. Jubilanti se slavnostně zapsali do kroni-

ky města a obdrželi knihu o Ústí nad Orlicí 
s  podpisem pana starosty. Ženy byly obda-
rovány také květinou. Po o=ciální části v ob-
řadní síni se jubilanti přesunuli do zasedací 
místnosti městského zastupitelstva, kde pro 
ně pracovnice odboru sociálních služeb při-
pravily pohoštění a proběhla zde neformální 
beseda s vedením města.
Všichni zúčastnění zhodnotili celou akci 
jako velmi vydařenou.

Vedení města a odbor sociálních služeb

POZVÁNKA DO DPS SV. KRYŠTOF 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve seniory na povídací a rukodělné dopo-
ledne:
Ve středu 14. listopadu od 9:00 hod. nám povypráví p. Jaroslav Harapát 
z Kerhartic O zvěři v našich lesích. 
V úterý 27. listopadu od 9:00 hod. si k nám přijďte uplést adventní věnečky. 
Chvojí od nás dostanete, drobná dekorace k nazdobení věnečku bude na místě k zakoupení.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.
Službu denního stacionáře podporuje Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
Provozní doba: během této 
doby začátky programů cca 
9:30 – 10:00 hod., pobytné 
30Kč/dítě, 40 Kč/ více dětí.
TÉMATEM MĚSÍCE JSOU 
ŽIRAFY.

PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DO-
SPĚLÉ , případně v jednodušší variantě i pro 
děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI, zpívání, vyrábění, pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, AJ PRO 
DĚTI, kontakt: J.Marková, 777 656 047 

PONDĚLÍNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena 
dle spotřebovaného materiálu)
PO 5.11. od 10:00 hod. – NÁUŠNICE A PŘÍ-
VĚSKY SE SWAROVSKI ELEMENTS
PO 12.11. od 10:00 hod. – KRABICE ZE 
STARÝCH NOVIN, košíkářství trochu jinak
PO 19.11. od 10:00 hod.– VÁNOČNÍ DÁR-
KY UBROUSKOVOU METODOU
PO 26.11. od 10:00 hod. – ADVENTNÍ 
VĚNCE

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – AJ PRO DOSPĚLÉ, 
kontakt: J. Procházka, 601 592 935
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: D. Dostrašil, 603 913 885
ČT: 17:00 – 19:00 hod. – MANŽELSKÉ VE-
ČERY, kurz komunikace mezi partnery
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s  kavárnou, kontakt: M. Kalá-
šek, 739 420 287

JEDNORÁZOVÉ AKCE
SO 3.11. – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, od 
17:00 hod., město ÚO. Sraz opět na dvou 
místech – u ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Třebovská, 
průchod městem na zahradu RC, obrázek ze 
svíček, malý ohňostroj
PO 5.11. – DÁMSKÁ JÍZDA, od 20:00 hod., 
herna RC
ÚT 6.11. – SETKÁNÍ DRC, od 17:00 hod. , 
herna RC
ČT 15.11. – CHYBY VE VÝCHOVĚ, od 
10:00 hod., sál 1. patro, interaktivní přednáš-
ka Mgr. E. Ruckého
SO 3. a 17.11. – SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOS-
TŮ, od 18:00 hod., Hylváty. Cena dle počtu 
sportujících (cca 60Kč), přihlášky nejpozději 
1 den předem na P. Novák, 604 904 710

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 

tel.: 604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsr-

dicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Or-
licí.

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
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MATEŘSKÉ CENTRUM 
MEDVÍDEK

KAVÁRNIČKA, pondělí 5. lis-
topadu od 9:00 hodin.
MÁMY PRO MÁMY – vyrá-
bíme srdíčka a  dárečky, úterý 
6. listopadu od 15:00 hodin.
LAMPIÓNKOVÝ PRŮVOD S  POHÁD-
KOU, pátek 9. listopadu od 16:00 hodin. 
Pojďte s námi po pohádkové cestě s lampión-
ky. Začínáme před MŠ Heranova. Od 17:00 
hod. je pro malé i velké připravena loutková 
pohádka Jak sel kozlík do světa. Vstupné 35 
Kč/dítě. Za deště se koná pouze pohádka 
od 17:00 hod.!!
POTISK TRIČEK, úterý 13. listopadu od 
15:00 hodin. S sebou si přineste vypraný ba-
vlněný textil.
DECOUPAGE NA SVÍCEN, úterý 20. listo-
padu od 15:00 hodin.
ZDRAVÉ PEČENÍ A SLADKOSTI NA MI-
KULÁŠE, středa 21. listopadu od 9:30 hodin.
Přijďte načerpat inspiraci, možnost nákupu 
sladkostí na Mikuláše
VYRÁBÍME ANDĚLÍČKY, úterý 27. listo-
padu od 15:00 hodin.

MEDVÍDKOVA „MIKULÁŠSKÁ“ S  PO-
HÁDKOU, pátek 30. listopadu od 17:00 ho-
din. Milí rodiče, přiveďte své děti za Miku-
lášem a čertem a přineste si pro ně dáreček. 
Vstup pouze pro předem přihlášené. V pří-
padě zájmu nás, prosím, kontaktujte. Děku-
jeme za pochopení. Vstupné 40 Kč/dítě.

PROVOZNÍ DOBA
PO od 9:00 do 12:00 hod. – NEMLUVŇÁT-
KA + výtvarný kroužek
ÚT od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – volná herna
ÚT od 15:00 do 18:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – výtvarný kroužek + herna
ST od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – přednášky dle programu + herna
ČT od 9:00 do 12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – zpívánky a malovánky + herna

KONTAKT: K. Fišarová 605/965463, M. Cr-
honková 605/774569, medvidekuo@seznam.
cz, www.medvidekuo.cz

Za "nanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA
Přijďte navštívit naši novou horole-
zeckou stěnu, která stejně jako DDM 
sídlí v  budově SŠUP na Špindlerově 
ulici. Otevřeno pro veřejnost je v pon-
dělí a úterý od 18:30 do 20:30 hod. a ve 
čtvrtek od 19:00 do 21:00 hod.

DDM Duha ve spolupráci se SportMu-
sicClubem pořádají 3. listopadu od 15:00 
hod. FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH 
SPORTŮ. Téměř 4 hodiny =lmu věnované 
prašanu, kolmým ledům, dobývání osmi-
tisícovky v  zimních podmínkách. Součástí 
=lmového festivalu je vernisáž tematické vý-
stavy fotogra=í Davida Karvaye, Josefa Šulce 
a Aleše Bílého, která bude zahájena ve 14:00 
hod. Vstupné na festival je 50 Kč. Předprodej 
vstupenek: SMC UO, DDM DUHA a Sport 
Bárt.

5. listopadu – PIŠQWORKY – oblast-
ní kolo pro SŠ z okresu Ústí n.O.
1. prosince – VÝLET DO VÁNOČNÍ 
VÍDNĚ pro děti, rodiče s  dětmi a  ši-
rokou veřejnost. Program: procházka 
centrem Vídně, rezidence Schönbrunn, 
Ho�urg, vánoční trhy před radnicí – 

Rathaus a další. Cena 400 Kč zahrnuje jízdné 
a pojištění na území ČR. Uzávěrka přihlášek 
je 15. listopadu.
Připravujeme Jarní lyžařské a  snowboar-
dové prázdniny, tentokrát v  Čenkovicích 
(Penzion Sova-ubytovna KIMEX) v termínu 
od 4. do 8.2. 2013.
DDM Duha je na Facebooku. Staňte se na-
ším fanouškem! Naše stránka: http://www.
facebook.com/#!/ddmDUHA. Od 1.1.2013 
budou zrušeny e-mailové adresy: ddm-usti@
ddm-usti.cz a ddm-usti@seznam.cz

KINO MÁJ – LISTOPAD 2012

Sobota 3. v 19:30 hodin
SVATÁ ČTVEŘICE
* Film vypráví příběh dvou párů, které se 
rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manžel-
ské erotiky v exotickém prostředí karibského 
ostrova. Vstupné: 60 Kč

Pondělí 12. v 19:30 hodin
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2
* Akční podívaná s hvězdnými jmény. Titul-
ky. Vstupné: 60 Kč

Úterý 20. v 19:30 hodin
96 HODIN: ODPLATA
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA. 
Titulky. Vstupné: 80 Kč

Úterý 27. v 19:30 hodin
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
*Český =lm, který byl vybrán na prestižní =l-
mový festival Berlinale 2012. Vstupné: 70 Kč

NABÍDKA POŘADŮ – LISTOPAD

Pátek 2. listopadu
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
N. Robbins: HROBKA S VYHLÍDKOU, DS 
Divadlo Broumov (Orlická �álie – 2.před-
stavení 5. ročníku).
Hororová komedie s  detektivní zápletkou 
plná klasického anglického humoru. Diva-
delní předplatné, vstupné 130 Kč

Úterý 6. listopadu
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
DUO SIEMPRE NUEVO - P. VACÍK & M. 
FREML – kytary. Program: J.S. Bach, E. Gra-
nados, A. Piazolla a  další. Koncertní před-
platné, vstupné 140 Kč

8. – 10. listopadu – Malá scéna
NADOTEK - 12. ročník FILMOVÉHO FES-
TIVALU DOKUMENTÁRNÍ TVORBY se 
sociální tématikou

Sobota 10. listopadu
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
JAK HONZA S  DUCHEM ZATOČIL, Di-
vadlo eMILLIon Větrný Jeníkov. V pohádce 
hraje 7 pojízdných totemových loutek a  1 
metr vysokých a manželé Navrátilovi. Vstup-
né 50 Kč

Úterý 13. listopadu
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ – udílení Čestného občanství, Ceny 
města, Počinu roku a Ceny starosty. 

Středa 14. listopadu
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
PERU A  AMAZONIE – v  cestopisná před-
náška s  návštěvou Limy, Cuzca, posvátné-
ho města Machu Picchu, přírodní rezerva-
ce Balestas a  národního parku Huascarán. 
V Amazonii vyrazíme do pralesa na indiány. 
Vstupné 65 Kč

Pondělí 26. listopadu
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Petr Abraham: MOJE HRA, Divadlo Kalich 
Praha
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil 
tento svět nečekaně a  s  poměrně starosvět-
ským přáním: chtěl po své partnerce, aby 
uspořádala soukromou smuteční slavnost 
na jeho počest. V obývacím pokoji se u vy-
staveného Mistra schází šest jeho osudových 
žen.... Hrají: J. Bartoška, J. Janěková ml., Z. 
Bydžovská, V. Peterková, N. Divíšková, režie: 
J. Kačer. Divadelní předplatné, vstupné 320 
Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 271. 
INFORMACE: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, tel.: 465 521047, 465525245 i  fax, www.
klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz
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NABÍDKA CVIČENÍ JÓGY
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí nabízí zá-
jemcům o jógu ještě několik volných míst 
a to ve středu od 18:30 do 20:30 hodin ve 
žlutém salonku Kulturního domu. Vhod-
né i  pro začátečníky. Cvičení vede paní 
Míla Spíchalová.
Informace na tel.: 465 523 975, 465 521 047, 
zelinkova@klubcentrum.cz

PROGRAM MALÉ SCÉNY V LISTOPADU
M. VOBORNÍK – plastiky, obrazy, C. HO-
LAS – fotogra=e, objekty. Vernisáž výstavy 5. 
listopadu v 17:30 hodin
1. listopadu – NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ, režisérka 
O. Špátová ve svém novém =lmu popisuje 
první dospělou generaci po revoluci, v 19:00 
hod., vstupné: členové FK 60 Kč, studenti 40 
Kč, ostatní 70 Kč
4. listopadu – ZAPEKLITÁ POHÁDKA, Di-
vadlo Tramtárie Olomouc. Městem chodí 
Mikuláš, Anděl a .... čert. Jenže malou čertici 
zapomenou během koledování ve 13. patře 
u Němečků...., v 15:00 hod., vstupné: děti 40 
Kč, dospělí 60 Kč
7. listopadu – KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ 
– dokumentární středy. Dokument o Jarosla-
vu Duškovi, režie: V. Poltikovič, v 17:00 hod., 
vstupné: 45 Kč, členové FK 35 Kč
15. listopadu – MŮJ STRÝČEK Z  AMERI-
KY, =lm, Francie, 1980. Studie o determino-
vanosti lidského bytí v klasické komedii Ala-
ina Resnaise, v 19:00 hod., vstupné: členové 
FK 45 Kč, studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč
17. listopadu – DIVADLO DNO – IDOLLS 
– taneční hudba, loutky bez tváře, divoké po-
hyby v režii J. Jelínka. KONCERT KAPELY 
– SEN, v 19:00 hod., vstupné: 80 Kč, studenti 
60 Kč
18. listopadu – VESMÍRNÍ OPIČÁCI, =lm, 
USA, 2008. Hravé mimozemské dobrodruž-

ství se skvělou animací v českém znění, režie: 
Kirk De Micco, v 15:00 hod., vstupné: děti 25 
Kč, dospělí 40 Kč
21. listopadu – 4. REVOLUCE - dokumen-
tární středy, =lm, Německo, 2010. Jaké má 
svět možnosti přepnutí na zásobování 100% 
obnovitelnými zdroji v  příštích 30 letech?, 
režie: C.-A. Fechner, v 17:00 hod., vstupné: 
45 Kč, členové FK 35 Kč
22. listopadu – AŽ DO MĚSTA AŠ, =lm, 
Slovensko, 2012. Debut režisérky I. Grófové 
vypráví o  tragédii dvou opuštěných sloven-
ských šiček, které přišly do českého pohrani-
čí za prací či vidinou lepšího života, v 19:00 
hod., vstupné: členové FK 50 Kč, studenti 40 
Kč, ostatní 60 Kč
27. listopadu – SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ – 
vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve 
na 4. setkání s veřejností, v 17:00 hod.
28. listopadu – NA SKŮTRU PO INDONÉ-
ZII S RODINOU A BATOHY. Kluci a rodi-
če Skaličtí promítají všem, co rádi cestují, 
v 19:00 hod., vstupné 50 Kč
29. listopadu – RED ROAD, =lm, VB, Dán-
sko, 2006. Všemocné a vševidoucí televizní 
kamery v ulicích Glasgowa. Osamělá operá-
torka kamerové služby a její tajemství. Krutá 
pomsta nebo vášnivý sex?, režie: A. Arnold, 
v 19:00 hod., vstupné: členové FK 50 Kč, stu-
denti 40 Kč, ostatní 60 Kč

VZPOMÍNKA A MODLITBA 
ZA ZEMŘELÉ

Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad 
Orlicí zve ke společné vzpomínce a modlit-
bě za naše blízké v  den Památky zesnulých 
v pátek 2. listopadu v 19:30 hod. na ústeckém 
hřbitově u hlavního kříže.

P. Vladislav Brokeš, děkan

KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU MĚSTA 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V pátek 9. listopadu v 19:30 hodin zveme 
všechny své příznivce do Roškotova diva-
dla na již pátý koncert dechového orches-
tru. Opět jsme připravili pestrý program, 
zazní hudba všech žánrů. Večerem provází 
Ludmila Hrodková, hostem večera je Ing. 
arch. Petr Kulda.
Vstupenky na koncert bude možné zakou-
pit v  předprodeji v  Informačním centru 
v budově radnice. J. Kněžek

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna Ústí nad 
Orlicí Vás srdečně zve na 
akce pořádané v listopadu:
Od středy 7.11. zveme naše 
nejmenší čtenáře s  rodiči 
na dopolední „Setkávání s  Čítánkem“. 
Tato setkání se budou konat vždy 1. středu 
v měsíci od 10:00 do 11:00 hod. Těšit se 
můžete na čtení, hraní, povídání i drobné 
tvoření.
Při prvním Čítánkovém setkání 7.11. bu-
deme číst Listopadovou pohádku.
Ve středu 14.11. od 18:00 hod. pokračuje 
cyklus Akademie volného času přednáš-
kou pana Ing. V. Homolky na téma „Sklář-
ské hutě v Orlických horách – Karolínina 
huť – poslední sklárna Orlických hor“.
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
Od listopadu měníme otevírací dobu na 
dětském oddělení Městské knihovny Ústí 
nad Orlicí. Nově bude OTEVŘENO I VE 
STŘEDU DOPOLEDNE. 
VÝPŮJČNÍ DOBA NA DĚT. ODDĚLENÍ:
ÚT – PÁ  12:30 – 17:30 hodin
ST    9:00 – 17:30 hodin 

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde si můžete ještě do 9. listopadu prohléd-
nou výstavu s názvem
Jan KAVAN – gra=ky a kresby
Stanislava KAVANOVÁ – sochy
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 
10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 14-17 hod.

V MUZEU I V LISTOPADU VÝSTAVY 
PRO CELOU RODINU 

Zveme tímto všechny návštěvníky na již probíhající no-
vou sérii výstav. V 1.NP si v Hernychově vile můžete pro-
hlédnout: „Hodiny“ , „Vějíře“, „Ženské galeje“, v poschodí 
pak „Angličáky“, „Ústí a  děti první třetiny 20. století – 
očima fotografa V.Vladyky“ a z cyklu osobnosti výstavu 
nazvanou „Marie Rollerová - ústecká spisovatelka“ . 
Od října je zpřístupněn interiérový Planičkův orloj s ne-
spočetnými funkcemi , který bude možné si prohlédnout 
spolu s  ostatními výstavami vždy ve dnech út-pá 9:00-
11:30, 12:30-17:00 hod, so, ne, a svátky 13:30-17:00 hod.
V běhu je opět muzejní kroužek. O dalších akcích pro-
běhnou informace na stránkách muzea www.muzeum-
-uo.cz , v informační skříňce nebo Vám je podají kolego-
vé v pokladně muzea.

VÝROČNÍ BĚH NA DLOUHOU 
TRAŤ SOUBORU C-DANCE

V sobotu 24. listopadu se již tradičně usku-
teční v Roškotově divadle celovečerní před-
stavení souboru moderního scénického tan-
ce C-Dance. Diváci se mohou těšit na chore-
ogra=e, které viděli v posledních letech, a to 
z  dílny choreografek Z. Bartošové, H. Bla-
žejové, O. Čopiánové, I. Zahradníkové, P. Li-
penské, V. Skalické a J. Papáčka. Jako již tra-
dičně se představí i choreogra=e zakladatelky 
souboru Evy Veverkové. Za soubor C-Dance 
Vás všechny srdečně zvu.  V. Skalická

SBĚRATELSKÁ BURZA
Oblastní =latelistická a sběratelská burza všech oborů se uskuteční v neděli 18. listopadu od 
7:30 do 11:00 hod. v jídelně bývalého okresního úřadu v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno.

POZVÁNKA DO 
SportMusicClubu

Zveme Vás v  sobotu 24. 11. do SportMu-
sicClubu Ústí n.O., kde si od 20:00 hod. 
budete moci poslechnout STARÉ PECKY 
A FLÁKY ORIGINÁL.
ÚSTECKÝ SPORTOVNÍ PLES se usku-
teční v sobotu 8.12. od 19:00 hod. v Kultur-
ním domě v  Ústí n.O. Hraje skupina Skelet 
a rockotéka Mgr. Prochyho. 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
SportMusicClub uo, tel.: 465520065
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SYSTEMA: RUSKÁ ŠKOLA 
SEBEOBRANY

Nabízíme lekce sebeobrany i celkového roz-
voje člověka přizpůsobené evropské menta-
litě, srozumitelný systém založený na prá-
ci s  biomechanickými principy, minimální 
omezení, velká kreativita, přátelské zázemí, 
zajímavá cvičení, možnost účast na tema-
tických seminářích v ČR. Vhodné pro muže 
i ženy od 18 let. Taneční centrum Jana Bílka, 
každé pondělí od 20:00 hod., www.systema.
hanouche.cz

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY KARATE
Oddíl SK Karate Ústí nad Orlicí pořádá již 
12. ročník tradičních závodů karate GENE-
RALI CUP, které se konají v  sobotu 24. lis-
topadu v  tělocvičně Střední školy umělec-
koprůmyslové v  ÚO. Začátek soutěže kata 
je v 9:30 hodin, začátek soutěže kumite je ve 
13:00 hodin.
Tyto závody jsou největší sportovní akcí 
v  okrese Ústí nad Orlicí. Loňského roční-
ku se zúčastnilo 247 závodníků z 38 oddílů 
a třech zemí.
Přijďte podpořit domácí závodníky, aby se 
jim po dvou letech podařilo odvézt pohár za 
první místo v bodování oddílů!!

Více na webových stránkách oddílu 
www.karateuo.cz

TANEC PRO KAŽDÉHO
Spontánní tanec pro každého - od 15 let, 
pondělí od 18 do 19.30 hod. v  gymnastic-
kém sále Gymnázia Ústí nad Orlicí (vchod 
od hřiště). Cena - 60 Kč. Přijďte se podívat. 
Bližší informace: ivanajakubikova@seznam.
cz nebo www.rodinneterapie.cz. 

CVIČENÍ POWERJÓGY
Opět obnoveny lekce powerjógy. Taneční 
centrum Relax Cafee /bývalá Družba), každé 
ÚT 18:30 – 19:30 hod. Od listopadu přidán 
druhý termín – ČTVRTEK. Pro začátečníky 
SOBOTNÍ KURZ – 2 hodiny výuky základ-
ních pozic. Bližší informace o termínech ho-
din a kurzů: M. Strnadová Skalická, 602 245 393

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
ČT 1.11. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 2.11. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
SO 3.11. 10:00 – 21:00 hodin
NE 4.11. 11:00 – 20:00 hodin
PO 5.11. 15:00 – 21:00 hodin
ÚT 6.11. 5:30-7:55, 16:00-19:00 hodin
ST 7.11. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 8.11. 5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 9.11. 5:30-7:55, 15:00-21:00 hodin
SO 10.11. 10:00 – 21:00 hodin
NE 11.11. 10:00 – 20:00 hodin
PO 12.11. SANITÁRNÍ DEN
ÚT 13.11.  5:30-7:55, 16:00-20:00 hodin
ST 14.11. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 15.11.  5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 16.11.  5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
SO 17.11. 10:00 – 21:00 hodin
NE 18.11. 10:00 – 20:00 hodin
PO 19.11. 14:00 – 21:00 hodin
ÚT 20.11.  5:30-7:55, 16:00-19:00 hodin
ST 21.11. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 22.11.  5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 23.11.  5:30-7:55, 15:00-21:00 hodin
SO 24.11. 10:00 – 21:00 hodin
NE 25.11. 10:00 – 20:00 hodin
PO 26.11. 14:00 – 21:00 hodin
ÚT 27.11.  5:30-7:55, 16:00-20:00 hodin
ST 28.11. 17:00 – 21:00 hodin
ČT 29.11.  5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PÁ 30.11.  5:30-7:55, 14:00-21:00 hodin
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ: každou ST od 
13:00 do 14:30 hod., AQUAAEROBIC: každé 
ÚT od 20:00 do 21:00 hod.
PLAVÁNÍ DĚTÍ S  RODIČI: bližší info: 
777  673  357, PLAVÁNÍ KOJENCŮ A  BA-
TOLAT: bliŽŠÍ INFO: 775 858 670
Upozorňujeme veřejnost, že plavecký bazén 
má právo na změnu provozních hodin pro 
veřejnost, na omezení provozu relaxačního 
centra a ostatních atrakcí. INFORMACE: na 
tel.: 734 353 475, www.bazenusti.cz, www.fa-
cebook.com/rs tepvos.uo

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Provozní doba
NOVINKA!

Připravili jsme pro Vás kondiční a zdoko-
nalovací plavání pro dospělé s plaveckou 
trenérkou J. Strakovou, která má zkuše-
nosti s přípravou vrcholových plavců.

1 za 14 dnů v úterý 
od 19.00 – 20.00 hod.

24.11. – VODNÍ NOC 
OD 21.00 – 24.00 HOD.

Zvýhodněné vstupné, relaxace v Aqua-
zorbech, intimní atmosféra při svíčkách, 

relaxační centrum ZDARMA!
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 734 353 472, 475

CENTRUM RIO - SPINNING, 
K2 HIKING, TRX, FITBOX

rezervace: www.tepvos.cz/rezervace
kontakt: 777 673 359

ZIMNÍ STADION
v závislosti na počasí bude v listopadu 

spuštěn ZIMNÍ PROVOZ
Více informací na: 608 553 305

SOLÁRIUM + VIBRA SYSTÉM
CENA 6,- Kč/hod., 

vibra systém ZDARMA!!
rezervace: 734 353 472, 475

SAUNA
provozní doba

SAUNOVÁNÍ S RITUÁLY 
dne 17. 11. 2012

děti s rodiči, ženy, muži a společná
Více informací: 736 433 729 NA

provozní doba
SAUNOVÁNÍ S RITUÁLY 

dne 17. 11. 2012
děti s rodiči, ženy, muži a společná

Více informací: 736 433 729

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Neděle 4.11. 18:00 – 23:00 hodin  
PILSNER URQUELL Bw.liga (družstva)
Pondělí 5.11. 17:30 – 23:00 hodin 
STEEL CUP (jednotlivci)
Úterý 6.11. 19:00 – 23:00 hodin 
ESAB 3. liga (družstva)
Středa 7.11. 19:00 – 23:00 hodin 
KAJA UNO 4. liga (družstva)
Neděle 11.11. 18:00 – 22:00 hodin 
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 12.11. 18:30 – 22:00 hodin 
CBT Cup (jednotlivci)
Úterý 13.11. 19:00 – 23:00 hodin 
HENRY GRIL 5. liga (družstva)
Středa 14.11. 16:30 – 18:45 hodin 
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 14.11. 19:00 – 23:00 hodin 
„U MALINŮ“ 6. liga (družstva)
Neděle 18.11. 18:00 – 22:00 hodin 

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

SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, Pivni-
ce U  Skoby srdečně zvou na 13. ročník tu-
ristického pochodu SKOBÁCKÉ PUTOVÁ-
NÍ, který se uskuteční 1. prosince. Start je od 
7:00 do 10:00 hod. v  Pivnici U  Skoby, ÚO. 
Trasy: 50 km, 35 km, 25 km, 15 km, 8 km 
a hvězdicová. Další info: pochody.lansperk@
seznam.cz, www.lansperk-sbor.cz Těšíme se 
na Vaši účast!!

PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 19.11. 18:15 – 23:00 hodin 
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Středa 21.11. 16:30 – 23:00 hodin 
TACL CUP (jednotlivci)
Neděle 25.11. 18:00 – 22:00 hodin 
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Pondělí 26.11. 18:30 – 22:00 hodin 
GENERALI CUP (jednotlivci)
Úterý 27.11. 19:00 – 23:00 hodin 
ÚSTECKÁ 1. liga (družstva)
Středa 28.11. 16:30 – 18:45 hodin 
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 28.11. 19:00 – 23:00 hodin 
PROPLAST 2. liga (družstva)

Tel. rezervace: 465 529 477 – 9, e-mail: rada-
va@radava.cz, www.radava.cz
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STAROSTA PODĚKOVAL 
ŘEDITELKÁM

V úterý 18. září se uskutečnilo setkání staros-
ty města a vedoucího odboru školství s od-
cházejícími ředitelkami dvou mateřských 
škol. Starosta Petr Hájek a  vedoucí odboru 
školství Luboš Mikyska se na radnici sešli 
s Janou Jirouškovou a Danou Lemhdenovou 
u příležitosti odchodu do důchodu. Poděko-
vali tak oběma ředitelkám za jejich dlouho-
letou práci a předali pamětní list a květinu.

MUZEUM PŘIBLIŽUJE 
ŽENSKÉ GALEJE

Výstava nazvaná „ŽENSKÉ GALEJE“ aneb 
jak naše babičky bílily, praly, žehlily a  spra-
vovaly prádlo byla ve čtvrtek 20. září zahá-
jena v Městském muzeu v Hernychově vile. 
Výstava přibližuje, jak vzdáleně dnes pů-
sobí všechny činnosti spojené s  tzv. velkým 
prádlem, které naše babičky musely absolvo-
vat přibližně jednou měsíčně. Den předem 
prádlo namočit (často po vykoupání všech 
členů rodiny), pak vše vyždímat, vyvařit 
v hrnci či kotli, poté řádně vydrbat na valše, 
znovu vyždímat, máchat, ždímat, máchat,...
pak přenést na louku, kropit a na slunci bílit, 
doma naškrobit, vytáhnout a vyžehlit.
Výstava názorně ukazuje návštěvníkům 
všechny jednotlivé kroky celého procesu 
včetně všeho potřebného náčiní.

INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ OSOB SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina komunitního plánování 
pro osoby se zdravotním postižením připra-
vila na úterý 25. září Integrační setkání osob 
se zdravotním postižením a široké veřejnosti. 
Na Mírovém náměstí se setkali poskytovatelé 
různých sociálních služeb, kteří zde prezen-
tovali svoje služby. Dále byly připraveny sou-
těže pro děti a veřejnost a další zájemce.

OSLAVILI MEZINÁRODNÍ 
DEN SENIORŮ

Ve čtvrtek 27. září se na zahradě ČČK v Ústí 
nad Orlicí uskutečnila oslava mezinárodního 
Dne seniorů, který připadá na 1. října. Akce 
se účastnili zástupci Senior klubu, Abraham 
klubu, Svazu invalidů, ČČK a senioři z pol-
ské Bystřice Kladské. Pro všechna družstva 
byly připraveny stany, dřevo, kotlíky a  po-
třebné ingredience pro uvaření soutěžního 
guláše. Odpolední část programu patřila vy-
hlášení vítězů ve vaření guláše a sportovním 
a  vědomostním soutěžím. Akce, kterou po-
řádala Komise rady města pro práci se seni-
ory, sdružující všechny kluby ve městě, měla 
u všech příchozích úspěch.

KONCERT „TÓNY NAD 
MĚSTY“ LÁKAL DO ZUŠKY

První ze šesti koncertů 11. ročníku Meziná-
rodního hudebního festivalu TÓNY NAD 
MĚSTY se v úterý 2. října uskutečnil v kon-
certním sále ZUŠ Jaroslava Kociana v  Ústí 
nad Orlicí. Vystoupilo zde francouzské kla-
vírní duo Pierre-Laurent Boucharlat a Sand-
ra Chamoux. Na programu večera byly čtyři 
skladby čtyř světových autorů.

DRUHÝ ROČNÍK VELETRHU 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

MĚSTA ÚSTÍ N. O. 
V rámci procesu komunitního plánování so-
ciálních a souvisejících služeb (KPSS) města 
Ústí nad Orlicí a okolí se ve čtvrtek 4. října 
uskutečnil v  kulturním domě druhý ročník 
Veletrhu sociálních služeb. Program zahájil 
starosta města Petr Hájek a hosté. Otázky ná-
vštěvníků zde zodpovídali zástupci poskyto-
vatelů prezentujících své služby. Veletrh byl 

nejen místem prezentace služeb, ale zároveň 
i  místem setkání členů řídící skupiny, pra-
covních skupin KPSS a poskytovatelů sociál-
ních služeb.

DĚTEM V KLUBÍČKU 
DAROVALI REFLEXNÍ VESTY

25 nových re|exních bezpečnostních vesti-
ček dostaly v  pondělí 8. října děti z  Mateř-
ské školy Klubíčko v  Ústí nad Orlicí. Vesty 
a perníčky, coby symbol krajského města, jim 
ve školce předal náměstek hejtmana Pardu-
bického kraje Roman Línek společně se sta-
rostou města Petrem Hájkem. V celém kraji 
bylo rozdáno na 100 vestiček jejichž náku-
pem bylo přispěno nadaci Naše dítě a záro-
veň je snahou podpořit bezpečnost dětí na 
komunikacích.

OCEŇOVÁNÍ 
BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH 

DÁRCŮ KRVE
Ve středu 10. října se uskutečnilo v  obřad-
ní síni Městského úřadu v  Ústí nad Orlicí 
slavnostní setkání bezpříspěvkových dárců 
krve za 40 bezplatných odběrů krve. Setká-
ní se účastnilo kolem 4 desítek dárců z celé-
ho okresu Ústí nad Orlicí, kteří tento odběr 
dovršili v  roce 2012. Dárci převzali plaketu 
doktora Jánského.






















