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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
Říjen 2007                       ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
Úplná znění usnesení RM jsou zveřejněna 
na úřední desce MěÚ v čp. 7 na Mírovém 
náměstí a na www.ustinadorlic.cz 
 
Ústeckoorlické betlémy v italské Massa 
Martaně 
 
Vedení partnerského italského města Massa 
Martana se  obrátilo na naše město 
s prosbou o opětovné zapůjčení betlémů za 
účelem výstavy, která se v tomto městě 
uskuteční ve dnech 24.12. 2007 – 6.1. 2008. 
Pokud v některé domácnosti existuje větší 
či menší, i podomácku vyrobený betlém, 
který by bylo možné zapůjčit, kontaktujte, 
prosím, sekretariát starosty města, tel.: 465 
514 235-6, e-mail: moravcova@muuo.cz 
nejpozději do 5.12. 2007. 
 
Výměna občanských průkazů 
 
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. 
prosince 2007 skončí platnost OP bez 
strojově čitelných údajů vydaných do 31. 
prosince 1998. Konec platnosti se 
vztahuje i na OP s vyznačenou platností 
„bez omezení“, s výjimkou OP občanů 
narozených před 1.1. 1936. 
Výměna průkazů je bezplatná, k vydání 
nového OP je třeba 1 průkazové foto ne 
starší jednoho roku, vyplněnou  žádost  a 
původní OP. 
 
 
Informace k platnosti řidičských 
průkazů (ŘP) 
 
ŘP vydán od 1.7. 1964 do 31.12. 1993 
Povinná výměna do 31.12. 2007 
ŘP vydán od 1.1. 1994 do 31.12. 2000 
Povinná výměna do 31.12. 2010 
ŘP vydán od 1.1. 2001 do 30.4. 2004 
Povinná výměna do 31.12. 2013 
K výměně ŘP je zapotřebí: 
1. dokladová fotografie, 2. původní ŘP, 
3. občanský průkaz, 4. vyplněná žádost 
Žádost o vydání řidičského průkazu (ŘP) se 
podává na MěÚ Ústí n.O., odboru dopravy 
a SH (viz níže). Řidičské průkazy 
pozbývají platnosti uplynutím příslušné 
doby stanovené pro jejich výměnu. 
Výměna ŘP je bezplatná. 
 
 
Stěhování odboru dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ 
 
Vzhledem k přestěhování odboru dopravy a 
SH MěÚ (registr vozidel,ŘP, silniční 
hospodářství, přestupky v dopravě) 
z bývalého Okresního úřadu, Smetanova 43 
na Mírové náměstí čp. 7 a do budovy 
odboru sociálních služeb, Dělnická 1405, 
dojde k dočasné změně provozní doby 
tohoto odboru. 
 
Od 17.10. do 19.10. dojde k uzavření 
provozu z důvodu stěhování do budovy 
čp. 7 na Mírové náměstí: 
- registr řidičů 

- projednávání přestupků v dopravě 
- silniční hospodářství 
 
Od 24.10. do 26.10. dojde k uzavření 
provozu z důvodu stěhování do budovy 
odboru sociálních služeb, Dělnická 1405: 
- registr vozidel 
 
Odbor dopravy a SH bude rozdělen na 
dvě části: 
Mírové nám., čp 7, 1. patro, od 22.10.: 
Registr ŘP, taxislužba – J. Stieglitzová 
Silniční hospodářství – M. Bartošová, Ing. 
M. Pirklová 
Přestupky v dopravě – J. Slavíková, V. 
Štěpánek 
Vedoucí odboru – J. Ešpandr 
 
Dělnická čp. 1405, 1. patro, od 29.10.: 
Registr vozidel – J. Renčínová, M. 
Červinková 
Technik reg.vozidel, reg. SME, zkušební 
komisař – P. Fiedler 
Zástupce vedoucího, reg. autoškol, 
zkušební komisař – I. Bartoš 
 
Provozní doba 
Pondělí:      8:00 – 17:00 hodin 
Úterý:         8:00 – 13:00 hodin (možnost 
objednání) 
Středa:        8:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek:       8:00 – 13:00 hodin (možnost 
objednání) 
Pátek:           pouze na objednání 
 
Nové tiskopisy na webových stránkách 
 
Na webových stránkách města 
(www.ustinadorlici.cz) je v sekci „tiskopisy 
MěÚ“ pod odborem školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy nově umístěn 
formulář „Žádost o povolení použití znaku 
města“ a  a pod odborem vnitřních věcí 
„Oznámení o konání hudební produkce“. 
 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Čas přistavení: 10:00 – 18:00 hodin 
U Strouhalů - 2. 10., U Sauny -  3. 10., 
Staré Oldřichovice  - 4. 10., Park Čs. legií - 
9. 10., Knapovec u prodejny -  10. 10., Na 
Výsluní - 11. 10., Pivovarská - 16. 10., 
Černovír -  17. 10., Sokolská -  18. 10., 
D. Houžovec -  23. 10., PVT -   24. 10., 
Na Tiché Orlici -  25. 10., Pivovarská u zel. 
- 30. 10., Knapovec MŠ -  31. 10. 
 
 
Axis4.info – Pomocná ruka 
podnikatelům 
 
Axis4.info, projekt zaměřený na podporu 
podnikatelů a probíhající pod záštitou 
Hospodářské komory ČR, rozšířil 
působnost i do našeho regionu. 
Co je Axis4.info? Cílem tohoto centrálního 
registru je vybudování celorepublikového 
internetového katalogu výrobků a činností 
podnikatelských subjektů a institucí ze 
všech oborů průmyslu,obchodu a služeb. 
Co konkrétně přináší projekt Axis4.info 
Vaší firmě: 
1. Vstupem do registru podnikatelských 
subjektů se údaje o Vaší firmě stanou 
součástí informací, které Hospodářská 

komora ČR a regionální samospráva krajů 
a měst prezentují u nás i v zahraničí 
2. Vašim stávajícím i potenciálním 
zákazníkům umožníte získávat aktuální 
informace o Vašich produktech a službách. 
3. Vstupem do registru získáte možnost své 
údaje kdykoli upravovat nebo doplňovat. 
Tím se mohou stát plnohodnotnou 
internetovou stránkou sloužící k prezentaci 
Vaši společnosti. 
4. Axis4.info umožňuje rychlé získávání 
informací o Vašich zákaznících, 
dodavatelích i konkurentech. 
Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání 
v regionu se město Ústí nad Orlicí rozhodlo 
projekt Axis4.info podpořit.  Společnosti, 
zařazené do projektu, se zařazením do 
registru a zobrazením sídla v podrobných 
mapách stanou součástí podnikatelského 
prostředí a celkové infrastruktury ve městě. 
Více info: www.axis4.cz, informačních 
centrech Hospodářské komory, nebo na 
zelené lince 800 900 501. 
 
Obchodní centrum STOP.SHOP Ústí 
nad Orlicí – posouzení vlivů na ŽP 
 
KÚ Pardubického kraje, odbor ŽP zahájil 
zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí záměru  
„Obchodní centrum STOP.SHOP Ústí 
nad Orlicí“. 
Záměr počítá s výstavbou hypermarketu 
nabízejícího reprezentativní výběr 
nepotravinářského a průmyslového zboží 
(např. elektro, drogerie, oděvy, obuv, sport, 
hračky, nábytek, textil). Celý objekt je 
rozdělen na 8 samostatných prodejních 
jednotek. Zbývající část nově řešeného 
území je navržena pro parkoviště osobních 
vozidel s obslužnými komunikacemi a je 
doplněna zelení. Z hlediska umístění se 
nachází nově navrhovaný areál 
"Obchodního centra" v bezprostřední 
blízkosti Penny marketu při 
severovýchodním okraji města Ústí n.O.  
Oznámení, zpracované oprávněnou osobou 
podle přílohy č. 3 zákona o hodnocení vlivů 
na životním prostředí, je k nahlédnutí na 
odboru ŽP MěÚ Ústí n. O., v kanceláři č. 
252, nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 
do 17:00, v ostatní pracovní dny po dohodě 
na telefonu 465 514 259. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k tomuto oznámení na adresu KÚ 
Pardubického kraje do 20 dnů ode dne 
zveřejnění této informace na úřední desce 
KÚ. 
Květuše  Richterová,  vedoucí odboru ŽP 
 
Regenerace panelového sídliště 
 
Město Ústí nad Orlicí již několik let 
vylepšuje vzhled panelového sídliště 
Štěpnice. Mění se nejen jednotlivé domy, 
ale i jejich okolí. Od roku 2003 se postupně 
realizují jednotlivé etapy investiční akce 
Regenerace panelového sídliště Štěpnice. 
Stavební práce zahrnují zejména 
rekonstrukce povrchů komunikací a 
chodníků, rozšíření parkovacích ploch, 
obnovu a výsadbu nové veřejné zeleně, 
rozmístění nového městského mobiliáře, 
výstavbu dětských hřišť a obnovu 
sportovních ploch.   



Probíhající úpravy vyžadují nemalé 
finanční prostředky. V letech 2003 až 2007 
dosáhly vynaložené náklady téměř 17,5 mil. 
Kč. Na této částce se podílela státní dotace 
z příslušného programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 9 mil. Kč. 
V závěru letošního roku město zahájilo již 
třetí etapu, která bude v převážné míře 
spočívat v dokončení obnovy povrchů 
všech chodníků. Etapa předpokládá celkové 
náklady přesahující 7,5 mil. Kč a i na této 
etapě se podílí stát účelovou dotací, 
tentokrát ve výši 5,3 mil. Kč. 
V srpnu loňského roku byla dokončena 
výstavba hřiště s umělým povrchem včetně 
nového oplocení. Během půl roku užívání 
byl plot cíleně likvidován a dnes je ve 
stavu, který vyžaduje jeho celkovou 
výměnu. Dodávka a montáž nového 
oplocení je vyčíslena na 250.000 Kč. 
Přesně definovaný rozpočet města tuto 
opravu pochopitelně nepředvídal (město 
vynakládá finanční prostředky i na jiné 
části města), a proto zůstává oplocení ve 
stávajícím stavu.  
Obyvatelé sídliště současnou situaci 
kritizují a někteří ji nechápou. Požadují po 
městu okamžitou nápravu, ale ruku na 
srdce, nebylo by někdy lepší podívat se 
alespoň občas na to, co dělají naše děti? 
Anebo nezůstat lhostejní a vandalství 
oznámit. 
Petr Hájek, vedoucí investičního odboru 
 
Dotace z evropského programu 
LEADER 
 
Proto, aby naše město i region měly 
možnost dosáhnout na dotace EU 
z programu LEADER, je třeba založit 
právní subjekt. 
Svazky obcí (DSO Lanškrounsko a Region 
Orlicko-Třebovsko) podpořily vznik 
občanského sdružení – MAS (místní akční 
skupina) KAREL, které se intenzivně 
připravuje na podání žádosti o dotaci 
z Programu rozvoje venkova v ose 
LEADER. Je to speciální dotační program 
podporující spolupráci mezi lidmi žijícími 
na venkově, zejména mezi podnikatelskou 
sférou, obcemi a neziskovými 
organizacemi. 
Občanské sdružení zajišťuje přípravu 
podkladových materiálů, hodnocení 
předložených projektů a jejich výběr. Cíle 
jsou rozděleny do čtyř oblastí: 
1. Inovativní technologie a využití 
obnovitelných zdrojů energie pro moderní a 
rozvinutý venkov 
2. Ze starého nové, funkční a lepší 
3. Infrastruktura pro venkov a aktivní 
turistiku 
4. Aktivní venkov otevřený všem 
spoluobčanům 
Vyzýváme proto celou veřejnost 
k předkládání nápadů a projektů 
pracovnímu týmu. Vyhlášení programu 
LEADER ke očekáváno koncem roku  
2007. 
Info: Ing. V. Vyhnálek, předseda výběrové 
komise MAS Karel, tel.: 465 393 126, e-
mail: obec@dolni-cermna.cz 
Ing. V. Hofrichter, poradce MAS Karel, tel: 
739 447 995, e-mail:hofrichter@ohgs.cz 
www.orlicko-trebovsko.cz 

 
Výběrové šetření v zemědělství 
 
Český statistický úřad organizuje v letošním 
roce Strukturální šetření v zemědělství ZEM 
2007.  
Šetření prostřednictvím tazatelů, kteří 
zemědělce navštíví,  se týká výhradně 
fyzických osob, podnikům právnických osob 
zašle ČSÚ výkaz poštou.  
Vlastní zjišťování v terénu organizuje 
ČSÚ od 1.9. do 15.11.2007. 
Strukturální šetření se vztahuje na 
zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty 
šetření. Těmi jsou: 1 ha obhospodařované 
zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, 
nebo 1500m2 intenzivních ploch, nebo 
1000m2 vinic, nebo 300m2 skleníků a 
pařenišť, nebo chov 1ks skotu, nebo 2ks 
prasat, nebo 4ks ovcí a koz, nebo 50ks 
drůbeže, nebo 100ks králíků či 
kožešinových zvířat. 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
8. října v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert symfonického orchestru 
DECAPODA  
13. října v 16.00 hod. – kostel Neratov 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
22.října v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz  e-mail: 
zus.uo@tiscali.cz 
 
Pozvánka na koncert do ZUŠ 
 
Skladatel, textař, klavírista zpěvák a malíř 
Richard Pachman poprvé vystoupí v Ústí 
n.O. 25. října v 18:00 hod. v koncertním 
sále ZUŠ J. Kociana. Vystoupení, složené 
z ukázek z jeho 18 vydaných alb, doplní 
povídání o obrazech, barvách, zdraví, 
pozitivním myšlení, spolupráci s J. 
Svěceným i se zahraničními umělci. Hovořit 
se bude i o jeho autobiografické knize „Jak 
chutná život“. Vstupenky budou v prodeji 
na místě před konáním akce. 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Letošní 11. ročník celostátní akce Týden 
českých knihoven 1. – 7.10. má motto 
Knihovnická bašta. 
Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí 
1.10. v 15:00 hodin – Setkání 
s dobrovolnými knihovníky obecních 
knihoven v MěK Ústí n.O. (internet, 
plnotextové databáze, TamTam, ASPI, 
EBSCO) 
3.10. v 18:00 hodin – Autorské čtení – 
Literárně dramatický maratón Obce 
spisovatelů Pardubic (F. Uher, L. 
Macháček, M. Dušek, J. Lukášek) 
5.10. v 9:00 hodin – Porada ředitelů MěK 
okresu a odborný seminář „MVS a její 
využití a zásady aktualizace souboru 
autorit“ 
31.10. ve 13:00 hodin  - Beseda se 
spisovatelem M. Vieweghem pro studenty 
gymnázia. 

 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
Podzim na cestách  
19. 10., 19:00 hod. – Kavkaz a výstup na 
Elbrus - vyprávění Jardy Röszlera, Radka 
Junka a Petra Vláška o letošní cestě 
20. 10., 19:00 hod. – Albánie a hory 
jugoslávského Balkánu - vyprávění 
Veroniky  Jiříkové o cestách na Balkán 
Filmový podzim 
20. 10., 21:00 hod. Babel – USA, 2006, 
Alejandra Gonzáleze Iñárrita 
Babel je již třetím snímkem vzešlým z 
úspěšné spolupráce režiséra a scenáristy 
Guillerma Arriagy (Amores Perros, 21 
gramů). Stejně jako v jejich předchozích 
společných projektech se i nyní náhodně 
proplete několik zdánlivě nesouvisejících 
lidských osudů. 
Výstava v čajovně – Aljaška očima 
Oušťáků 
www.ddm-usti.cz 
 
Přehlídka středních škol 
 
Reprezentativní přehlídka středních škol,  
se koná ve dnech 10. a 11. října 2007 
v pěkném prostředí  SOŠ a SOU 
technických oborů  Na Skalce  v České 
Třebové. Přehlídku můžete navštívit ve 
středu 10. října od 12 do 17 hodin, a ve 
čtvrtek 11. října od 8 do 17 hodin. 
Na tuto reprezentativní Přehlídku středních 
škol vás zve odbor poradenství Úřadu práce 
v Ústí nad Orlicí. 
Mgr. Iveta Vernerová, vedoucí odboru 
poradenství Úřadu práce v Ústí nad Orlicí 
 
Festival duchovní hudby sv. Cecílie 
 
Římskokatolická farnost děkanství Ústí 
n.O. a Cecilská hudební jednota zvou 
všechny příznivce, obdivovatele i kritiky na 
12. ročník Festivalu duchovní hudby sv. 
Cecílie v sobotu 13. října od 14:00 do 
16:30 hodin v děkanském kostele Ústí nad 
Orlicí. 
V programu vystoupí chrámové sbory 
z Poděbrad, Slušovic, Č. Třebové a Ústí 
n.O., a varhaníci J. Stratílek, V. Uhlíř ml., 
M. Kubát a L. Kubenka – katedrální 
varhaník z Ostravy. Lze se účastnit celého 
programu nebo jeho části. Vstupné 
dobrovolné. 
V 17:00 hodin bude slavnostní mše svatá, 
kterou slouží Mons. Josef Kajnek, pomocný 
biskup královéhradecký, za doprovodu 
všech zúčastněných sborů. Nenechte si ujít 
tuto mimořádnou příležitost. Festival se 
uskuteční za podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
Za Cecilskou hudební jednotu Cecílie 
Kubátová. Za Římskokatolickou farnost-
děkanství Ústí n.O. P.Th.Bc.Vladislav 
Brokeš 
 
 
Rodinné centrum SRDÍČKO 
  



VÝROBA DRAKŮ  
pátek 5. října 17:00 v Jednotě bratrské 
ÚO (s sebou 40 Kč / materiál na 1 draka) 
a v sobotu 6. října od 14:00 hod. na poli za 
sídlištěm Štěpnice 
DRAKIÁDA 2007 
Společné pouštění draků, s cenami za 
nejhezčí draky a nejlepší piloty (vstup 
zdarma). 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárnička – 1.10. v 10:00 hodin 
Přednáška obč. sdružení ARNIKA na 
téma „Nehrajme si s PVC“ – 3.10. od 
10:00 hodin 
Tradiční podzimní bazar - Římsko- 
katolický farní úřad, Kostelní ul. 
8.října - 9:30 – 17:00   Příjem věcí  
9. října   -   9:30 – 17:00  Prodej věcí 
10. října  -  9:30 – 16:00  prodej věcí 
11. října – 14:00 – 17:00 
Výdej neprodaných věcí 
V době konání bazaru je MC uzavřeno. 
Diagnostika EAV - 16.10. od 9:30 hodin 
Čínská medicína TIANSHI – 17.10. od 
9:30 hodin 
Vyvazovaná batika- 17.10. od 14:30 hod. 
Zdobíme trička potiskem textilními 
barvami – 24.10. od 14:30 hodin (tričko 
s sebou) 
Polévky a kašičky pro nejmenší – 22.10. 
od 10:00 hodin 
V říjnu pokračuje kurz základní 
sebeobrany pro ženy a dívky s R. 
Nedvědem. (Termíny na schůzce v MC a 
na nástěnkách MC). Kontakt: M. 
Crhonková 605 774 569, K. Fišarová 605 
965 463, medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
Klub přátel umění 
 
Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde se 
do 12.10. koná výstava V TOKU ČASU – 
hledání, záznamy, výkřiky (malba, kresba, 
grafika) 
František Šmilauer, Jiří Šmilauer, 
Tomáš Šmilauer, Tomáš Šmilauer ml. 
k nedožitým 115. narozeninám ústeckého 
rodáka ak. mal. Františka Šmilauera 
**** **** **** **** **** **** ****  
Barevný svět Daniely BENEŠOVÉ 
(obrazy, drobná grafika) 
Výstava bude zahájena 19. října. v 18:00 
hodin a potrvá do 10.listopadu. 
****  ****  ****  ****  ****   **** **** 
Srdečně Vás zveme na sváteční večer veršů 
a textů z autorské dílny Ludmily 
HRODKOVÉ „Život v proměnách času“. 
Neděle 28. října v 19:30 hod., obřadní síň 
MěÚ Ústí n.O., vstupné dobrovolné. 
Sváteční  večer bude pokračovat v Galerii 
pod radnicí přátelských setkáním na 
výstavě Barevný svět D. Benešové. 
 
Služby lékáren 
 
1.10. – 7.10.   Lékárna Arnika, ČT 
8.10. – 14.10.  Lékárna Na Kociánce, ÚO 
15.10. – 21.10.  Lékárna Anna, ČT 
22.10. – 28.10.  Lékárna Nemocniční, ÚO 
29.10. – 4.11.    Lékárna U nádraží, ČT 
Výkon lékárenské pohotovostní služby je 
v pracovní dny od 18:00 do 20:00 hod., 

v nepracovní dny 8:00 – 12:00 hod. Po této 
době je k dispozici příslužba pouze pro 
neodkladné požadavky nemocnic, LSPP či 
ZZS ve všední dny do 21:00, v nepracovní 
dny do 18:00 hod. 
 
Stomatologická pohotovost 
 
6. – 7.10. – MUDr. B. Nejedlý, Palackého 
349, Choceň, tel.: 465 472 408 
13. – 14.10. – MUDr. M. Nekůžová, Na 
Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465 525 210 
20. – 21.10. MUDr. J. Němcová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310 
27. – 28.10. MUDr. R. Podgorný, 
Gen.Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 423 
957 
 
Nová ordinace na dětské poliklinice 
 
Od září 2006 funguje na dětské poliklinice 
nová ordinace rehabilitace-fyzioterapie. 
Zabýváme se terapií poruch v pohybovém 
systému, bolestivých stavů, včetně 
poúrazových a pooperačních, 
neurologickými onemocněními, terapií 
kojenců a batolat Vojtovou metodou, 
sportovní fyzioterapií, prevencí, 
poradenstvím. 
Rehabilitace-fyzioterapie Mgr. Tomáš 
Suchomel, 737 609 362. 
 
Český červený kříž 
 
Ošacovací středisko ČČK 
Oblastní spolek ČČK Ústí n.O. obnovuje do 
31.10. sběr obnošeného šatstva. Ošacení 
musí být čisté, zachovalé (nesbírají se 
kabáty a kožichy). Ošacení se sbírá každé 
pondělí od 8:00 do 15:30 hod.. Výdej 
ošacení pro sociálně slabé občany bude 
pokračovat do prosince t.r. 
Senior doprava 
Doprava jezdí po - pá od 7:00 do 15:30 
hodin (po dohodě je možné  
i mimo tyto hodiny). Cena: po Ústí n. O. 
25 Kč/ 1 jízda, mimo Ústí n. O. 5 Kč/ 1 km 
(Černovír, Kerhartice). Permanentky jsou 
k dostání na  ČČK - Smetanova 43 nebo 
na IC. Službu lze objednat na tel.: 774 
412 117 
 
Kurzy první pomoci ČČK pro veřejnost 
 
9. října - První pomoc pro domácnost 
(popáleniny, tržné rány, krvácení…). Kurz 
je od 18:00 do 20:00 hod. ve specializované 
učebně první pomoci na ZŠ Bratří Čapků. 
Cena kurzu 100 Kč (členové ČČK 50 Kč) + 
příručka první pomoci 
16. října - Kurz automatické externí 
defibrilace – první pomoc při zástavě 
srdce. Začátek ve výše uvedené učebně 
v 18:00 hod., kurz je zdarma. 
Posvícení 
Místní skupina ČČK Ústí n.O. Vás srdečně 
zve na Posvícení – 19. října od 19:30 hod. 
v budově zahrádkářského svazu – Moštárna 
Práce našich babiček 
Výstava ručních prací našich babiček – 22. 
– 24. října od 9:00 do 17:00 hod. 
v zasedací místnosti bývalého okresního 
úřadu 
 
Slavte s námi! 
 

Před třemi desítkami let vyrostla na sídlišti 
Štěpnice nová základní škola. Tehdy 
Základní škola Zdeňka Nejedlého. Dnes ji 
známe jako Základní školu Bratří Čapků. 
Právě letos má krásných třicet let a to je 
určitě důvod k oslavě. Vždyť jejími 
školními lavicemi prošlo nespočet žáků. 
Na týden od 15. do 20. října je pro Vás 
připraveno mnoho zajímavých akcí. 
Nabídneme Vám sportovní klání mezi 
učiteli, bývalými žáky a rodiči našich žáků 
ve volejbalu, petangui a různých „veselých“ 
disciplínách. Těšit se můžete na vynikající 
sportovní výkony a spoustu legrace. 
V pátek 19. října v 16:00 hodin bychom 
rádi přivítali své bývalé kolegy a další milé 
hosty. Je pro ně připraven kulturní program 
s občerstvením a prohlídka školy. Sobota 
20. října od 9:00 do 17:00 hodin bude patřit 
široké veřejnosti. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout skvěle vybavené odborné 
učebny a třídy. Nabídneme jim výstavu 
výtvarných prací a výstavu zaměřenou na 
projekty školy. Podrobné informace najdete 
na www.usti.cz/skoly/zscapku/. 
Těší se na Vás vedení školy i celý kolektiv 
pedagogických pracovníků 
 
Pozvánka na módní přehlídku 
 
Boutique Ariane v Ústí n.O. vás zve na 
módní přehlídku ve čtvrtek 11.10. od 17:00 
hod. v restauraci Domino v Ústí n.O. 
Vstupenky a rezervace v Boutique Ariane, 
tel.: 465 525432, 606 293 709 
 
Klubcentrum - Kino Máj – říjen  
 
Pondělí 1. a úterý 2. v 19:30 hodin 
* HOSTEL II 
Mládeži do 18 let nepřístupno! 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 3. v 19:30 hodin 
MISS POTTER 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 6. a neděle 7. v 19:30 hodin 
HAIRSPRAY 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 8. a úterý 9. v 19:30 hodin 
HEZKÉ SNY 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pátek 12. a sobota 13. v 19:30 hodin 
FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER 
SURFER 
Česká verze. Vstupné: 55 Kč 
 
Pondělí 15. v 19:30 hodin 
* WARHOLKA 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 17. a čtvrtek 18. v 19:30 hodin 
TRANSFORMERS 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 21. v 17:00 a 19:30, pondělí 22. 
v 19:30 hodin 
SIMPSONOVI VE FILMU 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 25. v 19:30 hodin 
NEXT 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 



 
Pátek 26. v 17:00 hodin 
HARRY POTTER a Fénixův řád 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 27. v 17:00 hodin 
DIVOKÉ VLNY  Hrajeme pro děti 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 30. a středa 31. v 19:30 hodin 
OKAMŽIK ZLOMU 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
 
Klubcentrum - Nabídka pořadů -  říjen  
 
Pátek 5. října – Roškotovo divadlo 
19:30 hodin – F. Lehár: VESELÁ 
VDOVA, Moravské divadlo Olomouc 
Divadelní předplatné, vstupné: 160 Kč 
 
Středa 10. října – Roškotovo divadlo 
19:30 hodin – SPIRITUÁL KVINTET 
Praha – koncert, vstupné: 110 Kč 
 
Čtvrtek 11. října – Roškotovo divadlo 
19:00 hodin – ŠKODOVKOU DO 
VLADIVOSTOKU – cestopisná 
přednáška, vstupné: 60 Kč  
 
Sobota 20. října – Roškotovo divadlo 
15:00 hodin – PLECHA A NEPLECHA 
– pohádka pro děti, vstupné: 40 Kč 
 
Úterý 23. října – Základní umělecká škola 
19:30 hodin – TÓNY NAD MĚSTY – 
DUO HERMANOS CUENCA  
(Španělsko), koncert pod záštitou předsedy 
Parlamentu ČR, koncertní předplatné, 
vstupné: 110 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 111, 
465 514 271.  
 
Pozvánka na pěvecký festival 
 
Již čtvrtý festival smíšených pěveckých 
sborů se uskuteční 21. října v koncertním 
sále ZUŠ J. Kociana. Pod záštitou Města 
Ústí n.O. jej pořádá místní pěvecký sbor 
ALOU VIVAT. Se svými sbormistry S. a  J. 
Novotnými představí svůj nový program, 
tradičně zaměřený na swingové a populární 
melodie. Hostem festivalu  bude smíšený 
pěvecký sbor CONTINUO z Pardubic, 
jehož sbormistrem je ústecký rodák 
doc.ing.V. Novák. Začátek koncertu je 
v 18:00, vstupné dobrovolné. 
 
Kam za sportem v říjnu 
 
Středa 3. října 
Okresní přebor ve sprinterském trojboji 
žactva a dorostu ve 13:30 na stadionu 
Čtvrtek 4. října 
Jiskra Hylváty – Lok. Č. Třebová B 
(východočeská div. v kuželkách v 17:00) 
Sobota 6. října 
FK Kerhartice – Brandýs n.O. (okr. fotbal. 
přebor v 16:00) 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol Dřevěnice (II. 
volej. liga mužů v 10:00 a 13:00  ve sport. 
hale) 

Jiskra Ústí n.O. B – Chvaletice (krajský 
volej. přebor mužů-dvojzápas v 10:00 na 
stadionu) 
Neděle 7. října 
Krajský volej. přebor st. žáků – turnaj 
v 9:00 ve sport. hale 
Sobota 13. října 
Veřejný závod v duatlonu, 15. ročník, pro 
všechny kategorie, start v 10:00 Penzion 
Presy, Přívrat 
TTC Ústí n.O. B – Turnov a Jaroměř (II. 
liga ve stol. tenisu žen v 10:30 a 15:00 na 
Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – Skuteč (krajský fotbal. 
přebor v 16:00 a dva předzápasy dorostenců 
Ústí n.O. – V. Mýto 
Neděle 14. října 
Jiskra Ústí n.O. – D. Újezd (krajský volej. 
přebor juniorek, dvojzápas v 10:00 ve sport. 
hale) 
Jiskra Ústí n.O. B – Dolní Újezd B (IB. 
fotbal. tř. v 16:00 a dva předzápasy žáků 
Ústí n.O. – Hlinsko) 
Neděle 21. října 
FK Kerhartice – Č. Voda (okr. fotbal. 
přebor v 15:30) 
Sobota 27. října 
Jiskra Ústí n.O. B – Sokol Kerhartice 
(krajský volej. přebor mužů – dvojzápas 
v 10:00 ve sport. hale) 
 
Sportcentrum RADAVA 
 
Pondělí 1.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 2.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 3.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 3.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 7.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 8.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 9.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 10.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 14.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 15.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 16.10 – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 17.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 17.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 21.10. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti + 1) 
Neděle 21.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 22.10. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup 
Středa 24.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Neděle 28.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 29.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 30.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 31.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 

Středa 31.10. 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
TJ Sokol – cvičební hodiny 
 
TĚLOCVIČNA GYMNÁZIA: 
Lerngymnastika 
ST: 16:30 – 18:00 (H. Dušková) 
Mladší žákyně (1.- 4. třída) 
PO,ČT: 17:00 – 18:00  
(J. Soušková, A. Chudá) 
Mladší žáci (předškoláci – 4. třída) 
ÚT,PÁ: 17:00 – 18:00 (R. Sedlak) 
Starší žákyně (5.-9. třída + dorostenky) 
PO,ČT: 18:00 – 19:00 
(P. Veselská, L. Červinková)                         
Starší žáci (5. – 9. třída) 
ÚT,PÁ: 18:00 – 19:00 (J. Plíva) 
Mladší ženy 
PO: 20:00 – 21:00,  
ST: 18:00 – 19:00  (A. Chudá) 
Věrná garda 
PO, ČT: 19:00 – 20:00  
(V. Vebrová, A. Hrdličková) 
Dorostenci + muži 
ÚT, PÁ: 19:00 – 20:15 (J. Vrégr) 
Volejbal A 
ÚT, PÁ: 20:15 – 21:45 (J. Tomšů) 
Volejbal B 
ST: 20:15 – 21:45 (R. Škarka) 
Sálová kopaná + florbal  
ST: 19:00 – 20:15, (V. Kolář, L. Chasák) 
Nohejbal 
ČT: 20:00 – 21:30 (P. Lustyk) 
Historický šerm 
NE: 13:00 – 17:00 (L. Lehká) 
TĚLOCVIČNA ŠTĚPNICE: 
Rodiče a děti 
ČT: 16:30 – 17:30 (J. Eliášová) 
Starší ženy 
PO, ČT: 19:00–20:00 (M. Biedermanová) 
                                       
 
LK Spinning centrum 
 
6. 10. - Spinning&Bodyforming (30+45) 
v 10:00 a 14:00  
7.10. a 13. 10. - Prodloužené lekce (90) 
v 10:00 a 14:00  
14. 10. a 20. 10. - Spinning&Bodyforming 
(30+45) v 10:00 a 14:00 
21. 10. a 27. 10. - Prodloužené lekce (90) 
v 10:00 a 14:00 
28. 10. - Spinning&Bodyforming (30+45) 
v 10:00 a 14:00 
Týdenní rozvrh běžných lekcí: 
PO – PÁ: v 10:00, 16:00, 17:30, 19:00 
SO – NE: v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 
V říjnu ještě za staré ceny: 
1 lekce: 75 Kč 
10 lekcí (permanentka): 650 Kč + iontový 
nápoj zdarma 
skupiny: 600 Kč 
Rezervace předem: 736 427 378, 
info:www.lkspinning.com 
 
 
Aerobik opět začíná 
 
ASPV TJ Jiskra – asociace sportu pro 
všechny zve do Tělocvičny ZŠ Na Štěpnici 
Úterý 20:00 – 21:00 hodin 



Aerobic + tvarování postavy (pilates, 
kalanetika, posilování – J. Březinová) 
Čtvrtek 20:00 – 21:00  
Aerobic – dynamické aerobní cvičení, step 
aerobic, posilování – H. Procházková 
Těšíme se na Vás, přijďte si zacvičit! 
 
Šachový oddíl hledá nové zájemce 
 
Přivítáme děti ve věku 6-12 let. Tréninky 
od začátku října v DDM, čtvrtek 15:30-
17:00, vedoucí Pavel Holásek. Cena ročně 
500,- Kč, účast na turnajích v regionu 
zdarma! Přihlaste se v DDM. Informace: 
pavel.holasek@seznam.cz, 604 844 768. 
 
 
Výsledky oddílových závodů 
 
Oddíl sportovní gymnastiky TJ Jiskra Ústí 
nad Orlicí uspořádal oddílové závody pro 
své svěřenkyně a příznivce tohoto sportu. 
Závodilo se na kladině a v prostných. 
Výsledky- přípravka: 1. Ž.Kroulíková , 2. 
A.Pražáková, 3. T.Kolářová, 4. P.Plchová,  
5. V.Škrobánková, 6. A.Poulová 
Mladší žákyně : 1. R.Škrobánková , 2. 
K.Prekopová, 3. N.Doležalová, 4. 
N.Beranová 
Starší žákyně : 1. M.Vaňousová, 2. 
K.Bubnová, 3. P.Pospíšilová 
Na tuto akci finančně přispělo Město Ústí 
nad Orlicí. 
 
Minigolf  v Aquaparku 
 
Provozní doba: čtvrtek - neděle od 13:00 
do 17:00 hod. (poslední vstup v 16:00 hod). 
Nabízíme hru na 18 minigolfových dráhách 
v příjemném parkovém prostředí a prodej 
klubových suvenýrů. 
Vstupné: 40,- Kč / 1 osoba / 1 okruh. 
Provozní dobu lze změnit. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek 
bude sportoviště uzavřeno.  
 
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. 
Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka 
Zuzana Pražáková. Adresa redakce: 
Sychrova 16,  tel.: 465 514 251, e-mail: 
prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 
10/2007 vychází 24.9. 2007. Sazba JPG 
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