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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Listopad 2007    ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
Úplná znění usnesení rady města jsou 
zveřejněna na www.ustinadorlici.cz a na 
úřední desce MěÚ v čp. 7 na Mírovém 
náměstí. 
 
9. ústecké Vánoce 2007 
2. – 26. prosince 
 
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve spolupráci 
s Klubcentrem již deváté ústecké Vánoce, 
v jejichž rámci se na Mírovém náměstí 
uskuteční bohatý kulturní program. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu i 
ostatní vánoční výzdoby se uskuteční 
v neděli 2. prosince v 17:00 hodin. 
Následně bude pokračovat každodenní 
program (mimo nedělí) až do 26. 
prosince. 
 
Výzva sponzorům 
Vyzýváme firmy, jednotlivce či organizace, 
které chtějí finančně, nebo materiálně 
přispět k ještě kvalitnějšímu zajištění této 
úspěšné akce, aby kontaktovali sekretariát 
starosty města, tel.: 465 514 235-6. 
 
Soutěž o nejkrásnější Mikuláše a čerty 
Tato soutěž se uskuteční na Mírovém 
náměstí ve středu 5.12. od 16:00 hodin. 
Bude hodnocena pořadateli v rámci srazu 
Mikulášů a čertů. Nejlepší masky bez 
rozdílu věku budou odměněny drobnými 
cenami. Přihlášky na místě. 
Přílohou příštího Informačního listu bude 
podrobný program 9. ústeckých Vánoc. 
 
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, vyplněná  žádost  a 
původní OP. 
 
I Vy se můžete zapojit do KPSS v Ústí 
nad Orlicí 
 
KPSS je zkratkou pro komunitní plánování 
sociálních služeb, kterému dala Rada i 
Zastupitelstvo města Ústí n.O. zelenou. 
V současné době je již schváleno složení 
tzv. řídící skupiny, která celý proces povede 
a bude koordinovat. Z jejího podnětu 
vznikají tzv. pracovní skupiny, které jsou 
místem setkávání zadavatelů, poskytovatelů 
a uživatelů sociálních služeb i zájemců 
z odborné i laické veřejnosti. Byly 
definovány tyto pracovní skupiny: 
Osoby se zdravotním postižením: tato 
skupina by se současně měla zabývat i 
potřebami a problematikou seniorů. 
Osoby v obtížné životní situaci: tématem 
pro tuto pracovní skupinu bude i problém 

dlouhodobé nezaměstnanosti, života 
romské komunity a obyvatel vyloučených 
lokalit. 
Rodiny s dětmi, mládež: součástí této 
cílové skupiny bude i problematika osob 
ohrožených patologickým chováním a 
drogou. 
Komunitně plánovat sociální služby mohou 
společně s městem Ústí n.O. i ostatní obce 
celého obvodu PO 3. Podrobnosti se dočtete 
na webových stránkách Města Ústí n.O. 
(www.ustinadorlici.cz). Pokud nemáte 
přístup na internet, lze informace získat 
přímo u koordinátorky KPSS, paní Jany 
Broulíkové, DiS., na odboru sociálních 
služeb MěÚ Ústí n.O., tel.: 465 569 813, e-
mail: broulikova@muuo.cz. 
 
Vzniká  Senior  klub města  Ústí nad 
Orlicí 
 
Na základech původního Klubu důchodců  
vzniká   SENIOR  KLUB  sdružující 
všechny příjemce důchodů bez ohledu na 
věk a zdravotní stav.  Je určen pro občany 
města a jeho okrajových části a nevadí 
členství v jiných organizacích či jiných 
klubech důchodců. 
Členství v klubu je dobrovolné za 
symbolický členský příspěvek 10,- Kč 
měsíčně, rozhodne ustavující schůze. 
Činností bude vzájemné setkávání, 
přednášky, besedy, zájezdy po ČR a do 
Polska, rukodělné činnosti, ovládání 
počítače a internet a mnoho dalšího dle 
zájmu členů. 
Sídlem klubu bude zatím místo v budově 
CSP v Masarykově ulici, tzv. Sladkovna. 
Vyzýváme všechny zájemce, aby se 
přihlašovali volnou přihláškou s obsahem  
/jméno, příjmení, adresa, případně telefon/ 
a uvést zájem o konkrétní činnosti, případně 
zájem o činnost ve výboru. 
Přihlášky odevzdávejte na podatelně MěÚ 
nebo sekretariátu, nebo volejte 
místostarostu města JUDr.Z.Ešpandra,  tel. 
777736562. 
 Motto: „ Ruku mi podej, ať nejsi  sám“. 
       
                                      
Záměr prodeje „bývalé polikliniky“   
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje budovy č.p. 725 na st.p.č. 489, 
st.p.č. 489 o celkové výměře 1338 m², 
budovy č.p. 573 na st.p.č. 650 a st.p.č. 650 
o celkové výměře 185 m² v obci a  k.ú. Ústí 
nad Orlicí. Výše zmiňované nemovitosti 
bývalé polikliniky se nachází u komunikace 
17. listopadu a Na Štěpnici v Ústí n. O. 
Minimální kupní cena nemovitostí je 
stanovena ve výši 3.500.000 Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje 
získáte na úřední desce MěÚ v Ústí nad 
Orlicí, na internetové úřední desce na 
www.ustinadorlici.cz a na tel: 465 514 262 
( vyřizuje M. Pohanková) 
  
Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Ministerstvo ŽP ČR jako úřad příslušný k 
posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, zahájil zjišťovací řízení 
ke koncepci 

„Plán oblasti povodí Horního a středního 
Labe“ 
Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
je umístěno na Úřední desce MěÚ Ústí n.O. 
a v elektronické podobě na webových 
stránkách Města Ústí n. O. Současně je 
k nahlédnutí v provozní době MěÚ Ústí 
n.O. na odboru ŽP, v kanceláři č. 252, 
případně po dohodě na telefonu 465 514 
259. Textová část oznámení je dostupná na 
webových stránkách Ministerstva ŽP – 
http://www.cenia.cz/sea, kód koncepce 
MZP070K. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k tomuto oznámení na adresu Ministerstva 
ŽP ČR, odboru posuzování vlivů na životní 
prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 – 
Vršovice, do 20 dnů ode dne zveřejnění této 
informace. 
Květuše  Richterová,  vedoucí odboru ŽP 
 
Informace o záměru v území a o podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí 
  
Tepvos, spol. s r.o., Třebovská 287, 562 03 
Ústí nad Orlicí podal podle § 86 stavebního 
zákona žádost o vydání územního 
rozhodnutí na akci „ zlepšení kvality vod 
v povodí řeky Třebovky“, která obsahuje 
umístění dvou staveb.  
Část I.A se týká stavby rekonstrukce 
kanalizace a její dostavby v k.ú. Ústí n. 
O., Hylvátech, Kerharticích a 
Oldřichovicích.  
Část I.B se týká intenzifikace ČOV pro 
město Ústí n. O. v k.ú. Dolní Libchavy. 
Záměr a zpracovaná dokumentace vychází 
z podmínek stanovených legislativou ČR a 
EU. 
Stavební úřad MěÚ Ústí nad Orlicí 
k podané žádosti nařídil  na úterý dne 
27.11. 2007 od 15:00 hod. veřejné ústní 
jednání do zasedací místnosti MěÚ v Ústí 
n.O. ve 2 patře. 
Do té doby je projektová dokumentace a 
předložené podklady k žádostem 
k nahlédnutí na stavebním úřadě, úřední 
desce města, na investičním oddělení 
Tepvos, spol. s r.o. na Třebovské ul., na 
ČOV v D. Libchavách a dále na webových 
stránkách: www.tepvos.cz a 
www.ustinadorlici.cz.  
Po městě bude informace umístěna na 
místech určených stavebním úřadem.  
Účastníci řízení, dotčené orgány a jiné 
osoby mohou své námitky, připomínky a 
závazná stanoviska uplatnit nejpozději při 
nařízeném veřejném ústním jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. 
Informace je podávána v souladu 
s ustanoveními v § 87 stavebního zákona 
183/2006 Sb. a § 8 prováděcí vyhlášky 
503/2006 Sb. 
     
Ing. Martin Lang, jednatel a ředitel 
společnosti 
 
Proč třídit odpad? 
 
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou 
samozřejmě ekologické důvody. Třídění 
odpadů a jejich recyklace šetří přírodní 
zdroje surovin a energie. Výroba 1 tuny 
papíru ze sběrového papíru může ušetřit až 
dva vzrostlé stromy. Třídění dokonce 



ukládá i zákon o odpadech a nakonec, 
poplatek za odpad se stanovuje podle 
nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více 
odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec 
a  následně obyvatelé ušetřit na poplatku za 
odpad. Navíc obec má v současné době 
uzavřenou smlouvu se společností EKO-
KOM, a.s. která na náklady spojené 
s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím 
více odpadů obec vytřídí, tím více peněz 
dostane zpátky.  
Jak správně odpady třídit 
Do kontejnerů na sklo lze odkládat 
veškeré obalové (sklenice, láhve) a 
tabulové sklo. V kontejnerech NESMÍ 
skončit sklo s drátěným výpletem, 
bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, 
keramika. Pozor! Mnozí si často pletou 
keramiku a porcelán se sklem!  Sklo je 
průsvitné. Pokud můžete, zbavujte láhve 
kovových uzávěrů, zjednodušíte tak jejich 
recyklaci.  
Do kontejnerů na plast patří pouze 
sešlápnuté a čisté láhve od nápojů, čisté 
fólie, plastové výrobky, kelímky od 
potravin, prázdné obaly od kosmetiky. 
V kontejnerech NESMÍ skončit plasty 
znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, 
oleji, nebo blátem, novodurové trubky, 
linolea a jiné výrobky z PVC, automobilové 
plasty.  
Sešlapáváním plastových láhví výrazně 
šetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých 
láhví se vejde do kontejneru  3x více a 
výrazně se tak zlevní celý sběr. U láhví 
nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se 
nedají lisovat do balíků.  
Spolu s plasty se sbírají také nápojové 
kartony , kterým většinou říkáme 
„krabice“. Kontejnery na plast jsou proto 
označeny oranžovou samolepkou, která 
vyzývá k odkládání nápojových kartonů. 
Jedná se o obaly od mléka, džusu či vína. 
Nápojové kartony vhazujte do kontejneru 
vypláchnuté a sešlápnuté. 
Do kontejnerů na papír patří noviny, 
časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, 
karton a lepenka. V kontejnerech NESMÍ 
skončit papír mastný, mokrý, znečištěný 
zbytky potravin, nebo krabice od nápojů, 
použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, 
voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír. 
Papírové krabice před vložením do 
kontejneru rozkládejte. Ušetříte tím místo 
v kontejneru. 
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění 
odpadů. Nežádoucí příměsi znehodnocují 
vytříděnou surovinu, která pak nemůže být 
recyklována a odváží se na skládku. 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 5. listopadu v 17.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 19. listopadu v 17.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, e-mail:  
zus.uo@tiscali.cz, www.ZUSUO.cz 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 

Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde je 
do 10. listopadu instalována výstava 
 
Barevný svět Daniely Benešové 
(obrazy, drobná grafika) 
*****     ******     ******    ***** 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí a SŠUP 
Ústí nad Orlicí Vás srdečně zvou do Galerie 
pod radnicí  
 
Výstava prací žáků SŠUP v Ústí nad 
Orlicí 
23. listopadu – 14. prosince 2007 
 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
Podzim na cestách  
vyprávění a projekce fotografií o letošních 
cestách  - pátek 9. 11., 19:00 hod. – 
Severní Indií  
Linda Kaplanová a Rémy Bruneau 
sobota 10. 11., 19:00 hod. – Na střeše 
světa, putování jižním Tibetem 
Honza Fišer a Silvie Steinerová 
Filmový podzim 
sobota 10. 11., 21:00 hod. Volver, 
Španělsko 2006, režie: Pedro Almodóvar, 
hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura...  
Pedro Almodóvar se vrací do rodného kraje 
a ke svým herečkám. V příběhu 
zasvěceném ženám zavřel muže do 
mrazáku…    
Výstava v čajovně – Tibet a Indie, 
fotografie z cest přednášejících 
www.ddm-usti.cz 
Připravujeme: Vánoce v DDM – sobota 
15. 12. 2007 
 
Dny otevřených dveří na SZŠ 
 
Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 838, tel. 465521292-93, 
mob.tel. 728 596 346, e-mail: 
szsuo@szsuo.cz, internet: www.szsuo.cz 
otevře ve školním roce 2008/2009 dvě třídy 
denního studia 4 letého oboru s maturitní 
zkouškou zdravotnický asistent  53-41-
M/007 
Dny otevřených dveří: 
3.11. 2007 – 08.00 – 12.00 hodin 
14.11. 2007 – 14.00 – 17.00 hodin 
13.12. 2007 – 14.00 – 17.00 hodin 
 
Den zdraví v Ústí nad Orlicí 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, 
východní pobočka v Ústí n.O. ve spolupráci 
se SZŠ pořádají  dne 6.11. od 9:00 do 
17:00 hod. na poliklinice Galen ve 4.patře 
DEN ZDRAVÍ. 
* měření krevního tlaku * vyšetření 
cholesterolu * stanovení BMI * odběr na 
HIV *. V nabídce bude i poradenství 
v oblasti výživy, snižování nadváhy, v 
odvykání kouření a očkování. 
Hlavním partnerem akce je VZP ČR. 
 
Pochod proti kouření 
 
Pochod k Mezinárodnímu dni proti kouření 
se uskuteční 14.11. od 8:00 do 11:30 hod. 
K dispozici bude smoketester na změření 
množství vydechovaného nikotinu. 
Modelové ukázky vlivu nikotinu na plod, 
kvízy, křížovky, informace o kouření…. 

Stanoviště budou na Mírovém náměstí, 
nádraží ČSAD, u Galenu a u nemocnice. 
Pochod pořádá Střední zdravotnická škola, 
Ústí n.O., třída 2.B 
 
Služby lékáren 
 
29.10. – 4.11.   Lékárna U nádraží, ČT 
5.11. – 11.11.   Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
12.11. – 18.11. Lékárna Mellisa, ČT 
19.11. – 25.11. Lékárna Na Příkopech, ÚO 
26.11. – 2.12.  Lékárna Arnika, 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 
 
3. – 4.11. MUDr. D. Polzerová, Třebovská 
140, ÚO, tel.: 465 524087 
10. – 11.11. MUDr. E. Pirklová, DEPO 
kolej. vozidel, ČT, tel.: 972 325282 
17. – 18.11. MUDr. J. Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524127 
24. – 25.11. MUDr. J. Smrčková, Dolní 
443, Choceň, tel.: 465 471560 
 
 
Kurzy ČČK pro veřejnost 
 
13. listopadu 
Život zachraňující úkony (zástava dechu a 
krevního oběhu, krvácení…) Kurz je od 
18:00 do 20:00 hod. ve specializované 
učebně první pomoci na ZŠ Bratří Čapků. 
Cena 100 Kč (členové ČČK 50 Kč) + 
příručka první pomoci zdarma 
27. listopadu 
Kurz automatické externí defibrilace – 
první pomoc při zástavě srdce. Začátek 
v 18:00 ve výše uvedené učebně, kurz je 
zdarma. 
Pochod proti diabetu 
14. 11. před budovou Galen-poliklinika, 
prezentace od 12:00 do 13:00 hod., start ve 
13:00 hod. 
Lékařská přednáška 
20. 11. v 17:00 hod. v zasedací místnosti 
zastupitelstva města. Na téma diabetes 
přednáší MUDr. Vlachová 
Senior doprava 
Doprava jezdí po - pá od 7:00 do 15:30 
hodin (po dohodě 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. 
Objednávky na tel.: 774 412 117 
Ošacovací středisko ČČK 
OS ČČK Ústí n.O. ruší od 1.11. sběr 
obnošeného šatstva. Výdej ošacení sociálně 
slabým občanům pokračuje do 30.11. Všem 
občanům, kteří věnovali ošacení, děkujeme. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 

 
Kavárni čka – pondělí 5.11. od 10:00 hod. 
Kojíme s laktační poradkyní – čtvrtek 
8.11. v 9:30 hod. 
Lampiónkový průvod s pohádkou  - 
pátek 9.11. od 17:00 hod. začátek před MŠ 



Heranova. Na závěr je připravena pohádka 
„Naše rodina“, vstupné: 30 Kč 
Solná jeskyně – úterý 13. 11. od 16:00 hod. 
Omezená kapacita, přihlášky v MC, 
telefonicky, e-mailem. Zvýhodněný vstup 
100 Kč za osobu + děti zdarma. 
Pohybové návyky  kojenců a batolat – 
pondělí 19.11. od 10:00 hod., přednáší 
MUDr. Jarešová 
Šátkování s Medley – úterý 20.11. v 10:00 
hod. 
Drátkování – středa 21.11. od 14:30 hod. 
Zdravé mlsání – středa 28.11. od 9:30 hod. 
Pečeme a zdobíme perníčky na Vánoce 
- středa 28.11. a 5.12. od 14:30 hod. První 
středu pečeme, další zdobíme. 
Medvídkova „Mikulášská“  – pátek 30.11. 
od 17:00 hod. Kapacita omezena, přihlášky 
do 15.11., kontakty níže, vstupné: 30 Kč 
V průběhu listopadu pokračuje kurz 
základní sebeobrany pro ženy a dívky: 
1.11., 8.11., 20.11. – vždy od 15:30 hod. 
Kontakt: M. Crhonková 605 774 569, K. 
Fišarová 605 965 463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
Rodinné centrum Srdíčko 
 
V neděli 4.11. od 16:30 hod. proběhne 
Lampionový průvod. Start ZŠ Třebovská 
a ZŠ Bratří Čapků. Cíl: hřiště Jednoty 
bratrské. V cíli: ocenění, teplý čaj, 
ohňostroj, promítání. Účast zdarma. 
Výroba lampionů 
V pátek 2.11. v 17:00 hod. v RC Srdíčko 
(Jednota bratrská) bude barvení lampionů.    
Lampiony budou předpřipraveny, cena 50 
Kč. 
Provoz RC Srdíčko 
Dopolední provoz pro rodiče s dětmi: 
po, st, pá:  8:00 – 12:00 hodin 
po: flétničky pro děti od 4 let, angličtina 
pro děti      
Odpolední provoz: 
čt:  angličtina pro dospělé 17:00-18:30 hod.        
Hlídání dětí během výuky zajištěno. 
Všechny srdečně zveme. Kontakt: Mgr. N. 
Brožová, vedoucí RC Srdíčko, tel.: 604 313 
249, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.jbuo.cz 
 
 
Vicena připravuje slavnostní derniéru 
Budžese 
 
Po více než čtyřech desítkách repríz 
„Hrdého Budžese“ připravuje divadelní 
soubor Vicena závěr jeho dvaapůl roku 
trvajícího tažení po jevištích českých měst a 
vesnic. Úspěšná hra Ireny Douskové se 
v podání ústeckých divadelních ochotníků 
setkávala všude s obrovským ohlasem i 
v těžké konkurenci známého 
profesionálního provedení 
v neopakovatelném podání Báry Hrzánové. 
Slavnostní derniéra se uskuteční za 
osobní účasti autorky v Roškotově 
divadle v Ústí n.O. v pátek 30. 11. 
Viceňáci zvou všechny své věrné diváky na 
toto představení! 
 
30 let skupiny Šedous Band 
 
Dne 6.10. se na Ranči Na Tiché Orlici 
v Kerharticích uskutečnila od 18 hodin 

oslava 30 let skupiny ŠEDOUS Band. 
Spolu se svými přáteli a kamarády 
muzikanty kluci muzikantský zavzpomínali 
na zážitky za posledních 30 let a společně si 
zahráli. K tomuto jubileu byly položeny 
základy webových stránek kapely na 
adrese: www.sedousband.estranky.cz . 
 
Pavel Sedláček mladší 
 
Mezinárodní festival české a slovenské 
dramatické tvorby 2007 
 
Festival pořádá OSDO Ústí n.O., Kulturní 
centrum Č. Třebová, KD Na Střelnici 
Králíky, Obec D. Dobrouč, Obec Libchavy, 
MK ČR, Pardubický kraj a město Ústí n.O. 
2.11. KD Střelnice Králíky 
10:00 hod. – Náhlé neštěstí (Celkom malé 
divadlo Žemberovce, SR) 
19:00 hod. – Návštěva mladé dámy 
(Celkom malé divadlo Žemberovce, SR) 
3.11. Dolní  Dobrouč, Na Rychtě 
19:00 hod. – Návštěva mladé dámy 
(Celkom malé divadlo Žemberovce, SR) 
13.11. Sál ZUŠ Ústí nad Orlicí 
19:30 hod. – Tmavomodrý svět (Miniaturní 
divadlo Litomyšl), podle V+W+J 
25.11. Zámecký pivovar, Litomyšl 
17:00 hod. – Tmavomodrý svět (Miniaturní 
divadlo Litomyšl), podle V+W+J 
Předání zlatého odznaku J.K.Tyla 
Vladimíru Šauerovi 
30.11. Roškotovo divadlo, Ústí nad Orlicí 
19:00 hod. – Předání zlatého odznaku 
J.K.Tyla Jarmile Petrové 
2.12. Malý sál tělocvičny Libchavy 
15:00 hod. -  Zapomenutý čert (DS ŠOK 
Staré Město),  pohádka podle J. Drdy 
 
 
Program kina Máj – listopad 
 
Neděle 4. a pondělí 5. v 19:30 hodin 
BOURNEOVO ULTIMÁTUM 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 11. a pondělí 12. v 19:30 hodin 
MEDVÍDEK 
Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 13. a středa 14. v 19:30 hodin 
BOŽSKÝ EVAN 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 15. v 19:30 hodin 
KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 18. a pondělí 19. v 19:30 hodin 
MR. BROOKS 
* Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 21. v 19:30 hodin 
DISTURBIA 
* Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 25. a pondělí 26. v 19:30 hodin 
GYMPL 
Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 27. a středa 28. v 19:30 hodin 
HVĚZDNÝ PRACH 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 29. v 19:30 hodin 

MŮJ VŮDCE: Skutečně skutečná 
skutečnost o Adolfu Hitlerovi 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
 
Nabídka pořadů - listopad 
 
Čtvrtek 1. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
BLÁZINEC – Karel Šíp a Josef 
Náhlovský, Dagmar Zázvůrková – zpěv 
Vstupné: 150 Kč 
 
Sobota 3. listopadu 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
O KOHOUTKOVI A SLEPI ČCE 
Malé divadélko Praha, vstupné: 40 Kč 
 
Úterý 6. listopadu 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Z VYSOČINY DO DAKARU 
1. díl putování Afrikou na motocyklu, 
vstupné: 60 Kč 
 
7. – 10. listopadu – Roškotovo divadlo 
NADOTEK  – 7. ročník Filmového 
festivalu dokumentární tvorby se sociální 
tématikou, vstupné dobrovolné 
 
Úterý 20. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
AKORDEONOVÝ ORCHESTR ZUŠ Na 
Střezině Hradec Králové, koncertní 
předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
Čtvrtek 22. listopadu  
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Eugene G. O´Neill: SMUTEK SLUŠÍ 
ELEKT ŘE 
Divadlo Pod Palmovkou Praha, divadelní 
předplatné, vstupné: 160 Kč 
 
Sobota 24. listopadu  
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
JÁ NIC, JÁ MUZIKANT 
Koncert známé orlickoústecké folkové 
formace IndiviDUO, vstupné: 50 Kč 
 
Čtvrtek 29. listopadu 
9:00 hodin – Kulturní dům 
MLÁDÍ 2007 
Přehlídka ZUČ středoškolské mládeže 
 
Zprávi čka ze Stacionáře 
 
Klienti a tety ústeckého Stacionáře prožili 
překrásný týden v Mariánských Lázních, 
kde vedle Zpívající fontány navštívili i další 
zákoutí lázeňského města, park miniatur 
Boheminimum, jednotlivé prameny a 
kolonády. Tety pro své klienty také 
uspořádaly výlet do Františkových Lázní. 
Tento odpočinkový týden byl velkým 
přínosem a poznáním pro všechny 
účastníky. Děkujeme tímto za sponzorské 
dary ústeckým firmám, které nám pomáhají 
takovéto akce úspěšně realizovat. 
Za Stacionář 
vychovatelka Hana Zastoupilová 
 
Den rekvalifikace 
 
V rámci již III. ročníku Týdne vzdělávání 
dospělých, který pořádá KÚ Pardubického 
kraje, se v prostorách  Úřadu práce v Ústí 
n.O. dne 6. 11. od 13:30 do 16:30 hodin 



uskuteční  Den rekvalifikace. Zájemci zde 
získají  informace o možnosti rekvalifikace, 
nabídky kurzů a poradenství. Informační a 
poradenské středisko vám nabídne nejen 
možnosti celoživotního vzdělávání ve 
vzdělávacích zařízeních, ale i studia na SŠ, 
VOŠ a VŠ.  Dne 5.12.2007  se uskuteční na 
SOŠ technických oborů v Č.Třebové  
Přehlídka pracovních a vzdělávacích 
příležitostí.  
Mgr. Iveta Vernerová, vedoucí odboru 
poradenství ÚP v Ústí n.O. 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 4.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 5.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 6.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 7.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 11.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 12.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 13.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 14.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 14.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 17.11. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti + 1) 
Neděle 18.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 19.11. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 21.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Neděle 25.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 26.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 27.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 28.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 28.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9,  
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz   
 
 
Zamykání Tiché Orlice  
 
Vodáci KČT Horal Vás zvou na ukončení 
vodácké sezóny na Tiché Orlici, které se 
bude konat v sobotu 3. listopadu 2007. 
Sraz všech účastníků, a to i svátečních 
vodáků-amatérů,  je v 10:30 hod. u mostu 
za provozovnou RIETER CZ a.s. „v 
Nebíčku“ , v 11:00 hod. společný start a 
splutí cca 7 km na tábořiště v Cakli Ústí 
nad Orlicí. Veškeré vodácké vybavení 
(lodě, plovací vesty, přilby) si můžete 
vypůjčit přímo v areálu v Cakli na tel. 604 
644 418 (p. Jiří Rous). Odpoledne ve 
vodácké loděnici opékání buřtů a podle 
počasí soutěže a hry, večer volná zábava s 
kytarou a zpěvem v klubovně. Podrobnosti 
na www.kcthoral.cz. 

Za KČT Horal Milan Zeman, tel. 737 305 
105 
 
Aerobic day – 4. listopadu 
 
Tělocvična OÚ Libchavy  
Program:  
9:00 hodin -  prezentace 
9:30 – 10:30 hodin – latina, aerobic mix 
(se Zdenou Urbanovou) 
10:40 – 11:40 hodin – mix aerobic (s 
Jitkou Vítovou) 
11:50 – 12:55 hodin – bodystyling + 
pilates (s Pavlou Kalouskovou) 
13:00 hodin – slosování vstupenek 
S sebou: podložku + dostatek tekutin, 120 
Kč, cukr, káva, čaj, „rum“ zdarma! 
Zve Vás Pavla, Jitka, Zdenka instruktorky 
aerobiku a za Sokol Libchavy Eva Musilová 
Nutná rezervace SMS na tel.: 732 552 
850. 
 
LK Spinning centrum 
 
3.11. – Spinning&Bodyforming (30+45) ve 
14:00 hod. 
4.11. – Prodloužené lekce (90) v 10:00 
10.11. – Prodloužené lekce (90) ve 14:00 
11.11. – Spinning&Bodyforming (30+45) 
v 10:00 hod. 
17.11. – Spinning&Bodyforming (30+45) 
ve 14:00 hod. 
18. 11. – Prodloužené lekce (90) v 10:00 
24.11. – Prodloužené lekce (90) ve 14:00 
25.11. – Spinning&Bodyforming (30+45) 
v 10:00 hod. 
Cena 120 Kč za spinner. 
Týdenní rozvrh běžných lekcí: 
Po-pá: v 10:00, 16:00, 17:30, 19:00 hod. 
So-ne: v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 hod. 
V listopadu stále za staré ceny: 
1 lekce: 75 Kč 
10 lekcí (permanentka): 650 Kč + iontový 
nápoj zdarma 
skupiny: 600 Kč 
Hala SŠUP, Zahradní ul., rezervace 
předem: 736 427 378, info: 
www.lkspinning.com 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 14:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30 – 8:00, 14:00 – 21:00 hodin 
Středa: 15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30 – 8:00, 15:00 – 20:00 hodin 
Pátek: 5:30 – 8:00, 13:00 – 22:00 hodin 
Sobota: 8:00 – 22:00 hodin 
Neděle: 8:00 – 21:00 hodin 
Plavání pro těhotné ženy každou středu 
13:30 – 14:00 hodin 
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 
20:00 do 21:00 hodin 
ZMĚNY: 
Pondělí 26.11.:         15:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 6.11.:       5:30 – 8:00, 13:00 – 21:00 
Pátek 9. a 30.11: 
5:30 – 8:00, 14:00 – 22:00 hodin 
Sobota 17.11.: sanitární den, provoz od 
14:00 – 22:00 hodin 
Kontakt: 465 524 254, www.tepvos.cz 
 
 
Spinning centrum Rio 
 

Přijďte si pod vedením zkušených 
instruktorů vyzkoušet nové typy spinnerů 
do areálu krytého plaveckého bazénu v Ústí 
n.O. Provoz po celý týden! Hodiny pro 
začátečníky! Na jednotlivé hodiny je 
třeba se objednat: 465 557 210, možno od 
9:30 do 21:00 hod. Jednotlivé vstupné: 80 
Kč, permanentka 10x vstup 700 Kč.  
 
Kam za sportem v listopadu 
 
1.listopadu 
Jiskra Hylváty – Smiřice (východočeská 
divize v kuželkách v 17 hod.) 
3. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol Č. Třebová (II. 
volejbalová liga mužů v 10 hod. ve sport. 
hale) 
TTC Ústí n.O. – Chrudim a Skuteč 
(východočeská divize ve stol.tenisu mužů 
v 9 a 13:30 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – SK Polička (krajský 
fotbal. přebor muži A od 14 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Lanškroun (krajský 
fotbal. přebor st. a ml. dorost od 9:30 a 
11:45 hod.) 
4. listopadu 
Krajský volejbalový přebor st. žákyň 
(turnaj v tělocvičně Bratří Čapků od 9 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. B – SK Zámrsk (1.B třída 
ve fotbale muži B od 14 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Polička (krajský přebor 
ve fotbale st. a ml. žáci od 10:30 a 12:15)  
10. listopadu 
TTC Ústí n.O. – Jaroměř a Trutnov (II.liga 
žen ve stol.tenisu v 10 a 13 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. B – Sokol Chrudim 
(krajský přebor mužů ve volejbalu, 
dvojzápas v 10 hod.) 
Sokol Kerhartice – Sokol Č. Třebová B 
(volejbalový krajský přebor I. třídy, v 10:00 
a 13:00) 
11. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Letohrad (krajský 
volejbalový přebor juniorek, dvojzápas v 10 
hod. ve sport. hale) 
17. listopadu 
TTC Ústí n.O. B – Chrudim B a Choceň B 
(východočeská divize mužů ve stol.tenisu 
v 9 a 13:30 hod.) 
Turnaj v karate o pohár starosty města 
18. listopadu 
TTC Ústí n.O. C – Mor. Třebová B a 
Lanškroun (krajská soutěž ve stol.tenisu 
mužů v 9 a 13:30 hod.) 
24. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Letohrad (II. volejbalová 
liga mužů, dvojzápas v 10 hod.) 
TTC Ústí n.O. B – Teplice a Děčín B 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a 15 hod.) 
30. listopadu 
Jiskra Hylváty – Trutnov B (východočeská 
divize v kuželkách v 17 hod.) 
1. prosince 
8. ročník Skobáckého putování, různé pěší 
trasy, start 7-10 hod. od Pivnice U Skoby 
 
Poděkování 
 
JUNIOR KLUB Ústí nad Orlicí děkuje 
Pardubickému kraji a Městu Ústí nad 
Orlicí za podporu při organizování 
Mistrovství ČR v leteckém modelářství 
žáků, které se uskutečnilo na ústeckém 
letišti v sobotu 22. září 2007. 
 



Junior Klub Ústí nad Orlicí 
 
Orientační závody na ZŠ Štěpnice 
 
Žáci 2.-5. tříd naší školy absolvovali 
orientační závod na Andrlův chlum. 
V závodě si ověřili vlastivědné znalosti, 
zopakovali si základy první pomoci, prošli 
světem pohádek a zvládli sportovně 
zaměřené disciplíny. Po občerstvení si 
prohlédli sanitu RZP i s odborným 
výkladem. Žáci 1. tříd absolvovali svůj 
první závod ve Wolkerově údolí. Na závěr 
besedovali s příslušníky Městské policie o 
bezpečnosti a chování v silničním provozu. 
Akce proběhly za podpory projektu MěÚ, 
studentek SZŠ, ředitele RZP a členů MP. 
PaedDr. Y. Bendová 
 
Akademie vzdělávání 
 
5. – 12.12. - Účetnictví a vedení daňové 
evidence s využitím výpočetní techniky 
(Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT 
ČR) 
14.11. – Daňová reforma I – Novela zákona 
o daních z příjmů 
15.11. – Aktuální změny ve mzdovém 
účetnictví 
20.11. – Nový zákoník práce v praxi 
doplněný o schválené změny a úpravy pro 
r. 2008 
23.11. – 24.11. – Daň z příjmů fyzických  a 
právnických osob z pohledu r. 2007, změny 
v r. 2008, polovíkendový seminář 
27.11. – Daň z příjmů ze závislé čin. a 
z funkčních požitků a novinky ve 
zdaňování mezd v r. 2008 
 
 
Informa ční 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. 
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11/2007 vychází 25.10. 2007. Sazba JPG 
Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
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