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Výměna občanských průkazů! 
 
Platnost občanských průkazů BEZ 
strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 
prosince 2003, KONČÍ nejpozději 31. 
prosince 2008 a to bez ohledu na datum 
platnosti v nich uvedené! 
(Jedná se o „růžové“ OP, které mají 
v pravém horním rohu sérii písmen a čísel).  
Občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji platí po dobu v nich uvedenou. 
Pro občany narozené před 1.1. 1936 platí 
VÝJIMKA. OP, ve kterých mají 
vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ 
nebo „platnost prodloužena bez omezení“ 
zůstávají nadále platné. 
K vydání nového OP je třeba 1 průkazové 
foto ne starší jednoho roku, vyplněná  
žádost  a původní OP. Vzhledem k tomu, že 
občanský průkaz je vydáván do 30 dnů, 
upozorňujeme na včasné podání žádosti, 
nejlépe do 30.11. 2008. Tato výměna 
nepodléhá správnímu poplatku. 
 
Změny v městské společnosti TEPVOS, 
spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 
 
Rada města Ústí nad Orlicí ve funkci valné 
hromady obchodní společnosti Tepvos, 
spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, jako jediný 
společník, přijala dne 21.7. 2008 na svém 
zasedání důležitá koncepční rozhodnutí. 
Základem byla snaha ve smyslu stanov 
společnosti doplnit druhého jednatele, jímž 
se stal, na základě výsledků výběrového 
řízení, pan Ing. Václav Knejp z Pardubic. 
Současně rada města uložila jednatelům 
uzavřít pracovní smlouvu a jmenovat 
ředitelem divize komunální služby k datu 
1.8. 2008 pana Dušana Žišku z Ústí nad 
Orlicí. Velmi citlivě zvážila i postavení 
současného ředitele divize KS pana 
Ludvíka Morkese, který má rok před 
důchodem a proto uložila pověřit ho 
řízením divize rekreační služby. 
Rada města je vedena snahou zlepšit 
výsledky společnosti, její postavení 
zejména ve vnímání občanů k funkčnosti a 
kvalitě práce společnosti 
Městská společnost a její činnost byla 
kritizována občany města, ale i na několika 
zastupitelstvech vystoupili zastupitelé 
s kritikou Tepvosu a uložili radě města řešit 
problémy ve společnosti, kdy právě 
personální změny jsou jedním z prvních 
kroků. 
 
Výstavba bytů Nová Dukla pokračuje dle 
harmonogramu 
 
Ústecká firma A.B.V. realizuje výstavbu 67 
bytů na bývalém městském pozemku nad 
sídlištěm Dukla. Kvalitní a dispozičně 
různé typy bytů budou dokončeny a 
předány v II. Pololetí 2009. Stavba prvního 
bloku je již v 1.patře a i ostatní domy 
včetně sítí pokračují dle harmonogramu. 
Kontakty: UEUS, s.r.o., mobil: 724 932 
047, www.zeus-pa.cz 
 
Senior klub při MěÚ Ústí nad Orlicí 
 

9. října – Návštěva hřbitova – ústecké 
osobnosti (druhá část vycházky) 
Provází pan Josef  Havel. Sraz účastníků ve 
14:00 hod. u brány hřbitova. Na parkoviště 
u hřbitova lze dojet městskou dopravou: 
Dukla 13:25 hod., Hotel UNO 13:27 hod., 
nemocnice 13:29 hod., Štěpnice 13:31 hod., 
Popradská 13:33 hod., hřbitov 13:38 hod. 
23. října – Beseda a exkurze v sídle 
Integrovaného záchranného systému ČR 
(ÚO – Hylváty) 
Pro dopravu seniorů je zajištěn autobus: 
Penzion, Na Pláni 13:30 hod., Tvardkova 
13:35 hod., nádraží ČSAD 13:40 hod., zast. 
Staré nádr. 13:45 hod., Dukla 13:50 hod., 
Hylváty-Perla 13:55 hod., Hylváty-sídliště 
14:00 hod., Hylváty-Tři mosty 14:05 hod., 
zpět po ukončení exkurze 
Základní kurz počítačů I.běh začíná 11. 
listopadu. 5 dvouhodinových lekcí, cena 
290 Kč za celý kurz pro člena Senior klubu 
a 340 pro nečlena, výuka v ZŠ Bratří Čapků 
od 16:30 do 18:30 hod. Prosíme přihlášené 
členy, aby poplatek uhradili co nejdříve 
v kanceláři Senior klubu ve Sladkovně, 
každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. Tento 
kurz je již zaplněn. Další zájemci se mohou 
hlásit v kanceláři Senior klubu. Podle zájmu 
bude zajištěn II.běh. Těšíme se na Vaši 
účast! 
Senior klub přispěje členům částkou 50 Kč 
na vstupenku na diashow L. Šimánka 
Havajské ostrovy, která bude 18.11 v KD. 
 
 
I podzim přeje komunitnímu plánování -  
Soutěž o logo  
 
Podzim letošního roku přináší další 
příležitost, jak se zapojit do komunitního 
plánování sociálních služeb (KPSS).   
Pro měsíce říjen a listopad tohoto roku 
vyhlásila Řídící skupina KPSS výtvarnou 
soutěž o logo KPSS.  
Oslovíme základní a vybrané střední školy. 
Nejlepší díla budou vybrána a vyhlášena do 
konce roku 2008. Autoři a autorky budou 
odměněni hodnotnými věcnými cenami. 
Logo komunitního plánování bude 
reprezentovat a provázet dvouletý projekt 
zahájený v lednu roku 2009.  
V rámci tohoto období bude realizována 
řada kroků, jež povedou k vytvoření 
komunitního plánu sociálních služeb 
(střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb) a nastavení jeho samotné realizace. 
Vše by mělo přispět ke zlepšení nejen 
sociálních služeb jako takových, ale i 
sociální situace občanů Ústí nad Orlicí.  
I nadále máte také vy možnost se do celého 
dění zapojit prostřednictvím členství 
v odborných pracovních skupinách. Tyto 
jsou místem setkávání zadavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb 
i zájemců z řad odborné i laické veřejnosti a 
tedy i místem pro vaši myšlenku či 
problém. Místem realizace změn a nových 
myšlenek. Již existují tyto odborné 
pracovní skupiny (PS): 
Osoby se zdravotním postižením – 
vedoucí PS je paní J. Kašparová, e-mail: 
j.kasparova@a-trend.cz, tel.: 465 519 512, 
777 619 747. 
Senioři – vedoucí je pan Th.Bc. V. Brokeš, 
e-mail: v.brokes@seznam.cz, tel.: 
731 402 221. 

Osoby v obtížné životní situaci – vedoucí 
je pan Mgr. R. Oláh, e-mail: 
rolah@pms.justice.cz, tel.: 465 635 406. 
Rodiny s dětmi, mládež – vedoucí je pan 
P. Čada, DiS., e-mail: cada@muuo.cz, tel.: 
465 514 517 
Jana Broulíková, koordinátora KP 
 
Upozornění na celoplošnou deratizaci 
 
Ve dnech 1. 10. až 16. 10. bude prováděna 
velkoplošná deratizace města. Akci 
zabezpečuje firma Deratex, s.r.o. se sídlem 
ve Zlíně. Ta provede ošetření kanalizační 
sítě, veřejných ploch a vybraných objektů. 
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný 
výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a 
hospodářských stavení, vyzýváme občany 
ke spolupráci při vyhledávání pobytů 
hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, 
obraťte se přímo na pracovníky jmenované 
firmy, nebo nahlaste své požadavky na 
MěÚ, odbor životního prostředí, aby bylo 
zabezpečeno komplexní ošetření města. Pro 
vlastní potřebu si budou moci občané 
zakoupit nástrahy proti hlodavcům u 
provádějící firmy. 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Ze života Oušťáků – výstava fotografií 
pochází ze sbírky Mirka Langra.  
Výstava se koná od 11. 9. do 2. 11. 
***   ***  ***   ***   ***   ***  *** 
Léta válečná ve výtvarném umění – léta 
1914-1918 ve výtvarném umění ze sbírek 
VHÚ Praha. Váchal, Vlček, Parolek, 
Jilovský, Biebl… 
Výstava se koná od 11. 10. do 31. 12. 
***  ***   ***   ***   ***  ***  ***  *** 
Za republiku! – československá branná 
moc v letech 1918-1939 a Stráž obrany 
státu 1938. Výstava je otevřena od 11. 10. 
do 31. 12. 
Doprovodné akce v areálu Hernychovy 
vily: 
18. října ve 13:30 hodin – ukázky dobové 
vojenské výzbroje a výstroje (1914-1918, 
čs. branná moc), dobové písničky, válečné 
veršování s J. Mazánkem ml., filmová 
premiéra  a další možná překvapení a 
události… 
V průběhu výstavy poběží tematicky 
zaměřená filmová sekce, přednášky, 
komentované prohlídky, připravena bude 
také malá publikace věnovaná památce a 
pozůstalostem vojáků-účastníků války 
1914-1918. Více sledujte na informační 
tabuli při bráně muzea. 
Výsledky ankety z výstavy Království 
medu 
Součástí výstavy Městského muzea a ZO 
Českého svazu včelařů o.s. v Ústí n.O. pod 
názvem „Království medu“ byla i 
ochutnávka medu z různých lokalit a od 
různých včelařů. Po sečtení získaných bodů 
se na prvních 6 místech umístili: 
1. M. Pešek, Libchavy, 2. J. Bůžek, ÚO, 3. 
J. Bůžek, ÚO, 4. M. Pešek, Libchavy, 5. A. 
Matějka, Sopotnice ,6. J. Sikora, ÚO 
Děkujeme všem, kteří se ochutnávky medu 
zúčastnili a umístěným včelařům 
blahopřejeme. 
***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 



Pokud máte zájem dostávat pozvánky na 
výstavy e-mailem, prosíme Vás o zaslání 
adresy na kobzova@muzeum-uo.cz a my 
si Vás zařadíme do adresáře. 
Kulturně společenské centrum česko-
polského příhraničí 
Všem zájemcům o výuku polského jazyka 
oznamujeme, že první schůzka, týkající se 
rozsahu, termínů, materiálů, platby a 
dalších informací se koná v pátek 17. října 
v 17:00 hod. v Hernychově vile. 
 
 
Z městské knihovy + LOGO 
 
12. ročník celostátní akce Týden 
knihoven 6. – 12. října  
Letos s mottem Knihovny – rodinné stříbro 
Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí 
6.10. od 15:00 hod. – Setkání 
s dobrovolnými knihovníky obecních 
knihoven v MěK Ústí n.O.(Internet, české 
vyhledávače, web pro malé knihovny) 
6.10. od 17:00 hod.  – IV. Literárně 
dramatická maratón – setkání 
s regionálními spisovateli a básníky v MěK 
Ústí n.O. 
8.10. od 15:00 hod. – Seznámení 
s Internetem pro seniory – hudební odd. 
10.10. od 9:00 hod. – Porada ředitelů MěK 
okresu a odborný seminář  
16.10. od 13:00 hod. – Beseda se 
spisovatelem I. Klímou pro studenty 
gymnázia 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
Den otevřených dveří ve SŠUP 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad 
Orlicí pořádá ve středu 15. října od 8:00 
do 16:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ ve všech prostorách hlavní budovy 
v Zahradní ulici, ateliérové části ve 
Špindlerově ulici a v Hnátnici-Nebíčku. 
Prostory divize strojírenských oborů 
v Hnátnici-Nebíčku budou přístupné 
zájemcům o studium také v sobotu 18. října 
od 8:00 do 12:00 hodin. Bližší informace 
na: www.ssup.cz nebo +420465518111 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
6. října v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
20. října v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 
569551, e-mail:info@zusuo.cz 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 

Zveme Vás do Galerie pod radnicí na 
výstavu 

Miroslav HOURA – obrazy, kresby, 
grafika 

10. – 29. října 
***   ***  ***   ***   ***   ***   *** 
28. 10. se koná v Galerii pod radnicí 
Sváteční koncert k výročí vzniku 
Československé republiky – „Ve znamení 
osmiček“ 
 
 

Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
Novinka! Enjoy it! Užij si to! Outdoorové 
víkendy s ddm úo a instruktory pro dané 
aktivity.  
Určeno pro děti a mládež od 7 do 18 let.  
Lanová centra a P. Vlášek, lyže a J. 
Fišer, lezectví a J. Macháček , in-line, na 
bruslích a M. Strnadová, horské kolo a J. 
Röszler, beach volejbal a J. Duffek , 
snowboard a V. Jiříková , vodáctví a O. 
Houdek, zimní táboření a I. Finsterlová. 
Uzávěrka přihlášek do konce října 2008. 
Jarní prázdniny – 3. snb camp ve 
Flowparku na Dolní Moravě 2009 
Snowboardové prázdniny na Dolní 
Moravě pro začátečníky a pokročilé 
s ubytováním na Penzionu Krčma. 
Instruktoři: V. Jiříková, J. Röszler, M. 
Strnadová a A. Krahulcová. Cena 3500,- 
Kč, zahrnuje: pojištění, instruktory, jízdné, 
ubytování, celodenní stravu a pitný režim, 
dopravu. Přihlášky a platba do konce října 
2008. Více na www.ddm-usti.cz 
 
 
Dny otevřených dveří 
 
ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 pořádá 
ve dnech 30. – 31. 10. od 10:00 do 18:00 
hodin Dny otevřených dveří. Na setkání 
s Vámi se těší žáci a pedagogové školy. 
 
Přehlídka středních odborných škol a 
učilišť 
 
Přehlídka se koná ve dnech 8. a 9. 10. na 
SOŠ a SOU technických oborů na Skalce 
v Č. Třebové. Ve středu 8.10. můžete 
Přehlídku navštívit od 12:00 do 17:00 hod., 
ve čtvrtek 9.10. od 8:00 do 17:00 hod. 
Mgr. I. Vernerová, vedoucí odboru 
poradenství ÚP v Ústí n.O. 
 
Den otevřených dveří na Úřadu práce 
 
V úterý 7. října je v rámci Dnů vzdělávání 
dospělých Pardubického kraje připraven na 
Úřadu práce v Ústí n.O. od 13:30 do 17:00 
hod. Den otevřených dveří. K dispozici 
budou odborní pracovníci všech odborů 
ÚP, dozvíte se informace o rekvalifikačních 
kurzech nebo typech studia. 
 
Služby lékáren 
 
29.9. – 5.10. – Lékárna U nádraží, ČT 
6.10. – 12.10. – Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
13.10. – 19.10. – Lékárna Mellisa, ČT 
20.10. – 26.10. – Lékárna Dr.Max, ÚO 
(bývalá Na Příkopech) 
27.10. – 2.11. – Lékárna Arnika, ČT 
 
Stomatologická pohotovost 
 
4.-5.10. – MUDr. M. Špátová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 524128 
11.-12.10. – MUDr. K. Fialová, Bezručovo 
nám. 446, ČT, tel.: 723036370 
18.-19.10. – MUDr. M. Formánek, Tylova 
420, ČT, tel.: 465536147 
25.-26.10. – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova306, ČT, tel.: 465 534835 
28.10. – MUDr. M. Hendrychová, Husova 
191, V.Mýto, tel.: 465 423960 

1.-2.11. – MUDr. Z. Henrych, Husova 
191, V.Mýto, tel.: 465 423970 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774412117. Permanentky získáte na 
ČČK, Kopeckého 840, nebo na IC města 
Kurzy první pomoci pro veřejnost 
14. října – První pomoc v domácnosti 
Kurz je zdarma od 18:00 do 20:00 hod. v 
učebně první pomoci na ZŠ Bratří Čapků 
Společenské akce se konají v budově ČČK, 
Kopeckého 840 
Kavárnička – Centrum setkávání – každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hodin 
2. 10. – Domácí násilí, prevence 
kriminality, přednáška od 16:00 hod. ve 
společenském centru, vstupné zdarma 
6.-10. října – Výstava ubrousků paní 
Beranové ze Sloupnice, od 9:00 do 17:00 
hod. 
16. října – Norsko III. – cestopisná 
přednáška MUDr. Kučírka od 16:00 hod. 
30. října – Dánsko – cestopisná přednáška 
MUDr. Kučírka od 16:00 hod. 
31. října – Posvícení – od 19:30  hod. na 
Moštárně v ÚO 
Výlet – Kunětická hora – 23. října, cena 
100 Kč, přihlášky na tel.: 724629031 
Zdravé cvičení – poslední volná místa 
Zájemci o cvičení na gymnastických míčích 
se mohou přihlásit nebo informovat na tel.: 
775112998,  e-mail:cck.uo@wo.cu 
OS ČČK připravuje od října masáže pro 
seniory. Info na tel.: 775112998 
Senior a kamarád počítač – počítačový 
kurz, základní kurz počítačů pro seniory, 
10 lekcí (15.10. – 17.12) každou středu od 
16:00 na ZŠ Komenského, informace: 
775112998 
 
Domácí ošetřovatelská péče 
 
Máte doma dlouhodobě nemocného člena 
rodiny? Nezvládáte péči, nechcete umístění 
na LDN nebo ústavu? Je zde pro Vás 
Domácí ošetřovatelská péče. Indikaci dává 
lékař na Vaši žádost. Platba od pojišťoven. 
Kontakt: 465 525520. 
 
Festival duchovní hudby svaté Cecílie – 
13. ročník 
  
Římskokatolická farnost a  CHJ zve 
všechny na 13. ročník Festivalu duchovní 
hudby svaté Cecílie, který se koná 4. 10. 
od 13:30  hodin v děkanském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. O. 
Vstupné dobrovolné. 
Program:  
13:30 – 15:00 chrámové sbory a varhaníci  
15:30 –16:30 gregoriánská schola 
Bonifantes opaviensis pod vedením L. 
Kubenky, s tematickými varhanními 
improvizacemi prof. Václava Uhlíře. 
V 17:00 hodin slavnostní zpívaná mše 
svatá k Duchu svatému, celebruje otec 
biskup J. Kajnek a mons. Josef Socha. 
Akce se uskuteční za podpory Města Ústí 
nad Orlicí, Pardubického kraje a dalších 
sponzorů. 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 



Pondělí: 9:00-12:00 hod. – od října bude 
probíhat dle zájmu opět od 9 hod. výuka 
hry na flétnu pro děti od 4 let 
Středa: 9:00-12:00 hod. 
Čtvrtek: 9:00-12:00 hod. – výtvarná dílna 
pro rodiče (hlídání zajištěno) 
V rámci dopoledních programů za hezkého 
počasí využíváme dětské hřiště na zahradě 
Jednoty bratrské. 
Čtvrtek: 17:00-18:30 hod. – angličtina pro 
dospělé, kontaktní osoba p. Krčmář, tel.: 
777 558501, vstupné 20 Kč, dohled nad 
dětmi jen po objednání na tel.: 604 313249, 
cena 10 Kč za dítě 
Témata výtvarných dílen 
2. 10.: Magnetkové domečky (s sebou 
samotuhnoucí modelovací hmota, magnety) 
9. 10.: Společný oběd – špagety (cena dle 
spotřebovaného materiálu) 
16. 10.: Zdobená ramínka (s sebou 
dřevěná ramínka) 
23. 10.: Dekorativní sklenice ( s sebou 
sklenice s vyšším víčkem) 
30. 10.: Drátkování na lahve ( s sebou 
lahev od vína, včelařský drátek, malé 
korálky) 
Jednorázové akce 
7. 10.: Setkání DRC, RC v 18:30 hod. 
7. 10.: Přednáška – Znaková řeč pro 
slyšící batolata, RC v 10:00 hod., centrum 
otevřeno od 9:30 hod. 
11. 10.: Kaštaniáda, RC v 16:00 hod. (s 
sebou dle možnosti aku-vrtačky) 
13. + 15. 10.: Dny s Ferdou 
13. 10.: Dámská jízda, turnaj ve stolním 
fotbálku, RC od 17:00 hod. 
21. října – Přednáška na téma finance, 
RC od 9:30 hod. 
22. října – Narozeniny v RC, RC v 10:00 
hod., (oslava narozenin dětí narozených 
v říjnu) 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová, vedoucí 
RC, tel.: 604313249, ICQ:495-651-941, e-
mail: nicol.brozova@jbuo.cz, www.jbuo.cz 
 
Pozvánka na festival smíšených sborů 
 

Srdečně zveme na 
FESTIVAL SMÍŠENÝCH SBORŮ, 

který se bude konat 19. října v 18:00 hodin 
v sále ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad 

Orlicí. 
Na festivalu se představí: DPS Větrníček, 
žáci ZUŠ, smíšený sbor z Lanškrouna a 

ústecký smíšený pěvecký sbor Alou Vivat. 
Děkujeme touto cestou Městu Ústí nad 

Orlicí a ZUŠ Jaroslava Kociana 
za podporu při pořádání této akce. 

 
 
Zprávičky ze Stacionáře 
 
Jako každoročně se naši uživatelé společně 
s personálem vydali na podzimní pobyt a to 
tentokrát do Jeseníků. Nádherný týden byl 
zpestřen několika celodenními výlety a 
krásnými procházkami po okolí. 
Dále se chystáme a připravujeme na 
atletický šestiboj ve Vysokém Mýtě.  
Poctivě nacvičujeme na taneční soutěž 
Rytmus. Tímto chci poděkovat a popřát 
všem tetám krásný a trpělivý školní rok. 
 
Za ústecký Stacionář Hana Zastoupilová  
 
 

Pozvánka na výtvarná odpoledne 
 
Dům pokojného stáří sv. Kryštof Ústí 
nad Orlicí Kerhartice Sokolská 68 
zve všechny starší občany na výtvarná 
dopoledne: 
V úterý 7. října od 9:00 hod. budeme 
vytvářet prostírání a dekorace z křídlatky. 
V úterý 21. října od 9:00 hod. budeme 
vystřihovat dekorace do oken. Cena 
každého z kurzů je 10,-Kč. Podáváme kávu, 
čaj. Těšíme se na Vás. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Pondělí: 10-12 hod. – nemluvňátka 
Úterý: 9-12 hod. – herna, pohyb. kroužek 
Středa: 9-12 hod. – herna 
Čtvrtek: 9-12 hod. – herna, zpívánky, 
výtvarný kroužek 
V říjnu odpadají středeční výtvarná 
odpoledne. Děkujeme za pochopení. 
Kavárnička – 1. října od 10:00 hodin 
Tradiční podzimní bazar v budově 
římsko-katolického farního úřadu 
v Kostelní ul. 
6.10. od 9:30 – 17:00 příjem věcí do 
prodeje 
7.10. od 9:30 – 17:00 prodej věcí 
8.10. od 9:30 – 16:00 prodej věcí 
9.10. od 14:00 – 17:00 výdej neprodaných 
věcí 
(další info viz. leták Bazar) 
Cvičení rodičů s dětmi – 13. a 27. 10. od 
10:00 a 10:30 hodin 
Zdravé snídaně a svačinky pro děti – 22. 
10. od 9:30 hodin 
Navlékáme korálky – 29. 10. od 9:30 
hodin 
V říjnu opět začíná  kurz základní 
sebeobrany pro veřejnost s R. Nedvědem. 
Přijďte ve čtvrtek 16.10. a v pátek 24.10. 
vždy od 16:00 hod. Podrobnosti na letáku 
Chcete se umět bránit? 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Letní dětský tábor Zblovice 
 
Ani v letošním roce nebyla porušena více 
než třicetiletá tradice a občanské sdružení 
LDT Zblovice s pomocí mnoha kamarádů 
uspořádalo letní dětský tábor ve Zblovicích 
u Vranovské přehrady. 
Ve dnech 12.-29. července se 75 
ústeckoorlických dětí učilo tradičním 
táborovým dovednostem, jízdě na kánoích a 
pramicích, poznání přírody v okolí hradu 
Bítov a věnovalo se tradičním i méně 
tradičním sportům. Při celodenním výletu 
na zámek ve Vranově nad Dyjí se děti 
svezly parníkem po 30km dlouhé 
Vranovské přehradě. V prestižním 
sportovním utkání se sousedním táborem 
holky i kluci Ústí vzorně reprezentovali a 
porazili Brňáky, i když jen nejtěsnějším 
rozdílem 4:3. 
Celých 16 dní bylo propojeno 
celotáborovou hrou, ve které jednotlivé 
posádky pod vedením charismatického 
kapitána Flinta neomylně pluly za 

pokladem. Ačkoli nám zcela nepřálo 
počasí, poklad byl úspěšně nalezen. A tak 
kromě nádherných vzpomínek bude dětem 
letošní tábor připomínat vlastnoručně 
zdobené tričko, pamětní list, fotografie a 
CD, které všechny děti doma nalezly ve 
svých kufrech. 
K tomu, aby na konci snažení byly 
spokojené tváře dětí však bylo zapotřebí 
odpracovat stovky hodin při přípravě 
táborové základy i programu tábora. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří ve 
svém volném čase bez nároku na jakoukoli 
odměnu pomáhali při údržbě i přípravě 
tábora. Děkujeme i jednotlivcům, 
organizacím a firmám, kteří svojí pomocí, 
dotací, či darem podpořili práci občanského 
sdružení. I díky jim se daří každoročně 
pořádat tábor pro ústeckoorlické děti a 
udržovat táborovou základnu ve Zblovicích 
v provozuschopném stavu. 
 
Za LDT Zblovice o.s. Luděk Hortlík 
 
Pozvánka na Knapovecké posvícení 
 
Římskokatolická farnost Knapovec si Vás 
dovoluje pozvat v neděli 19. října v rámci 
Knapoveckého posvícení na koncert 
pěveckého sboru Č.A.S. Ve 14.00 hod. 
bude bohoslužba v místním kostele sv.Petra 
a Pavla a v 15:00 hod. naváže koncert 
pěveckého sboru z D. Dobrouče. Po 
koncertě občerstvení pod širým nebem na 
louce pod kostelem. Srdečně zveme! 
 
PhDr. Jana Staňková, P.Vladislav Brokeš, 
děkan 
 
Poděkování 
 
Centrum pro zdravotně postižené, detaš. 
pracoviště Ústí n.O. velice děkuje městu 
Ústí n.O. za dotaci na 32. ročník 
sportovních her pro zdravotně postižené 
občany a  děti, které se konaly 5.-7.9. 
v rekreačním středisku Obora u 
Lanškrouna. Díky finanční pomoci se nám 
podařilo realizovat tuto akci, která pomáhá 
zdravotně postiženým lidem a dětem se 
začleňováním do společnosti.  
Velmi si Vaší podpory vážíme a věříme, že 
nám i nadále zachováte přízeň. 
 
Za CZP Pk E. Jiřincová a R. Venclová 
 
Programy v Malé scéně o.s. 
 
Výstavy 
Fotografie rekonstrukce Malé scény 
Evoluce – posun myšlenky od starších 
k mladším 
Filmový klub – od 19:00 hodin 
3.10. – Nikdo nesmí chybět (Čína) 
16.10. – Zabriskie Point (USA) 
30.10. – Ty, který žiješ (Švédsko) 
Vstupné pro členy FK 40 Kč, pro nečleny 
54 Kč 
Bijásek – klub pro děti 
8.10. – Karcoolka od 13:30 hod., vstupné 
pro členy 25 Kč, pro nečleny 35 Kč 
Divadlo 
18.10. – Tři zlaté vlasy děda Vševěda – 
Kejklíř Praha v 15:00 hod., vstupné 35 Kč 
23.10. – Kupé story – Triarius Č.Třebová 
v 19:00 hod., vstupné 45 Kč 



 
OSDO zve do divadla 
 
Dne 14.10. se v Malé scéně Ústí n.O. od 
19:30 hod. uskuteční jedno z představení 
Mezinárodního festivalu české a slovenské 
dramatické tvorby. Hostem festivalu bude 
soubor DS Commedia Poprad, nominovaný 
za Prešovský kraj a to s inscenací 
KAPUSTNICA v režii Vlado Benka. 
 
 
Kino Máj – říjen 
 
Pátek 3. v 19:30 hodin 
* STALO SE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 4. v 17:00 a 19:30 hodin 
VALL – I        Hrajeme pro děti 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 7. a středa 8. v 19:30 hodin 
AKTA X: Chci uvěřit 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 9. a pátek 10. v 19:30 hodin 
WANTED 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 11. v 19:30 hodin 
* FUNNY GAMES USA 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 13. a úterý 14. v 19:30 hodin 
ZOHAN: Krycí jméno Kadeřník 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 16. a pátek 17. v 19:30 hodin 
MUMIE: Hrob dračího císaře 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 19. v 17:00 hodin 
KUNG FU PANDA   Hrajeme pro děti 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 20. a úterý 21. v 19:30 hodin 
* TOBRUK 
Vstupné: 75 Kč 
 
Čtvrtek 23. v 19:30 hodin 
NEUVĚŘITELNÝ HULK 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 29. v 19:30 hodin 
MAMMA MIA! 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 30. v 19:30, pátek 31. v 17:00 
hodin 
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
 
Nabídka pořadů – říjen 
 
Středa 1. října  
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Mexiko a Guatemala  aneb Po stopách 
indiánských kultur. Cestopisná přednáška 
MUDr. I. Hermanna, vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 2. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 

A. P. Čechov: Medvěd, Výročí 
Divadlo nad kinem H. Mostěnice, Orlická 
Thálie, divadelní předplatné, vstupné: 60 
Kč 
 
Pondělí 6. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Karel Plíhal - Pozdě na hlasitou hudbu, 
koncert, vstupné: 150 Kč 
 
Sobota 18. října 
18:00 hodin – Roškotovo divadlo Napříč 
Austrálií na kole, M. Stiller a R. Lorišová 
účastníci  cykloexpedice napříč zemí 
klokanů, vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 21. října 
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
Tóny nad městy – koncert pod záštitou 
předsedy Parlamentu ČR 
Charlos Lama a Sofia Cabruja 
(Španělsko), koncertní předplatné, vstupné: 
110 Kč 
 
Pátek 24. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
F. Loewe – A.J. Lerner: MY FAIR 
LADY - Východočeské divadlo Pardubice, 
divadelní předplatné, vstupné: 190 Kč 
 
Sobota 25. října 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Popelka – DS Vicena Ústí n.O., pohádka 
pro děti, vstupné: 45 Kč 
 
Předprodej vstupenek: IC v budově 
radnice, tel.: 465 514271. Info: 
Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 521047, 
465 525245 i fax, info@klubcentrum.cz 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Neděle 5.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 6.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 7.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 8.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 8.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 12.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 13.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 14.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 15.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 18.10. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Neděle 19.10. – 10:00 – 16:00 hodin 
1. liga – ženy ČBA (družstva) 
Neděle 19.10. – 19:30 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 20.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 21.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 22.10. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 22.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 26.10. – 19:30 – 22:30 hodin 

SBL (družstva) 
Pondělí 27.10. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Úterý 28.10. – 18:00 – 23:00 hodin 
ABL liga (družstva) 
Středa 29.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9,  
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Veřejný závod v duatlonu 
 
V sobotu 11. října se v Přívratě  - Penzion 
Presy  uskuteční již 16. ročník Veřejného 
závodu v duatlonu. Prezentace je od 9:00 
hodin, start závodu je od 10:30 hodin. 
Připraveny jsou různé délky tratí a závodu 
se mohou zúčastnit závodníci různých 
věkových kategorií. 
Podrobnější informace rád podá J. Holubář, 
tel.: 465 525 627, 603 526 307.  
 
 
Memoriál Zdeňka Veselého 
 
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá 
v sobotu 4. října na hřišti Pod lesem 
v Černovíru XIII. ročník Závodu 
požárnické všestrannosti mladých hasičů 
– Memoriál Zdeňka Veselého. 
Prezentace od 8:00 do 9:00 hodin. Zahájení 
soutěže v 9:00 hodin. Další informace na 
www.sdhcernovir.com 
 
Kam za sportem v říjnu 
 
Sobota 4.10. 
Jiskra Ústí n.O. – Slavia H.Králové (II. 
volejbal.liga mužů v 10 a 14 hod. ve 
sport.hale) 
TTC Ústí n.O. E – Libchavy a Hnátnice 
(okr.přebor ve stol.tenisu mužů v 9 a 13 
hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – FC Titanic Srch 
(krajský přebor, fotbal, muži A od 16 hod.) 
Středa 8.10. 
Okresní přebor ve sprinterském trojboji 
žactva a dorostu od 14 hod. na stadionu 
Sobota 11.10. 
TTC Ústí n.O. – Lokomotiva Pardubice 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 v herně na 
Kopečku) 
TTC Ústí n.O.C – Mor.Třebová (divize 
mužů ve stol.tenisu mužů ve 13:30 v herně 
na Kopečku) 
Neděle 12.10. 
TJ Jiskra Ústí n.O. „B“ – M. Třebová „B“ 
(1.B třída, fotbal, muži B) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Choceň (krajský 
přebor, fotbal, st. a ml. žáci, od 12:30 a 
14:15 hod.) 
Pondělí 13.10. 
Krajské finále SŠ ve fotbale v rámci 
7.krajské olympiády mládeže od 9 hod. na 
stadionu 
Sobota 18.10. 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Č.Třebová (krajský 
přebor, fotbal, muži A, od 16 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Hlinsko (krajský 
přebor, fotbal, st. a ml. dorost, od 11 a 
13:15 hod.) 
Neděle 19.10. 
Sokol Hylváty – Jamné n.O. a Králíky B 
(okr.přebor ve stol.tenisu mužů v 9 a 13 
hod. v Hylvátech) 



Sobota 25.10. 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol Dřevěnice 
(II.volej.liga mužů v 10 a 14 hod. ve 
sport.hale) 
Neděle 26.10. 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Přelouč (krajský 
přebor, fotbal, st. a ml. žáci od 11 a 12:45 
hod.) 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 14:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00, 14:00 – 21:00 hod. 
Středa: 15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 15:00 – 20:00 hod. 
Pátek: 5:30-8:00, 14:00 – 21:00 hod. 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
! ZMĚNY ! 
po 27.10.: 10:00 – 20:00 hodin 
út 28.10.: 10:00 – 21:00 hodin 
st 29.10.: 10:00 – 21:00 hodin 
čt 9. a 23.10.: 5:30-8:00, 15:00 – 18:30  
čt 16.10.: 5:30-8:00, 15:00 – 20:00 
Vodní aerobic čtvrtek a pondělí od 20:00 do 
21:00 hod., plavání pro těhotné ženy 
každou středu (mimo 29.10.) od 12:30 do 
14:00 hod. 
Poskytujeme relaxační a kondiční masáže, 
objednávky na: 465 524254. Bližší info: 
465 524 254, www.tepvos.cz 
 
Spinning centrum RIO 
 
Spinning centrum najdete a areálu krytého 
plaveckého bazénu. Jednotlivé vstupné: 
Fitbox 75 Kč/ hod., spinning a pilates 85 
Kč/ hod.  Na jednotlivé hodiny je třeba se 
objednat na tel. čísle: 777673 359 
Více na www.tepvos.cz, 
www.blackpanther.cz nebo na 736 754647. 
 
Drakiáda aneb Létáme s Junior klubem 
 
Junior klub leteckých modelářů Ústí n.O. 
zve srdečně příznivce létání na 
DRAKIÁDU, kterou pořádá v neděli 12. 
října od 14:00 hod. na letišti v Ústí n.O. 
Program: Soutěž v létání draků * Ukázka 
činnosti Junior klubu * Prezentace 
záchranné stanice „Charlie“ z Č.Třebové 
Draka je možné si postavit na schůzce 
Junior klubu v dílnách Zvláštní školy Ústí 
n.O. v sobotu 11. října od 8:15 do 11:30 
hod. Se stavbou rádi poradíme a 
pomůžeme. Blíže na www.ddm-
usti.cz/juniorklub 
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
-iontové nápoje Nutrend zdarma –speciální 
lekce – připravujeme 2x týdně lekce 
s použitím pulsmetrů zaměřené na zvýšené 
spalování tuků – slevy pro uzavřené 
skupiny – ukázkové hodiny pro školy – 
nový klient obdrží dárek 
Týdenní rozvrh 
PO–PÁ: v 10:00, 16:00,17:30, 19:00 hod. 
SO-NE: v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 hod. 
(po dohodě i v jiném čase).  
AKCE – soboty, neděle 
Ceník 
1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí (permanentka) – 
700 Kč, skupiny – cena dohodou 

Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Minigolf na Aquaparkem 
 
Vchod: od "pilinovky" (u regule). 
Provozní doba říjen: pátek - neděle od 
14:00 do 17:00 hod. (poslední vstup v 
16:00 hod.). Nabízí hru na 18 
minigolfových dráhách v příjemném 
parkovém prostředí. Možnost skupinových 
rezervací nad 20 osob v jakýkoliv den. 
Vstupné: 40,- Kč/1 osoba/1 okruh. 
Permanentka: 400,- Kč/1 osoba/ 
11 okruhů. V případě nepříznivého počasí 
(např. déšť) bude sportoviště uzavřeno. 
www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
Kurzy angličtiny v ÚO 
 
Holmes-English Ústí nad Orlicí, Mírové 
nám. 8  nabízí kurzy angličtiny pro: děti 
od 4 let, dospělé (začátečníci,pokročilí), 
firmy, skupiny i jednotlivce. Dále nabízíme 
konverzaci, přípravy na Cambridge 
certifikáty, doučování, lekce s britským 
rodilým mluvčím. Kontakt: Blanka 
Holmesová, 737 744975, blanka@holmes-
english.cz, www.holmes-english.cz 
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