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28.10. - Den vzniku samostatného 
československého státu 
 
Bojové vystoupení Československých legií 
zejména v bitvě u Zborova dne 2. července 
1917 bylo rozhodujícím impulsem pro 
uznání Čechoslováků v očích dohodových 
spojenců a pro naše zařazení na roveň 
ostatním bojujícím národům. 100 743 
ruských, francouzských a italských 
legionářů vybojovalo na evropských 
válčištích samostatnost a svobodu pro 
československý lid. 
Mezníkem našich dějin se stal 28. říjen 
1918. Žádost o příměří, kterou během noci 
27. října 1918 zaslal rakouský ministr 
zahraničí americkému prezidentu, byla 
považována za přiznání Rakouska-Uherska 
k válečné porážce a tím i za konec války. 
Zástupci Národního výboru 
Československého zahájili okamžitá jednání 
o převzetí správy země. V 18 hodin přijal 
Národní výbor dva první 
dokumenty:„Zákon ze dne 28. října 1918 o  
zřízení samostatného státu 
československého“ a „Manifest k národu“, 
ve kterém se pravilo: „Lide československý! 
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát 
československý vstoupil dnešního dne 
v řadu samostatných, svobodných,  
kulturních států světa...“.  
Vznik republiky a události, které tomu 
předcházely, si členové Československé 
obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí 
spolu se zástupci města Ústí nad Orlicí a 
členy Svazu bojovníků za svobodu 
připomenou aktem položení věnců u 
pomníku „Bubnujícího legionáře“ a u 
pomníku v parku Československých legií 
dne 27. října v 11:00 hodin. Ke vzpomínce 
na tento významný den naší novodobé 
historie zve ústecká ČsOL širokou 
veřejnost.   
 
Záměr prodeje domu čp. 112 v Hylvátech 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje domu čp. 112 a přilehlých pozemků 
v k.ú. Hylváty, ulice Poříční. Jedná se o 
dům s jedním nadzemním podlažím. 
V přízemí se nachází dva pokoje, kuchyň, 
koupelna s vanou a sprchovým koutem, 
WC, kotelna a jedna menší odkládací 
místnost. V prvním nadzemním podlaží 
jsou tři pokoje, koupelna se sprchovým 
koutem, WC, kuchyň a balkon. K domu 
náleží garáž, stavba bez čp, zahrada se 
zastřešenou terasou, krbem a bazénem. 
Dům je vhodný k okamžitému nastěhování. 
Minimální kupní cena je stanovena ve výši 
2.500.000,- Kč.  
Prohlídka nabízeného domu bude 
umožněna správcem bytového fondu – f. 
DÉMOS, spol. s r.o., po individuální 
dohodě. Kontakt: p. Raba – 465 523 023, 
777 725 373. 
Vyřizuje: G. Plocková  465 514 220 
 
 
 

Senior klub při CSP města Ústí nad 
Orlicí 
 
1. října – Z ústeckého filmového archivu, 
Malá scéna, od 16:00 hod. Pořadem 
provází pan J. Havel,prodej vstupenek 29.9. 
v kanceláři SK, cena pro člena 20 Kč.  
6. října – Informativní schůzka zájemců 
o „Základní kurz počítačů“  v 11:00 hod. 
v kanceláři SK. Pět dvouhodinových lekcí, 
cena 290 Kč pro člena SK, pro nečlena a 
občana ÚO 340 Kč, ostatní zájemci 390 Kč. 
Výuka v ZŠ Bratří Čapků od 16:30 do 
18:30 hod. 
8. října –„Není  bylina, aby na něco 
nebyla“, přednáška ve 14:00 hod. v jídelně 
Penzionu, produkty k prodeji, vstup 
zdarma. 
15. října – Návštěva hřbitova, ústecké 
osobnosti, provází pan J. Havel, sraz ve 
14:00 hod. u brány hřbitova. 
Doprava: Dukla: 13:25 hod., Hotel UNO: 
13:27 hod., nemocnice: 13:29 hod., 
Štěpnice: 13:31 hod., Popradská 13:33 
hod., hřbitov: 13:36 hod. 
16. a 23. října – Plavání pro členy SK, 
vždy od 13:00 do 14:00 hod. v bazénu 
v ÚO, vstup 20 Kč na průkazku SK 
20. října – „Mezinárodní den seniorů“ 
v Bystřici Kladské, akce se zúčastní 
zástupci všech organizací ve městě, šest 
volných míst pro členy SK, přihlášky každé 
úterý v kanceláři SK. 
 
Týden sociálních služeb ČR 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb a 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
vyhlašují v termínu od 7. října do 11. října 
2009  Týden sociálních služeb ČR. Jednou 
z akcí je i Celostátní den otevřených 
dveří.  V tento den 7. října od 9:00 do 
15:00 hodin máte možnost prohlédnout si 
prostory, ve kterých jsou poskytovány 
sociální služby zřizované městem Ústí nad 
Orlicí. Jsou to: 
-Stacionář Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 
123 
-Centrum sociální péče města Ústí nad 
Orlicí, Na Pláni 1343 
-Domov důchodců Ústí nad Orlicí, 
Cihlářská 761. 
Poskytovatelé těchto služeb se těší na 
setkání s Vámi. 
Anna Škopová 
  
Plán oblasti povodí Horního a středního 
Labe 
 
Ministerstvo ŽP ČR jako příslušný úřad 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o  
posuzování vlivů na ŽP, na základě návrhu 
koncepce „Plán oblasti povodí Horního a 
středního Labe“, vyjádření dotčených 
správních úřadů, dotčených územně 
samosprávných celků a veřejnosti, 
zpracovaného posouzení a výsledků 
veřejného projednání vydalo stanovisko. 
Do stanoviska lze nahlédnout 
v Informačním systému SEA na 
internetových stránkách 
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.ph
p), kód koncepce MZP070K. 
Ing. D. Soukal, vedoucí odboru ŽP 
 
 

Datové schránky jsou i pro občany 
 
Na základě účinnosti zákona č. 300/2008 
Sb. o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů bude od 
1. 11. 2009 uveden do provozu Informační 
systém Datových schránek. Také s naším 
městským úřadem budete moci po tomto 
datu komunikovat prostřednictvím této 
služby. Datové schránky jsou garantovanou 
službou. Nejsou e-mailem. Zřizovatelem 
a provozovatelem je Ministerstvo vnitra ČR 
a službu poskytuje Česká pošta s.p. 
Orgánům veřejné moci a právnickým 
osobám je zřízena datová schránka povinně 
ze zákona. Prostřednictvím této služby musí 
komunikovat. Podnikajícím a fyzickým 
osobám bude schránka zřízena na 
pracovištích Czech POINTu  na jejich 
žádost zdarma. Další možností je podání 
žádosti písemně přímo na podatelnu 
Ministerstva vnitra ČR, nebo elektronicky, 
pokud jste držiteli kvalifikovaného 
elektronického podpisu. 
Co je potřeba pro provoz Datových 
schránek? 
Počítač připojený k internetu. 
Co datové schránky přinesou?  
- Garantovanou službu 
- Okamžité doručení datové zprávy po jejím 
vložení do Datové schránky  
- Od roku 2010 možnost přepravy 
daňových dokladů.  
- Pohodlí, jednoduchost obsluhy, možnost 
odeslat podání kdykoliv.  
- Povinnost schránku používat, pokud je 
zřízena.  
- Povinnost chránit přístupové údaje ke 
schránce stejně jako "klíče od bytu ", také 
je nevěnujete každému. 
Podrobnější informace získáte na: 
http://www.datoveschránky.info 
 
 
Pozvánka na Knapovecké posvícení 
 
Římskokatolická farnost Knapovec si Vás 
dovoluje pozvat v neděli 18. října v rámci 
Knapoveckého posvícení na koncert 
smíšeného pěveckého sboru Campanula.  
Ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. 
Petra a Pavla a v 15.00 hod. naváže koncert 
komorního pěveckého sboru z D.Dobrouče. 
Po koncertě zveme na posvícenské koláče 
před kostelem nebo za nepříznivého počasí 
občerstvení na sálku.  
Jana Staňková, Knapovec 122 
P.Vladislav Brokeš, děkan 
 
 
Celoplošná deratizace města 
 
Městský úřad v Ústí nad Orlicí sděluje, že 
bude provádět celoplošnou deratizaci města 
Ústí nad Orlicí ve dnech  30. 9. - 15. 10.  
Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí 
č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců na 
území města Ústí nad Orlicí, která byla 
schválena 22.9.1994, Vám oznamujeme, že 
v době prováděné deratizace je Vaší 
povinností provést deratizaci v době určené 
Městským úřadem Ústí nad Orlicí, buď 
firmou, která provádí deratizaci města, nebo 
doložit na MěÚ Ústí n. O., odbor ŽP doklad 
o provedené deratizaci jinou firmou. 



Celoplošnou deratizaci ve městě provádí 
firma DERATEX, spol. s r.o., Mladcová 
91, 761 01 Zlín 
V případě, že využijete firmy DERATEX 
spol. s r.o., Zlín, žádáme Vás nejpozději do 
5.10. o písemné či telefonické sdělení (tel. 
465 514 237) jména pracovníka, který bude 
se zástupcem výše uvedené firmy procházet 
Vaším provozem a klást nástrahy.  
Ing. David Soukal, vedoucí odboru ŽP 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: 5.10. od 10:00 hodin 
Colostrum-léčba zánětů: 7.10. od 9:30 
hodin 
Mach a Šebestová na koncertě: 13.10. od 
10:00 hodin 
Pohybové návyky kojenců a batolat: 
12.10. od 10:00 hodin 
Pergamano-výroba přáníček: 13.10. od 
14:30 hodin 
Zdravé snídaně a svačinky pro děti: 
14.10. od 9:30 hodin 
Vyrábíme papírové dráčky: 14.10. od 
14:30 hodin 
Tradi ční podzimní a zimní bazar 
19. – 22. 10. v budově římsko-katolického 
farního úřadu, Kostelní ul.) 
19.10.: od 9:30 - 17:00 hod. – příjem věcí 
do prodeje 
20.10. od 9:30 - 17:00 hod. – prodej věcí 
21.10. od 9:30 – 16:00 hod. – prodej věcí 
22.10. od 14:00 – 17:00 hod. – výdej 
neprodaných  věcí 
V době bazaru je MC zavřeno. 
Iris folding-papírový kaleidoskop: úterý 
27.10. od 14:30 hod. 
Provozní doba 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 10-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohybový kroužek 
Út: 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-
herna + výtvarný kroužek 
St: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna 
Čt: 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
zpívánky 
Kontakt:M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje. 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ J. Kociana v rámci oslav 70. výročí 
trvání školy,  vernisáž 8.10. v 17:00 hodin 
Sv. Florián a Św. Florian - vernisáž 
výstavy se koná 15.10. v 16:00 hodin 
Mirek Antoniewicz  – profilová výstava 
současného polského výtvarníka 
Zveme Vás do Městského muzea na další 
výstavy: 
Nechme na hlavě (do 4.10.), Afrika (do 
4.10.), Mašinky (každý čtvrtek od 15:00-
16:00 hod., lichá středa od 15:00-16:00 
hod., sudá neděle od 14:00-16:40 hod.), 
Osobnost J. Kř. Kunstovného ( do 31.10.) 
Vyhlídková věž je k dispozici pro všechny 
a kdykoliv během otvírací doby muzea. 
Otevírací doba: út – pá 9-11:30, 12:30-
17:00 hod., so,ne 13:30-17:00 hod., pondělí 
a poslední sobota v měsíci zavřeno) 

 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Do 15. října si můžete v Galerii pod radnicí 
prohlédnout výstavu – Práce žáků Střední 
školy uměleckoprůmyslové Ústí nad 
Orlicí. 
**** **** **** **** **** **** **** *** 
Od 23. října do 15. listopadu bude 
v Galerii pod radnicí instalována výstava 
Jiří SUCHÝ & Jiří ŠLITR 
Semafor -  malba, kresba, grafika, ilustrace, 
fotografie, dokumenty 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
5. října v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
OSLAVY 70 LET ZUŠ – Vernisáž 
výstava prací žáků výtvarného oboru 
8.10. od 17:00 hodin – Městské muzeum 
Ústí nad Orlicí 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
19. října v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
OSLAVY 70 LET ZUŠ - Koncert 
symfonického orchestru DECAPODA 
23. října v 19.00 hod. – Roškotovo divadlo 
OSLAVY 70 LET ZUŠ - Den otevřených 
dveří - 24. října od 9.00 do 14.00 hod. - 
budova školy 
OSLAVY 70 LET ZUŠ - Koncert 
swingového orchestru BLACK BAND 
24. října v 16.00 hod. – Roškotovo divadlo 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Ve dnech 28. – 30.10. bude RC 
UZAVŘENO! 
Pro děti a rodiče 
Po: 8:30 – 12:00 hod. 
St: 8:30 – 12:00 hod. (výtvarná dílna pro 
maminky) 
Pá: 8:30 – 12:00 hod. (angličtina pro 
batolátka) 
V rámci dopoledních programů využíváme 
dětské hřiště na zahradě Jednoty bratrské. 
Pro rodiče 
Út: 16:00 – 17:30 hod.- Krotíme počítač 
Čt: 17:00 – 18:30 hod. – Angličtina pro 
rodiče (kont. osoba pí Volenská, 601 
203130, vstupné 30Kč) 
SO: 18:00 – 20:00 hod. – Sportovní večer 
– Hylváty U tří mostů  (1x za 14 dní, 3., 
17. a 31.10.), přihlášky předem – p. 
Drápalík, 739 264428 
Úterní krocení počítačů 
6.10. Jak si poradit s internetovou poštou 
13.10. Jak si stáhnout a naistalovat program 
z internetu 
20. a 27.10. Jak si poradit s úpravou fotek – 
Picasa 
Středeční výtvarné dílny 
7.10. – Pletení z papíru ( s sebou krabici 
papírových kapesníků) 
14.10. – Náušnice z korálků 
21.10. - Ozdobné dekorace z proutěných 
koulí 
28.10. – Drhané závěsy na květináč  
(s sebou sysal a květináč) 
Jednorázové akce 
7.10. – Setkání DRC od 18:00 hodin 
12.10. – Narozeniny  v RC od 9:00 hodin 

10. a 24.10. Manželské večery, od 20:00-
22:00 hod., kurz komunikace v manželství, 
nutno přihlásit u vedoucí centra 
25.10. – Kaštaniáda od 16:00 hodin 
Kontaktní osoba: Mgr. N.Brožová, vedoucí 
RC, tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Pozvánka na divadelní festival 
 
Dne 15. 10. v 19:30 hod. bude v Kulturním 
centru Česká Třebová zahájen IX. ročník 
Mezinárodního festivalu české a slovenské 
dramatické tvorby. Zároveň budou předána 
ocenění z postupové přehlídky ZLOM VAZ 
po IX. z března letošního roku. Pořadatelem 
obou akcí je Občanské sdružení divadelních 
ochotníků Ústí nad Orlicí.  
Zahajovací představení v podání DK 
JIRÁSEK Česká Lípa bude hra Václava 
Klapky Obři Dona Quijota - soubor je 
mnohonásobným účastníkem národní 
divadelní přehlídky.  
Na představení zve Martin Malínek 
 
Festival duchovní hudby svaté Cecilie 
 
V sobotu 3. října se již počtrnácté rozezní 
ústecký kostel hlasy pěveckých sborů a 
varhan. V programu  od 13:30 hodin 
vystoupí sbory z Hradce Králové, 
Chrudimi, Vrchlabí a Šternberka. Hudební 
odpoledne vyvrcholí v 15:30 hodin 
společným vystoupením A. Strejčka 
v komponovaném pořadu s V. Uhlířem. 
Na závěr festivalu bude sloužena mše svatá 
v 17:00 hodin. 
Festival se uskuteční díky podpoře Města 
Ústí n. O. a Pardubického kraje. 
 
 
Den otevřených dveří na SŠUP 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad 
Orlicí pořádá ve středu 14. 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-
divize strojírenských oborů (zde též 
v sobotu 17. října, 8:00-12:00 hodin) 
Bližší informace na: www.ssup.cz nebo 
+420465518111 
 
Středisko výchovné péče MIMÓZA 
 
Jsme poradenské pracoviště pro Vás a Vaše 
děti, nabízíme bezplatně psychologické a 
speciálně-pedagogické poradenství a 
služby. 
-pomoc při řešení problémů v rodině, ve 
škole - vyslechnutí a pomoc v krizové 
životní situaci -  poradenství a pomoc 
v otázce zneužívání drog 
Mírové náměstí 133, tel.: 465 526969, 737 
568228 
Mgr. K. Špačková, vedoucí střediska 
 
Týden českých knihoven + LOGO 
 
V týdnu od 5. do 11. října se uskuteční 13. 
ročník celostátní akce Týden českých 
knihoven, který má v letošním roce motto 
Knihovna mého srdce. 



Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí: 
5. října od 15:00 hodin – setkání 
s dobrovolnými knihovníky obecních 
knihoven v MěK Ústí n.O. (Internet, české 
vyhledávače, web pro malé knihovny) 
5. října od 17:00 hodin – V. Literárně 
dramatický maratón (setkání s regionálními 
spisovateli a básníky v MěK Ústí n.O.) 
6. října od 13:00 hodin – beseda se 
spisovatelkou Terezou Boučkovou pro 
studenty gymnázia 
7. října: 
od 9:30 hodin – dopolední čtení pro 
seniory Kniha mého srdce 
od 15:00 hodin – předčítání pro děti TOP 
12 (Kniha mého srdce) 
od 18:00 hodin – Velké říjnové společné 
čtení Čteme z TOP 12 (Kniha mého srdce) 
9. října od 9:00 hodin – porada ředitelů 
MěK okresu a odborný seminář („Granty 
MK ČR VISK3 v r. 2010“) 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
DDM Ústí nad Orlicí 
 
- Zahajovací schůzky kroužků 29.9.-2.10., 
pravidelná činnost kroužků od 5.10.  
- OK Dopravní soutěže cyklistů pro žáky 
ZŠ 5. ročníků dne 6.10.  
Vzdělávací dílna - KORÁLKY  dne 16.10.  
od 16:00-19:00 hod., lektorka: L. Elblová, 
cena: 150 Kč.  
Přihlášky předem na tel.:465 52 54 69 
Přednáška - Prázdniny v Číně - vyprávění 
R. Škarky v čajovně 23.10. od 17:00 hod. 
Vstupné dobrovolné. 
29.10. Podzimní prázdniny v DDM ÚO 
Sportovní dopoledne (hry, lezení, kola, 
vzduchovky). Přihlášky předem na tel.: 465 
52 54 69, nebo e-mail:  
ddm- usti@seznam.cz 
Více informací: www.ddm-usti.cz 
 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 

 
Letošní školní rok pro nás začal velice 
úspěšně. Ve dnech 2.-4.9. proběhla v našem 
zařízení Inspekce standardů kvality 
v sociální péči. Inspekce dopadla výborně, 
ze 143 bodů jsme získali 131, což je 
90,97%. 
Dále jsme zorganizovali pro uživatele 
krásný Podzimní pobyt ve Zbraslavicích u 
Kutné Hory. Kromě vycházek a sportu jsme 
navštívili i Kutnou Horu a její okolí. 
Přes prázdniny se uskutečnila Výtvarná 
výstava v Malé scéně pod názvem „Ptačí 
svět“. V plánu máme návštěvu Solné 
jeskyně. 
Všechny naše příznivce zveme na Dny 
otevřených dveří  5. – 11. října v rámci 
akce Týden sociálních služeb. Tato akce 
probíhá pod záštitou APSS ČR a MPSV ČR. 
H. Zastoupilová, vychovatelka 
 
C-Dance hledá techniky 
 
Tančit umíme, ale máme málo techniků, 
takže ten, kdo má čas a chuť, ať přijde na 
naše tréninky, které jsou vždy každý pátek 
od 18:00 hod. Technik staví aparaturu, nosí 
věci a může se zacvičit ve svícení a 
zvučení. Jako odměnou je tu soubor plný 

krásných a talentovaných tanečnic:) Také 
nové kulturní zážitky a mnoho legrace.  
 Za soubor C-Dance Karolína Vašková 
 
 
Pozvánka Klubu deskových her 
 
Klub deskových her v Ústí n.O. zve 
všechny hráče zkušené i začínající 
na turnaj v karetní hře BANG 
v prostorách multisálu v 1.patře 
Jednoty bratrské 31.10. od 10:00 hod. 
Registrace hráčů na místě nebo na e-
mailu:kalasek.kiki@seznam.cz 
mailto:kalasek.kiki@seznam.cz. Klub je 
podporován Městem Ústí n.O. 
a programem EU Mládež v akci. 
Více na: www.klubexit.cz 
 
Poradna čínské medicíny 
 
"Poradenství a produkty TIENS"  
ulice 17. listopadu 742, Ústí nad Orlicí 
(boční vchod do budovy řeznictví Morávek) 
Po 9 - 12 a 12:30 - 17:30 hod., další dny po 
telefonické dohodě. K. Fišarová, 605 965 
463 
 
Přehlídka SOŠ a učilišť 
 
Přehlídka se uskuteční ve dnech 7. října 
 ( 12 – 17 hod.) a 8. října  ( 8-17 hod.) ve 
SOŠ a SOU technických oborů na Skalce 
v České Třebové. Zástupci škol vám 
poskytnou informace o studiu, nabídnou 
studijní materiály nebo výrobky škol 
Mgr. I. Vernerová, vedoucí odboru 
poradenství ÚP v Ústí n.O. 
 
30. výročí založení  Střední zdravotnické 
školy v Ústí nad Orlicí 
 
Zveme všechny absolventy i přátele školy k 
její návštěvě v sobotu 3. října od 9:00 do 
15:00 hodin. 
SZŠ, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838,  
tel. 465 521 292 – 93, mob.tel. 728 596 
346,  e-mail: szsuo@szsuo.cz 
internet: www.szsuo.cz 
 
Sportujeme na ZŠ Komenského 
 
Den na ZŠ Komenského 
Naše děti oslavily Dětský den zábavným 
dopolednem. Na 10. stanovištích si 
vyzkoušely svoje sportovní dovednosti. Na 
slalomové dráze závodily o nejrychlejšího 
závodníka na koloběžce. Zároveň probíhal 
mezitřídní turnaj v kuličkiádě. Na všechny 
čekaly odměny za odvedené výkony 
v soutěžích. Akce proběhla za podpory 
Města Ústí n.O. 
PaedDr. Yveta Bendová, ZŠ Komenského 
 
Sportovní soustředění 
 
Ve dnech 17.  – 19.6. se 26 žáků z 2.-5. 
ročníku naší školy zúčastnilo sportovního 
soustředění na penzionu Lesanka 
v Pastvinách. Připraven byl program plný 
her, soutěží a závodů, výlet na koloběžkách 
a cesta okolo přehrady. Nechybělo 
vystoupení kouzelníka, opékání vuřtů a 
sportovní turnaj. Přálo nám krásné počasí 
a akce se vydařila. Městu Ústí n.O. 

děkujeme za finanční pomoc a panu L. 
Entovi za technické zabezpečení. 
 
 
Seminář pro rodiče s dětmi 
 
Dne 17.10. od 9 do 12 hod. v MŠ Pod lesem 
pořádá nevidomá terapeutka Lea seminář 
pro rodiče s dětmi. Hrou a malováním 
odbourává naše strachy. Cena: děti 70Kč, 
rodiče 90Kč, org. poplatek 30Kč. Tel.: 604 
650 708. 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
 
Sociálně právní poradenství: informace o 
dávkách a příspěvcích, pomoc při výběru 
sociální služby, zprostředkování kontaktů, 
konzultace s právníkem, informace o 
možnostech získání kompenzačních 
pomůcek 
Osobní asistence: pro zdravotně postižené 
děti i dospělé 
Počítačová studovna: bezplatný internet, 
tiskárna, zapůjčení knih 
Kontakt: CZP, Čsl. Armády 1181, ÚO, 
tel.: 465 525 324 
**** **** **** **** **** **** **** 
Poděkování 
Centrum pro zdravotně postižené, 
detaš.pracoviště Ústí n.O. děkuje městu 
Ústí n.O., dalším městům, obcím, drobným 
podnikatelům i lidem za finanční pomoc při 
33. ročníku Sportovních her pro zdravotně 
postižené občany a  děti, které se konaly 4. 
– 6.9. v rekreačním středisku Obora u 
Lanškrouna. 
Za CZP Pk E. Jiřincová a R. Venclová 
 
 
Služby lékáren 
 
5.10. – 11.10. Lékárna Arnika, ČT 
12.10. – 18.10. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
19.10. – 25.10. Eurolékárna s.r.o. Tesco ÚO 
26.10. – 1.11. Lékárna Nemocniční, ÚO 
2.11. – 8.11. Lékárna Anna, ČT 
 
Stomatologická pohotovost 
 
3.-4.10. – MUDr. D. Špajová, Masarykova 
1071, ČT, tel.: 465 534149 
10.-11.10. – MUDr. J. Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524127 
17.-18.10. – MUDr. J. Štancl, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530247 
24.-25.10. – MUDr.   I. Štanclová, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534555 
28.10. -  MUDr. M. Vávrová, D. Dobrouč 
446, tel.: 465 543015 
31.10.-1.11. – MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524126 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí nad 
Orlicí, Kerhartice, Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na historické a 
výtvarné dopoledne: 
V úterý 6.10. od 9:00 hod.  se bude konat 
povídání o starých hospodách a restauracích 
v Ústí nad Orlicí. Vstupné 10 Kč.  
V úterý 20.10. od 9:00 hod. se bude 
vyrábět keramika z válečků. Cena kurzu je 
20 Kč.  



Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – objednávky na tel.: 774 
412117, permanentky na ČČK, Kopeckého 
840, nebo na IC města. Zvýhodněná 
doprava na akce ČČK za 5Kč/osoba/jízda. 
Pouze pro seniory, nutno objednat viz výše. 
Senior centrum: vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory, 
budova ČČK 
1. – 31. října: Výstava obrázků paní 
Smolové z Ústí n.O., vstup zdarma 
3. října: Svatohubertské slavnosti-zámek 
Kuks, výlet, cena 100/120Kč dospělý, děti 
60 Kč, přihlášky na tel.: 724629031 
7. října: Zahrada – beseda, povídání 
s paní Houdovou od 17:00 hod. v budově 
ČČK, nápoj zdarma 
16. října – Společenský večer-Posvícení, 
budova zahrádkářského svazu od 19:30 
hod. 
21. října – Cestopisná beseda – Ukrajina, 
promítání diapozitivů, od 17:00 hod. 
v budově ČČK, nápoj zdarma 
26. října – Lékařská přednáška na téma 
„Kožní onemocnění“, MUDr. Lánová, od 
17:00 hod. v budově ČČK, nápoj zdarma 
Kavárni čka-centrum setkávání každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
internet zdarma, každé pondělí 8:00 – 19:00 
hod. 
Zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
masáže pro seniory, info na tel.: 775 
112998 
Senior a kamarád počítač-počítačový 
kurz  (pro začátečníky i pokročilé), 10 
lekcí, od 15.10. do 17.12. ve čtvrtek na ZŠ 
Komenského, cena kurzu 300 Kč, 
informace na tel.: 775 112998 
 
Posezení s meditací 
 
Povídání s autorkou meditačních obrazů Iris 
Lenochovou nejen o Indii, soucitu a 
vědomí... 
Sobota 31.10 ve 14:00 hod., vstupné 200 
Kč – RC Aktiva, Čsl. Armády 1181, ÚO 
 
Pozvánka do divadla 
 
V pátek 30. října od 19:30 hodin se 
v Roškotově divadle představí  velká 
kostýmová výpravná travesti show s názvem 
Cikrus Hanky Panky. Cena vstupenky je 
190 Kč a předprodej je v Informačním 
centru v budově radnice. 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj – říjen 
 
Pátek 2. v 19:30 hodin 
OPERACE DUNAJ 
Český film. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 5. v 19:30 hodin 
VDANÁ SNOUBENKA 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 7. v 19:30 hodin 
KRVAVÉ POBŘEŽÍ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 

Pátek 9. v 19:30 hodin 
ÚNOS VLAKU 1 2 3  
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 11. v 19:30 hodin 
TERMINÁTOR SALVATION 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 13. v 19:30 hodin 
NÁVRH  
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 16. v 19:30 hodin 
MUŽI V ŘÍJI 
Český film. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 18. v 17:00 hod. 
VZHŮRU DO OBLAK 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 20. v 19:30 hodin 
G. I. JOE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 22. v 19:30 hodin 
* BRUNO 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 25. v 19:30 hodin 
* HANEBNÍ PANCHARTI 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 27. v 19:30 hodin 
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA 
Český film. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 29. v 17:00 a 19:30 hodin 
HANNAH MONTANA 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – říjen 
 
Sobota 3. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Murrell: Poslední léto, DS NaKop 
Tyjátr Jihlava, Orlická Thálie-soutěžní 
představení, vyhodnocení 1. ročníku 
soutěže, vstupné: 80 Kč, (divadelní 
předplatné) 
 
Úterý 6. října 
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
TÓNY NAD M ĚSTY, vstupné 110 Kč, 
koncertní předplatné 
 
Pátek 9. října 
19:30 hodin – Kulturní dům 
ZADÁNO PRO ŽENY a nejen pro ně, 
módní přehlídka Boutique Ariane, D. 
Mattioli, konferuje K. Pokorný, vstupné 
120 Kč 
 
Čtvrtek 15. října 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
W. Shakespeare: PERIKLES, Klicperovo 
divadlo H. Králové, divadelní předplatné, 
vstupné 190 Kč 
 
Sobota 17. října 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
O SNĚHURCE, Divadlo Kapsa Andělská 
Hora-Karlovy Vary, pohádka, vstupné 45 
Kč 
 
Středa 21. října 

19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
MEXICKÉ SOPKY A PYRAMIDY 
Zážitky z putování po Mexiku, vstupné 65 
Kč 
 
Sobota 24. října 
20:00 hodin – Kulturní dům 
SLET BUBENÍK Ů, vstupné v předprodeji 
170 Kč, na místě 200 Kč 

 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514271 
Info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 
521047, 465 525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz 
 
 
Program Malé scény 
 
1.10. Z ústeckého filmového archivu, 
provází pan J. Havel, od 16:00 hod., 
vstupné 40 Kč 
2.10. Zemí Nomádů, obrázky a vyprávění, 
od 19:00 hod., vstupné 40 Kč 
4.10. B. Cedzová - OBRAZY, E. 
Šrámková – KERAMIKA , vernisáž 
v 17:00 hod., výstava potrvá do 30.10. 
8.10. Gomora, film. Itálie,od 19:00 hod., 
vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč 
10.10. IndiviDUO: Inventura, od 19:00 
hod., vstupné 65 Kč 
15.10. Rockování Jiřího Černého, od 
19:00 hod., vstupné 70 Kč 
17.10. Biochestr, křest nové desky, od 
19:00 hod., vstupné 60 Kč 
18.10. Mlýny – Divadlo Járy Pokojského 
Brno, od 19:00 hod., vstupné 50 Kč 
22.10. Mlčení Lorny, film, Belgie, od 
19:00 hod., vstupné 55, členové FK 45 Kč 
23.10. Martina Trchová – Hudební 
sklepy, od 19:00 hod., vstupné 40 Kč 
31.10. Opera Diversa Brno 
 
 
Pozvánka na festival 
 
Zveme všechny příznivce sborového zpěvu 
na VII. Festival smíšených sborů v neděli 
18. října v 18:00 hodin v sále ZUŠ. 
Vystoupí smíšené pěvecké sbory: Žerotín 
Brandýs nad Orlicí, Otakar Vysoké Mýto a 
Alou Vivat Ústí nad Orlicí. 
Festival se uskuteční za finanční podpory 
Města Ústí nad Orlicí a ve spolupráci se 
ZUŠ v Ústí nad Orlicí. 
 
Drakiáda – aneb Létáme s Junior 
klubem 
 
Junior klub leteckých modelářů Ústí nad 
Orlicí zve srdečně příznivce létání na 
Drakiádu, kterou pořádá v sobotu 10. října 
od 15:00 hodin na letišti v Ústí nad Orlicí. 
Program Drakiády: -Soutěž v létání draků 
-Ukázka z činnosti Junior klubu 
Draka je možné si postavit na schůzce 
Junior klubu v dílnách Zvláštní školy Ústí 
n. O. v sobotu 10.10. od 8:15 do 11:00 
hodin. Se stavbou rádi poradíme a 
pomůžeme. Blíže na www.ddm-
usti.cz/juniorklub 
Srdečně zve pořadatel 
 



 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Čtvrtek 1.10. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Pondělí 5.10. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 6.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 7.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 8.10. – 18:00 – 23:00 hodin 
Dámská jízda (jednotlivci) 
Neděle 11.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 12.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 13.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 14.10. – 19:30 – 23.00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 15.10. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
Sobota 17.10. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Neděle 18.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 19.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 20.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 21.10. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 25.10. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 26.10. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 28.10. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Čtvrtek 29.10. – 17:00 – 20:15 hodin 
Večernice (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Čtvrtek 1.10.  5:30-8:00, 16:00-20:00 
Pátek 2.10.  16:00 – 21:00 hodin 
Sobota 3.10.  10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 4.10. 10:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 5.10. 16:00 – 20:00 hodin 
Úterý 6.10.         5:30-8:00, 16:00-20:00  
Středa 7.10. 16:00 – 18:30 hodin 
Čtvrtek 8.10.  5:30-8:00, 16:00-18:00 
Pátek 9.10.  5:30-8:00, 16:00-21:00 
Sobota 10.10. 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 11.10. 10:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 12.10.  SANITÁRNÍ  DEN 
Úterý 13.10.  5:30-8:00, 16:00-20:00 
Středa 14.10. 16:00 – 20:00 hodin 
Čtvrtek 15.10.  5:30-8:00, 16:00-20:00 
Pátek 16.10.      5:30-8.00, 16:00-21:00  
Sobota 17.10. 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 18.10. 10:00 – 20:00 hodin 
Pondělí 19.10. 16:00 – 20:00 hodin 
Úterý 20.10.  5:30-8:00, 16:00-20:00 hodin 
Středa 21.10. 16:00 – 19:30 hodin 
Čtvrtek 22.10.  5:30-8:00, 16:00-20:00 
Pátek 23.10.  5:30-8:00, 16:00-21:00 
Sobota 24.10. 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 25.10. 10:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 26.10. 16:00 – 20:00 hodin 
Úterý 27.10.  5:30-8:00, 16:00-20:00 
Středa 28.10. 10:00 – 21:00 hodin 

Čtvrtek 29.10. 10:00 – 20:00 hodin 
Pátek 30.10. 10:00 – 21:00 hodin 
Sobota 31.10.  10:00 – 21:00 hodin 
Plavání rodiče a děti:  každá sobota 8:00 – 
10:00 hodin 
Plavání Oborová VZP: 4. a 18.10. od 9:00 
do 10:00 hodin 
Senior klub: 16. a 23.10. od 13:00 do 
14:00 hodin 
Těhotné ženy: každá středa (kromě 28.10.) 
od 13:00 do 14:30 hodin 
Vodní aerobic: úterý a čtvrtek od 20:00 do 
21:00 hodin 
Aquazorbing + relax: 7. a 21.10. od 19:30 
do 21:00 hodin 
Plavání rodiče s dětmi *** Plavání 
kojenců, info na www.tepvos.cz nebo na 
tel.: 465 524254 
SPINNING Centrum RIO  – Novinka K2 
Hiking! 
Spinning, pilates, fitbox: – více informací 
na tel.: 777 673 359 , www.tepvos.cz 
  
 
Kam za sportem v říjnu 
 
Sobota 3. října 
FK Kerhartice – Jablonné n.O. (fotbal, 
doma, od 16:00 hod.) 
Středa 7. října 
Okresní přebor ve sprinterském trojboji 
všech kategorií od 14 hodin na stadionu 
Sobota 10. října 
TJ Jiskra ÚO – FK Náchod-Deštné (fotbal, 
divize c, muži A, od 16:00 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Polička (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. dorost, od 11:30 a 13:45 
hod.) 
TTC ÚO V – Borová a Polička (krajský 
přebor ve stol.tenisu mužů od 9 a 13:30 
hod. v herně Na Kopečku) 
FK Kerhartice – D. Čermná (fotbal, venku 
od 16:00 hod.) 
Neděle 11. října 
TJ Jiskra ÚO B – Polička B (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 16:00 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Rosice (fotbal, krajský 
přebor, st. a ml. žáci, od 12:30 a 14:15 
hod.) 
Krajský volejbalový přebor starších žáků, 
turnaj od 9 hodin ve sportovní hale 
Pátek 16. října 
Jiskra Hylváty – Česká Třebová B (VČ 
divize v kuželkách od 17 hodin) 
Sobota 17. října 
FK Kerhartice – Sruby (fotbal, doma, od 
15:30 hod.) 
TTC ÚO – Jaroměř a Trutnov (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 a 14 hod. v herně Na 
Kopečku) 
TTC ÚO – Pelhřimov (III.liga ve stol.tenisu 
mužů od 16 hod. v herně Na Kopečku) 
Jiskra ÚO – Česká Třebová (volejbalová 
liga juniorů v 11 a 15 hod. ve sportovní 
hale) 
Sobota 24. října 
TJ Jiskra ÚO – Cidlina N. Bydžov (fotbal, 
divize C, muži A, od 14:30 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – Chrudim B (fotbal, krajský 
přebor, ml. a st. dorost, od 10:00 a 12:15 
hod.) 
TTC ÚO B – Tesla Pardubice B a Holice B 
(východočeská divize ve stol.tenisu mužů 
v od 9 a 13:30 hod. v herně Na Kopečku) 

Neděle 25. října 
TJ Jiskra ÚO B – V. Mýto B (fotbal, 1.B 
třída, muži B, od 14:30 hod.) 
TJ Jiskra ÚO – FK Pardubice C (fotbal, 
krajský přebor, st. a ml. žáci, od 11:00 a 
12:45 hod.) 
FK Kerhartice – Brandýs n.O. (fotbal, 
venku, od 14:30 hod.) 
Sobota 31. října 
FK Kerhartice – Lanškroun B (fotbal, 
doma, od 14:00 hod.) 
 
 
Cvičení aerobiku 
 
Pro dobrou náladu a zdravé tělo !!! 
V tělocvičně ZŠ Bratří Čapků, každý 
čtvrtek 19:00–20:00 hod., vstupné 30 Kč. 
Co Vás čeká: aerobik, posilování celého 
těla se zátěží i bez zátěže, strečink. 
Na všechny se těší instruktorka aerobiku 
Zdenka Urbanová, tel: 606 64 64 20                                                                          
 
LK Spinning centrum 
 
Nová sezona v plném proudu. 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
* iontové nápoje Nutrend zdarma *  
* speciální lekce s použitím pulsmetru 
zaměřené na odbourávání tuku *  slevy 
pro uzavřené skupiny *  ukázkové hodiny 
pro školy *  nový klient obdrží dárek 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 700 Kč, skupiny: cena 
dohodou. Rezervace: 736 427 378  
Info: www.lkspinning.com 
 
 
TJ Jiskra oddíl ASPV 
 
A znovu začínáme!! S novým školním 
rokem opět cvičení v úterý a ve čtvrtek. 
Úterní hodiny: J. Březinová – aerobic, 
pilates, kalanetika, posilování, cvičení 
s overbally... 
Čtvrteční hodiny: H. Procházková – 
aerobic, posilovací cvičení, step aerobic, 
kondiční cvičení. 
Těšíme se na Vás vždy od 20:00 hod. 
v tělocvičně Na Štěpnici! 
 
Minigolf na Aquaparkem 
 
Poslední měsíc letošní herní sezóny! 
Vchod: od "pilinovky" (u regule) 
Provozní doba říjen: sobota - neděle od 
14:00 do 17:00 hod (poslední vstup v 
16:00 hod). Možnost skupinových rezervací 
nad 20 osob v jakýkoliv pracovní den 
(školy, firmy).Vstupné: 45 Kč/1 osoba/1 
okruh. Zvýhodněné rodinné vstupenky a 
permanentky.V případě nepříznivého 
počasí je sportoviště zavřeno. 
Info: www.minigolf-uo.estranky.cz 
 
Florbalový klub hledá nové hráče 
 
FbK Orlicko Třebovsko přijímá do svých 
řad mladé florbalisty - elévy ročník 
narození 1998 až 2002. Tréninky budou 
probíhat dvakrát týdně v jedné z tělocvičen 
v Ústí n.O. od září do května a budou 
vedeny kvalifikovanými trenéry. Hráče a 
hráčky přijímáme do všech kategorií včetně 
nově vzniklého družstva mužů B. Více 



informací na www.fbkot.com nebo tel. 739 
017 250. 
 
Akademie vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
 
14.10. – Změny v daňových zákonech, 
aktuální novely, stanoviska MF ČR, Ing. 
J. Trávníček 
15.10. – Nejdůležitější předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , 
R. Křepinský 
20.10. – Vztah zaměstnanec-
zaměstnavatel v současné ekonomické 
situaci, JUDr. J. Zrutský 
Podrobné informace k seminářům Vám rádi 
zašleme. Info na tel.: 465 523129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
 
Nabídka vyučování, tlumočení, překladů 
 
Nabízím vyučování, tlumočení a překlady  
v následujících jazycích: A, N, Šp, Fr, Port, 
It, Ruš a Čín. Mám státní zkoušky. Info na 
tel.: 737 335252, pan Stanislav Marek 
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