
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
 
Listopad 2008    ZDARMA 
 
 
Jubilejní 10. ústecké Vánoce + LOGO 
30. listopadu – 26. prosince 
 
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve spolupráci 
s Klubcentrem již desáté 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 30. 11. v 17:00 hodin. Následně 
bude pokračovat každodenní program 
(mimo nedělí) až do 26. 12. 
 
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 514235-6. 
 
Soutěž o nejkrásnější Mikuláše a čerty 
Tato soutěž se uskuteční na Mírovém 
náměstí v pátek 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. 
 
Město Ústí nad Orlicí nabízí k možnému 
využití 2 až 3 dřevěné stánky (vybavené 
elektřinou) třeba jen na jeden den. Nutno 
však váš zájem na jednotlivé programové 
dny nahlásit nejpozději do 20.11. na odbor 
vnitřních věcí Mgr. J. Regnardové, tel.: 465 
514 233. 
Přílohou příštího Informačního listu bude 
podrobný program 10. ústeckých Vánoc. 
 
Den veteránů – 11. listopadu 
 
Dne 11. listopadu 1918 v 11:00 hod. byly 
příměřím uzavřeným ve francouzském 
Compiegne ukončeny válečné operace  
první světové války. Na památku této 
události a mnoha miliónů obětí je toto 
datum v demokratických zemích Evropy, 
v USA a Kanadě každoročně slaveno jako 
„Den vzpomínek“ nebo „Den veteránů“. 
Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně 
si připomenout československé vlastence, 
kteří ve dvou válečných apokalypsách, 
ohraničených lety 1914 až 1918 a 1939 až 
1945, nezištně a bez váhání nasazovali 
životy za svobodu své vlasti a za obnovení 
její suverenity.  
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí chce proto touto cestou 
pozvat širokou veřejnost na vzpomínkový 
pietní akt, který se bude konat dne 11.11. 
v 11.00 hodin v Ústí nad Orlicí u pomníku 
Bubnujícího legionáře a v Parku legií za 
účasti zástupců města Ústí nad Orlicí, 
České Třebové a členů polské a slovenské 
delegace.  
Současně ČsOL Jednota Ústí nad Orlicí u 
příležitosti 90. výročí vzniku První 
republiky a 70. výročí násilného ukončení 
jejího dvacetiletého budování zve na 
výstavu svého člena Vladimíra Pohorského 
s názvem „Za republiku“ s podtitulem: „O 

první republice, o které bychom měli vědět 
mnohé a nevíme a o její armádě, na kterou 
bychom měli být právem hrdí a nejsme.“, 
která je umístěna v Hernychově vile v Ústí 
nad Orlicí a je otevřena do 14. prosince. 
 
Posuzování vlivů na ŽP 
 
Ministerstvo ŽP ČR jako úřad příslušný k 
posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na ŽP, zahájil zjišťovací řízení k záměru 
zařazenému v kategorii I 
„Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“. 
Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, 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.mzp.cz/EIA, kód záměru OV 6 
088. Každý může zaslat své písemné 
vyjádření k tomuto oznámení na adresu 
Ministerstva ŽP ČR, Ing. M. Kozák, 
Resslova 1229/2a, 500 02 H. Králové, do 
20 dnů ode dne zveřejnění této informace o 
oznámení na úřední desce dotčeného kraje. 
Květuše Richterová, vedoucí odboru ŽP 

 

Upozornění pro občany 

Z důvodu poklesu zájmu obyvatel o 
využívání sítě Veřejných telefonních 
automatů (VTA)  zruší společnost 
Telefónica O2 Czech Republic v průběhu 
listopadu VTA v Husově ulici 888 
(divadlo), Ústí nad Orlicí. 
 

Senior klub při MěÚ Ústí nad Orlicí 
 
Základní kurz počítačů – I.běh začíná  
11.11. - 5 dvouhodinových lekcí, cena 290 
Kč za celý kurz pro člena Senior klubu a 
340 Kč pro nečlena, výuka v ZŠ Bratří 
Čapků od 16:30 do 18:30 hodin. Prosíme 
přihlášené členy, aby se dostavili pět minut 
před začátkem kurzu u vchodu do školy. 
Další zájemci se mohou hlásit v kanceláři 
Senior klubu, podle zájmu bude zajištěn 
II.běh. 
Leoš Šimánek – Havajské ostrovy 
Diashow L. Šimánka se uskuteční 18.11. 
v 16:00 hod. Pro členy Senior klubu jsou 
lístky k vyzvednutí na klubovně Senior 
klubu na Sladkovně, po zaplacení 90 Kč 
(sleva 50 Kč), nejpozději do 11.11. do 
12:00 hod. 
Cestování po severských zemích – 19.11. 
- Druhá část přednášky Dr. Kučírka. 
Přednáška se koná v klubovně 
Ústeckoorlické nemocnice od 14:00 hod. 
Plavání pro členy Senior klubu – zdarma 
Dne 14.11., 28.11., 5.12., 19.12., vždy od 
13:00 do 14:00 hod. se v krytém plaveckém 
bazénu uskuteční plavání pro členy Senior 
klubu (30 min. cvičení ve vodě, 30 min. 
plavání). Maximální počet 50 lidí, vstup na 
průkazku Senior klubu. 
Upozorňujeme členy Senior klubu, že se 

dne 11.12. koná členská schůze. Prosíme o 

potvrzení závazné účasti do 3.11. vrácením 

vyplněné návratky z pozvánky do 

Informačního centra města, nebo do 

klubovny Senior klubu. 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Zveme Vás na vernisáž výstavy 
MALOVANÉ POHLAZENÍ na 1. 
adventní neděli dne 30.11. v 15:30 hod. do 
Hernychovy vily, kde Vás bude čekat 
kulturní program při příležitosti otevření 
výstavy obrázků malovaných na sklo ze 
sbírek muzea, další obrázky V. Hejnáka, J. 
Honisse, monoautorské betlémy z Ústí n.O. 
Výstava potrvá do 22. února 2009. 
Její Součástí bude i prodejní nabídka 
některých vystavovaných obrázků a tištěné 
betlémy. 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Zveme Vás do Galerie pod radnicí, kde se 
od 6. do 27. listopadu uskuteční  
 
VÝSTAVA  PEDAGOGŮ  SŠUP  
Ústí nad Orlicí 
 
Výstavu pořádá KPU ve spolupráci se 
Střední školou uměleckoprůmyslovou  Ústí 
nad Orlicí. 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
3. 11. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Podzimní koncert pěveckého sboru 
ČTYŘLÍSTEK 
6. 11. v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert k životnímu jubileu Josefa 
Martince 
8. 11. v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Taneční vystoupení - Běh na dlouhou 
trať  
22. 11. v 19:00 hod. – Roškotovo divadlo 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
24. 11. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. Z. 
Černého – klarinet 
26. 11. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Taneční vystoupení – Podzimní 
tancovány 
27. 11. v 16:00 a 17:00 hod. – taneční sál 
ZUŠ 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
DDM hledá vedoucí kroužku Aerobik, 
podrobné informace na tel.: 465 525469, 
604 209661 
Sobotní dílny 
Tvorba z pedingu: 8.11. od 9:00 do 15:00 
hod., cena: dospělý 300 Kč, dítě 150 Kč 
Suchá vazba: 29.11. od 9:00 do 15:00 
hod., cena: dospělý 250 Kč, dítě 150 Kč 
Ceny jsou včetně materiálu, přihlášky na 
tel.: 465 525 469 



Čajový klub DDM 
st – čt: 16:00 – 20:00 hodin 
pá – so: 16:00 – 21:00 hodin 
ne: 16:00 – 20:00 hodin 
Boulderingová stěna - otevřeno pro 
veřejnost: út, st a čt vždy od 19:30 do 21:00 
hodin, cena: 25 Kč za 1,5 hod. 
Na sobotu 20.12. připravujeme vánoční 
besídku. Info: www.ddm-usti.cz 
 
Sportujeme na ZŠ Štěpnice 
 
Dne 7.10. se žáci 2.-5. tříd naší školy 
zúčastnili orientačního závodu na  Andrlův 
Chlum. Ve dvojčlenných hlídkách 
absolvovali trasu až na vrchol. Cestou si 
zopakovali topografické značky, plnili 
sportovní úkoly, vrátili se do říše pohádek. 
Na 4 zdravotnických stanovištích si 
zopakovali základy 1. pomoci.  
Po zasloužené svačině se zúčastnili ukázky 
výcviku policejních psů, která se setkala 
s velkým ohlasem. Celý den se nám vydařil 
a proběhl za pomoci p. Javůrka z Policie 
ČR, studentů SZŠ, členů Městské policie, 
žáků 2. stupně naší školy a díky projektu 
města Ústí n.O. 
 
PaedDr. J. Bendová, ZŠ Komenského 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Výtvarná odpoledne jsou přesunuta na 
úterní odpoledne! 
Pondělí: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Úterý: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna, 
pohybový kroužek 
           14:30-17:30 hod. – Předškolkáček, 
herna, výtvarný kroužek 
Středa: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna 
Čtvrtek: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna, 
zpívánky s pí učitelkou 
Kavárnička – 3.11. od 10:00 hodin 
Pohybové návyky kojenců a batolat – 
3.11. od 10:00 hodin 
Zdobení sklenic na lampiónkový průvod 
– 4.11. od 14:30 hodin 
Lampiónkový průvod s pohádkou – 7.11. 
od 17:00 hodin. Začátek před MŠ 
Heranova, připravena pohádka „Jak 
koťátko zapomnělo mňoukat“, vstupné: 30 
Kč 
Cvičení rodičů s dětmi – 10. a 27. 11. od 
10:00 hodin 
Zdobíme trička potiskem textilními 
barvami – 11.10. od 14:30 hodin, s sebou 
vypraná a vyžehlená bavlněná trička 
Navlékáme korálky – 12.11. od 9:30 hodin 
Pečeme a zdobíme perníčky na Vánoce – 
18. a 25.11. od 14:30 hodin 
Pečeme zdravě a chutně nejen na Vánoce 
– 19.11. od 9:30 hodin, možnost nákupu 
I v listopadu probíhá kurz základní 
sebeobrany pro veřejnost s R. Nedvědem. 
Přijďte 3. a 10.11. od 16:00 hodin. 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965 463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje 
 
Soustředění pěveckých sborů 
 

Žáci z pěveckých sborů Písnička a Zlatý 
klíček, při ZŠ Komenského v Ústí n.O., se 
ve dnech 8. - 10. října zúčastnili soustředění 
v Orlických horách. Téměř devadesát 
zpěváků po tři dny intenzivně pracovalo, 
aby připravilo program na Zimní koncert, 
který se již tradičně koná v předvánočním 
čase v Roškotově divadle. Děkujeme  
Městu Ústí n.O. za finanční podporu. 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 9:00-12:00 hod. – od 9:00 hod. 
flétnička pro děti od 4 let 
Středa: 9:00-12:00 hod. 
Čtvrtek: 9:00-12:00 hod. – výtvarná dílna 
pro rodiče, hlídání zajištěno 
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! 
Témata výtvarných dílen 
6.11. – Společný oběd – Pizza z listového 
těsta, cena dle spotřebovaného materiálu 
13.11. – Lampiony – cena kolem 50 Kč 
20.11.  a  27.11. – Adventní věnce – 
s sebou nastříhanou túji, korpus na věnec, 
svíčky, podstavec pod svíčky, drátek, 
ozdoby 
Jednorázové akce 
1.11. – Díkůvzdání  - kapacita je omezena 
hlavně velikostí krocana, akce není přímo 
otevřena veřejnosti, lze ale od vedoucí RC 
obdržet pozvánku. Krocana peče rodilý 
Američan Ken Stepelton, vstupné: 50 Kč 
4.11. – Setkání DRC, RC, 18:30 hod., 
setkání spolupracovníků RC 
10. a 12.11. – Dny s Broučky, dny 
zaměřené na pohádku o Broučcích 
14.11. – Výroba lampionů – RC od 17:00 
hod., cena 50 Kč 
15.11. – Lampionový průvod – Štěpnice, 
Hylváty od 16:30 hod. + ohňostroj 
19.11. – Narozeniny v RC – RC od 10:00 
hod., oslava narozenin dětí narozených 
v listopadu 
24.11. –  Dámská jízda – Cimrman párty, 
RC od 17:00 hod., setkání s promítáním 
Cimrmanovy hry 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová, vedoucí 
RC, tel.: 604 313249, ICQ:495-651-941, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, www.jbuo.cz 
 
Stomatologická pohotovost 
 
1.-2.11. – MUDr. Z. Henrych, Husova 
191, V. Mýto, tel.: 465 423970 
8.-9.11. – MUDr. J. Holubář, železniční 
poliklinika, ČT, tel.: 465 568440 
15.-16.11. -  MUDr. H. Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531554 
17.11. – MUDr. V. Janků,  Havlíčkova 
377, ÚO, tel.: 465 526261 
22.-23.11. – MUDr. M. Kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543302 
29.-30.11. – MUDr. M. Krejčík, Lázeňská 
225, Brandýs n.O., tel.: 465 544192 
 
Služby lékáren 
 
27.10. – 2.11.  Lékárna Arnika, ČT 
3.11. – 9.11.  Lékárna Na Kociánce, ÚO 
10.11. – 16.11.  Lékárna Anna, ČT 
17.11. – 23.11. Lékárna nemocniční, ÚO 

24.11. – 30.11.  Lékárna U nádraží, ČT 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava 
Službu lze objednat na tel.: 774 412117, 
permanentky k dostání na ČČK, Kopeckého 
840, nebo na IC města 
11. 11. - Život zachraňující úkony 
(bezvědomí, krvácení). Kurz je zdarma od 
18:00 do 20:00 hod. ve specializované 
učebně první pomoci na ZŠ Bratří Čapků 
14.11. – Pochod proti diabetu, před 
budovou Galen od 13:00 hodin 
Společenské akce se konají v budově ČČK, 
Kopeckého 840 
Kavárnička – Centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hodin 
3. – 30.11. – Výstava fotografií 
17. – 21.11. – Výstava řezbáře B. Šilara 
z Lanškrouna, figurky do betlémů, 
betlémy, loutky, sochy, perníkové formy, 
mísy, od 9:00 do 17:00 hod., vstupné 
dobrovolné 
11.11. – Lékařská přednáška, ortopedické 
vady, MUDr. Bachura, od 17:00 hod., vstup 
a káva zdarma 
13.11. – Čínská medicína, přednáška, od 
16:00 hod., vstup a káva zdarma 
20.11. – Vánoční cukroví, beseda o 
přípravě a receptech, od 16:00 hod., vstup a 
káva zdarma 
27.11. – Šikovné ručičky -Vánoční 
dekorace, výtvarná dílnička od 13:00 hod. 
Výlet – 26.11. – Chroustovice, jarmark a 
ukázky, cena 100Kč, přihlášky na tel.: 724 
629031 
Zdravé cvičení, cvičení na gymnastických 
míčích, info na tel.: 775 112998 
Masáže pro seniory, info a objednání na 
tel.: 775 112998 
1. – 6.12. Vánoční výstava, zasedací 
místnost městského zastupitelstva, od 9:00 
do 17:00 hod. 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
Poskytujeme tyto služby: 
-osobní asistenci do školek, škol a rodin pro 
těžce postižené občany a děti 
-bezplatné sociálně právní poradenství 
-bezplatné užívání počítačové studovny 
s internetem 
Cílem Centra je pomáhat zdravotně 
postiženým lidem, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci a kteří nejsou 
schopni situaci řešit vlastními silami ani za 
pomoci blízkého okolí. 
Kontakt: CZP Pk, detaš.pracoviště Ústí 
n.O., Čsl .Armády 1181 
Úřední hodiny: po, st a čt od 7:00 do 
14:00 hod., tel/fax: 465 525324 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Poradna pro uživatele sociálních služeb 
poskytuje tyto služby: 
-pomoc v otázkách, které se týkají zákona o 
sociálních službách 
-pomoc při zpracování žádostí, podání 
odvolání a dalších 
-zprostředkování navazujících služeb a 
potřebných kontaktů 
-informace nebo podpora členům rodiny 
pečujícím o osobu se stanoveným stupněm 
závislosti na péči 
Kontakt: CZP Pk, detaš.pracoviště Ústí 
n.O., Čsl. Armády 1181 



Úřední hodiny: po, út, st a čt od 14:00 do 
16:00 hod., pá od 8:00 do 10:00 hod. 
Tel.: 465 525324 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí n. O., 
Kerhartice, Sokolská 68 zve všechny 
starší občany na výtvarné a počítačové 
dopoledne: 
V úterý 11. 11. od 9:00 hod. budeme tvořit 
keramické svítilny. 
V úterý 25. 11. od 9:00 hod. proběhne 
další dopoledne s počítačem, které se bude 
zabývat praktickými radami např. jak 
předejít zavirování počítače atd.  
Cena každého z kurzů je 20,- Kč. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
Zprávičky ze Stacionáře 
 
Po dvouleté přestávce se naši uživatelé opět 
zúčastnili tanečního plesu Rytmus 
v Rokytnici v Orl .horách. 
Dále jsme s několika uživateli navštívili 
Socio-terapeutickou dílnu v Kolíně, aby 
jsme se mohli informovat o případných 
možnostech a nabídkách zaměstnávání. 
Začátkem listopadu nás čeká Halloweenská 
taneční zábava ve Dvoře Králové n.L., kde 
budeme naše zařízení reprezentovat na 
taneční soutěži. 
Neustále se naši uživatelé zdokonalují a 
připravují se tak na běžný způsob života. 
 
Hana Zastoupilová, vychovatelka 
 
 
Poděkování 
 
Ve dnech 19.-22.9. se uskutečnil ve 
Vískách u Letovic, areál Ohrada 
rehabilitační pobyt pro handicapované děti 
a jejich rodiny z ARPZPD v ČR, o.s. Klub 
Hvězdička pro region Ústí n.O. Všechno to 
krásné, co jsme mohli prožít a rozzářené oči 
našich dětí, které si pobyt velice užily se 
mohlo uskutečnit díky výtěžku 
Podnikatelského plesu, sponzorským 
darům, dotaci Ministerstva zdravotnictví, 
přispění měst Č. Třebová a Ústí n.O. a 
v neposlední řadě rodičů dětí Klubu 
Hvězdička. 
Ráda bych tímto všem poděkovala za 
podporu a finanční pomoc. 
J. Fajtová, předsedkyně ARPZPD v ČR, 
Klub Hvězdička 
 
Dny otevřených dveří na SZŠ 
 
Střední zdravotnická škola Ústí nad 
Orlicí,  Smetanova 838, tel. 465521292-93, 
mob.tel. 777 058 438, 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 
8. listopadu –   8:00 – 12:00 hodin 
19. listopadu – 14:00 – 17:00 hodin 
11. prosince – 14:00 – 17:00 hodin 
 

SZŠ Ústí nad Orlicí pořádá akreditované 
kvalifikační kurzy Všeobecný sanitář a 
Sanitář pro operační sál.  
Cena jednoho kurzu je 4500,- Kč, při 
souběhu obou kurzů je cena 6700,- Kč. 
Začátek prvního kurzu 3. listopadu. 
Schůzka se zájemci se uskuteční 30.10. ve 
14:00 hod. v budově školy.  
Zájemci o kurz si mohou stáhnout přihlášku 
na webových stránkách školy: 
www.szsuo.cz. Přihlášky lze poslat i 
elektronicky na adresu: szsuo@szsuo.cz. 
Je možné se přihlásit i telefonicky na 
číslech: 465521292 – na sekretariátu školy 
nebo u Mgr. Ročkové, zástupkyně ředitelky 
školy, na tel.č.: 777058438  
 
Koncert Dechového orchestru města Ústí 
nad Orlicí 
 
Zveme Vás do Roškotova divadla na 
koncert Dechového orchestru, který se 
uskuteční v pátek 21.11. v 19:30 hodin. 
Jako sólisté se v programu představí: zpěv – 
L. Hrodková, J. Sisr, H. Bauerová a N. 
Kněžková, v nástrojových sólech: J. Kučera 
a O. Procházka. Jako host vystoupí sbory 
Alou Vivat. Generace a Campanula. 
Pořadem provází Ing. Arch. Petr Kulda. 
Předprodej: Informační centrum města, 
tel.: 465 514 271. 
 
Program Malé scény, o.s. 
 
2.11.  v 15:00 hod. - Divadelní pohádka pro 
děti – Divadelní společnosti Tetiny: 
Apolenka a Filomena aneb O vlku a 
kůzlátkách, vstupné 40 Kč 
2.11. – 30.11 – Výstava fotografií 
Jiří Chaloupka – barvy Severu – 
fotografie 
5.11. ve 13:30 hod. – Bijásek, český film – 
Terezu bych kvůli žádné holce neopustil, 
vstupné 30 Kč 
6.11. v 19:00 hod. – Náměstí Spasitele, 
nejlepší polský film roku 2006, vstupné pro 
členy FK 40 Kč, pro nečleny 55 Kč 
13.11. – 15.11. – NADOTEK 
Osmý ročník festivalu dokumentárních 
filmů se sociální tématikou 
21.11. v 19:00 hod. – Lampa 29 – koncert 
„veselého SkaPunkCore s přijatelnými 
prvky Popu a DiscoRocku“, vstupné 70 Kč 
26.11. v 10:00 hod. – Plywanie 
synchroniczne-Teatr Olawa/PL, 
pořadatelem je OSDO v rámci 
Mezinárodního festivalu české a slovenské 
dramatické tvorby, vstupné dobrovolné 
27.11. v 19:00 hod. – český film – TOYEN 
– Realismus nebo surrealismus?, vstupné 
pro členy FK 40 Kč, pro nečleny 55 Kč 
29.11. v 19:00 hod. – Herci na frontě, 
autorské divadelní představení, vstupné 60 
Kč 
Divadelní bar – předprodej vstupenek 
Otevřeno 2 hodiny před začátkem každého 
pořadu a také každý čtvrtek a pátek od 
12:00 do 18:00 hod. 
 
OSDO informuje 
 
Dne  25.11. v 19:30 uvádí OSDO Ústí n. O. 
v Malé scéně premiérově Zahrej to znovu 
Same! Od W. Allena. Předprodej Orientální 
zboží Langrová na Mírovém 
náměstí. Hostem premiéry je polský soubor 

Teatr Olawa, který 26.11. uvede v 10:00 
hod. v Malé scéně hru současného českého 
dramatika D. Drábka Akvabely. 
http://osdoustinadorlici.cz 
  

Pozvánka na koncert R. Pachmana 
 
Ve čtvrtek 20.11. se v 18:00 hod. uskuteční 
v sále ZUŠ Jar. Kociana „Předvánoční 
koncert“ R. Pachmana. Zazní skladby 
z vydaných alb, vánoční písně, skladby 
z oratoria Mistr Jan Hus a písně 
z posledního vánočního alba „Kouzlo“. 
Prodej vstupenek pouze těsně před 
koncertem ve foyeru ZUŠ. Info: 
www.pachman.cz 
 

Diashow Leoše Šimánka 
 
V Kulturním domě v Ústí nad Orlicí se 
uskuteční v úterý 18.11. od 16:00 a 19:30 
hodin diashow L. Šimánka – Havajské 
ostrovy. Předprodej vstupenek 
v Informačním centrum v budově radnice, 
tel.: 465 514 271 
 
 
KINO MÁJ – listopad 2008 
 
Sobota 1. a neděle 2. vždy v 19:30 hodin 
HELLBOY 2: Zlatá armáda 
Titulky. Vstupné 65 Kč 
 
Středa 5. v 19:30 hodin 
SIROTČINEC 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 7. v 19:30 hodin 
BATHORY 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 8. v 17:00 hodin - Hrajeme pro děti 
LOVCI DRAKŮ 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 9. v 17:00, pondělí 10. v 19:30 
hodin 
STAR WARS: Klonové války 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 12. v 19:30 hodin 
SEZNAMTE SE S DAVEM 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 18. a středa 19. v 19:30 hodin 
MÁJ 
Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 20. v 19:30 hodin 
* POLOČAS ROZPADU 
Slovenská verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 23. v 19:30 hodin 
KONEČNĚ SPOLU 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 26. v 19:30 hodin 
12 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 28. a sobota 29. v 19:30 hodin 
NESTYDA 
Vstupné: 70 Kč 
 



NABÍDKA POŘADŮ – listopad 2008 
 
Čtvrtek 6. listopadu  
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Krugobajkalka aneb Historie 
Transsibiřské magistrály, vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 11. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
CARMEN a FLAMENCO, koncertní 
předplatné, vstupné: 110 Kč 
 
12. – 15. listopadu 
Malá scéna – NADOTEK – 8. ročník 
Filmového festivalu dokumentární tvorby 
se sociální tématikou, vstupné dobrovolné 
 
Sobota 15. listopadu 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Dobrodružství čmeláka Brundibára, 
pohádka, vstupné: 45 Kč 
 
Sobota 15. listopadu 
20:00 hodin – Roškotovo divadlo 
P. Hartl: KLÁRA a BÁRA, divadelní 
předplatné, vstupné: 180 Kč 
 
Neděle 16. listopadu 
19:30 hodin – Kulturní dům 
SLET BUBENÍKŮ,  vstupné 160 Kč 
předprodej, 190 Kč na místě 
 
Sobota 22. listopadu 
20:00 hodin – Kulturní dům 
ARAKAIN – koncert rockové kapely, 
vstupné 180 Kč předprodej, 200 Kč na 
místě 
 
Čtvrtek 27. listopadu 
9:00 hodin – Kulturní dům 
MLÁDÍ 2008, přehlídka ZUČ 
 
Čtvrtek 27. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
SVĚTÁCI, česká divadelní premiéra, 
vstupné 70 Kč, Orlická Thálie 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
271. 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Neděle 2.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 3.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 4.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 5.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 5.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 9.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 10.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 11.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Sobota 15.11. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Pondělí 17.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 18.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 

Středa 19.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 19.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 24.11. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 26.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Neděle 30.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
Bližší informace o turnajích najdete na naší 
nástěnce a na www.radava.cz 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 14:00 – 20:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00, 15:00–21:00 
Středa: 15:45 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 15:00-20:00 
Pátek: 5:30-8:00, 14:00-21:00 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
Neděle: 10:00 – 21:00 hodin 
ZMĚNY:  
Pondělí 3.11. – sanitární den 
Pondělí 17.11. otevřeno od 10:00 do 20:00 
hod. 
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek 
20:00-21:00hod., pouze 4.11. v  úterý od 
20:00-21:00 hod. Plavání pro těhotné 
ženy každou středu 12:30-14:00 hod. 
Objednávky na kondiční a relaxační 
masáže: 465 524 254. 
Informace o možných změnách provozních 
hodin na tel.: 465 524254, 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. 
 
 
Kam za sportem v listopadu 
 
Sobota 1.11. 
TTC Ústí n.O. B – Turnov a Bělá p.B. 
(II.liga ve stol.tenisu žen v herně na 
Kopečku) 
TTC Ústí n.O. – Tišnov (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 16:30 v herně na 
Kopečku) 
Sokol Kerhartice – Sokol Pardubice I. 
(krajský přebor I.třídy, volejbal, 10:00 a 
13:00 hod., hala Na Dukle) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Svitavy (krajský 
přebor, fotbal, muži A, 14:00 hod.) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Třemošnice (krajský 
přebor, fotbal, st. a ml.dorost, 9:30 a 11:45 
hod.) 
Neděle 2.11. 
TTC Ústí n.O. – Litomyšl (II.liga ve 
stol.tenisu mužů v 10:00 hod. v herně na 
Kopečku) 
TJ Jiskra „B“ – FK Č.Třebová „B“ (.B 
třída, muži B, fotbal, 14:00 hod.) 
Sobota 8.11. 
TTC Ústí n.O. C – Hlinsko a Skuteč 
(východočeská divize ve stol.tenisu mužů 
v 9:00 a 13:30 v herně na Kopečku) 
Sobota 15.11. 

Sokol Kerhartice – VO Lanškroun A 
(krajský přebor I.třídy, volejbal, 10:00 a 
13:00 hod., hala Na Dukle) 
TTC Ústí n.O. B – Jaroměř a Dobré B 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a 14:00 
hod. v herně na Kopečku) 
TTC Ústí n.O. – Mor. Slavia Brno C 
(III.liga ve stol.tenisu mužů v 16:30 hod. 
v herně na Kopečku) 
TTC Ústí n.O. E – Sudslava a V. Mýto 
(okr.přebor ve stol.tenisu v 9:00 a 13:00 
hod. v herně na Kopečku) 
Neděle 16.11. 
TTC Ústí n.O. – Sokol Brno (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 10:00 hod. v herně na 
Kopečku) 
Sobota 22.11. 
TTC Ústí n.O. C – Sokol Chrudim a Linea 
Chrudim (východočeská divize ve 
stol.tenisu v 9:00 a 13:30 v herně na 
Kopečku) 
Čtvrtek 27.11. 
VII. krajská olympiáda Pardubického kraje, 
stolní tenis ZŠ a SŠ od 9:00 hod. v herně na 
Kopečku 
Sobota 29.11. 
TTC Ústí n.O. A – Vlašim B a Vlašim C 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a 15:00 
hod. v herně na Kopečku) 
TTC Ústí n.O. D – Lanškroun B 
(okr.přebor ve stol.tenisu v 9:00 hod. 
v herně na Kopečku) 
 
Aerobic happy day 
 
Uskuteční se 9.11. v tělocvičně OÚ 
Libchavy. Prezentace: 9:00 hod. 
9:30 – 10:20 hod.:  Dance aerobic mix 
10:30 – 12:00 hod.: Mix aerobic 
12:05 hod.: slosování vstupenek 
Info a rezervace: 732 552 850, cena 100 
Kč. 
 
Výsledky Memoriálu Ing. B. Langa 
 
Konečné pořadí – muži: 
1. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 
2. SK UP-BCM Olomouc „B“ 
3. SKB VOŠ a SOŠ Česká Třebová 
4. Spartak Choceň 
Konečné pořadí – ženy: 
1. BSK TJ Jičín 
2. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 
3. Bižuterie Jablonec n. Nisou 
Nejlepší střelec: Martin Svojanovský, 
nejlepší střelkyně: Kateřina Svojanovská 
(oba Ústí nad Orlicí) 
 
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma  
- speciální lekce 2x týdne lekce s použitím 
pulsmetru zaměřené na odbourávání tuku 
- 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 
 
Začínají lekce powerjógy 
 
Opět po prázdninách obnoveny lekce 
Powerjógy. Konají se pravidelně v pondělí 
od 17:30 do 18:30 hod. (Gymnázium ÚO - 
postranní vchod) a ve čtvrtek od 19:00 do 
20:00 hod. (tělocvična Kerhartice). Cena 
lekce 25,- Kč/hodinu, či předplatné. Bližší 
info: M. Strnadová, tel: 602 245 393. 
Těšíme se na Vás! 
 
Volné termíny v tělocvičně ZŠ Třebovská 
 
ZŠ Třebovská 147, Ústí nad Orlicí 
oznamuje tyto volné termíny v tělocvičně: 
Pondělí: 16:30 – 17:30 hodin 
Úterý: 16:30 – 18:00 hodin 
Středa: 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:30 hod. 
Čtvrtek: 20:30 – 21:30 hodin 
Pátek: 16:30 – 18:00, 19:30 – 21:00 hod. 
V případě zájmu se kontaktujte na 
telefonním čísle 465 521 200. 
 
Vzdělávací kurzy pro veřejnost 
 
Již třináctým rokem pořádá agentura LIRA 
pro širokou veřejnost skupinové a 
individuální kurzy angličtiny, němčiny, 
španělštiny, francouzštiny, italštiny a  
ruštiny, denní jednoleté studium angličtiny, 
němčiny a ruštiny, ve kterém se studenti 
připravují na zahraniční certifikáty a státní 
zkoušky a jsou velice úspěšní. Od října 
novinka – průvodcovské kurzy a kurz 
češtiny pro cizince. Info: 728 781167, 
budova VÚB, www.jazyky-lira.cz 
 

 

Akademie vzdělávání Ústí nad Orlicí 
 
11.11. – Nejdůležitější předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání v r. 
2008 (R. Křepinský) 
18.11. – Novela zákona o DPH k 1.1. 2009. 
Uplatňování DPH v tuzemsku (Ing. L. 
Pitner, MF ČR) 
20.11. – Nemocenské pojištění a pojistné na 
sociální zabezpečení od 1.1.2009, nový 
zákon o nemocenském pojištění (K. 
Beranová) 
25.11. – Zdaňování mezd a platů aktuálně, 
novinky pro rok 2009-daň z příjmů ze 
závislé činnosti a z funkčních požitků (roční 
vyúčtování) (Mgr. K. Dobešová, MF ČR) 
Tel.: 465 523 129, www.akademieuo.cz, 
seminář@akademieuo.cz 
 
Modelářská prodejna v Hylvátech 
 
V Ústí nad Orlicí na Třebovské ulici je  
otevřena  nová modelářská prodejna 
nabízející veškerý modelářský sortiment. 
E-mail: smodel.hobby@seznam.cz 
 
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. 
Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka 
Zuzana Pražáková. Adresa redakce: 
Sychrova 16,  tel.: 465 514 251, e-mail: 
prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 
11/2008 vychází 24.10. 2008. Sazba JPG 

Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
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