
Informační list 
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Listopad   Zdarma 
 
Ústecké Vánoce 2009  
29. listopadu – 26. prosince  
+ LOGO 
Město Ústí nad Orlicí pořádá  ve spolupráci 
s Klubcentrem již jedenácté Ústecké 
Vánoce, v jejichž rámci bude na Mírovém 
náměstí připraven tradiční kulturní 
program. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu i 
ostatní vánoční výzdoby se uskuteční 
v neděli 29.11. v 17:00 hod. Následovat 
bude ohňostroj a vystoupené P. Spáleného. 
Každodenní program (mimo sobot a nedělí) 
bude na ústeckém náměstí pokračovat až do 
26. prosince. 
Podrobný program Ústeckých Vánoc bude 
součástí prosincového Informačního listu. 
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 sobotu 5.12. od 16:00 hod. Bude 
hodnocena pořadateli v rámci srazu 
Mikulášů a čertů. Nejlepší masky bez 
rozdílu věku budou odměněny drobnými 
cenami. Přihlášky na místě. 
 
Upozornění pro občany 
 
Od pondělí 2. listopadu je  POKLADNA 
městského úřadu přemístěna z podatelny 
do nových prostor, a to do kanceláře č. 102. 
Přístup k pokladně je menšími dveřmi pod 
hlavním vstupem do radnice v ul. Sychrova. 
 
 
Povinná výměna občanského průkazu 
 
26. usnesením zastupitelstva Města Ústí 
nad Orlicí ze dne 21. září 2009 byla 
přejmenována ulice „Kocianova“ 
v katastrálním území Ústí nad Orlicí 
názvem „Quido Kociana“. 
Z tohoto důvodu žádáme občany bydlící 
v uvedené lokalitě o bezplatnou výměnu 
občanského průkazu. Adresa místa trvalého 
pobytu je dle § 3, odst.2, písm.a) zákona 
328/1999 Sb. o občanských průkazech 
povinným údajem zapisovaným do 
občanského průkazu. Dostavte se do 30. 
listopadu 2009 na Městský úřad Ústí nad 
Orlicí, Mírové nám.7, odbor dopravy, 
silničního hospodářství a správních agend, 
odd. občanských průkazů v pondělí a ve 
středu od 8:00 – 17:00 hod., v ostatní dny 
po telefonické domluvě. Vezměte s sebou 
jednu průkazovou fotografii a občanský 
průkaz. Pokud budete žádat o nové zapsání 
nepovinných údajů zapisovaných do 
občanského průkazu (např. jméno 
manžela/manželky, děti, titul apod.) je to 
nutno doložit oddacím listem, rodnými listy 
nebo diplomem. 
 
11.11. – Den veteránů 
 

Dne 11. listopadu 1918 v 11.00 hodin 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 léty 1914 až 1918 a 1939 až 
1945, nezištně a bez váhání nasazovali 
životy za svobodu své vlasti a za obnovení 
její suverenity. Symbolem tohoto dne se 
stal červený vlčí mák nošený na klopách 
kabátů a sak a na kloboucích jako 
připomínka zmařených životů vojáků i jako 
příslib nového života. 
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve touto cestou širokou 
veřejnost na vzpomínkový pietní akt 
konaný dne 11. listopadu v 11:00 hodin 
v Ústí nad Orlicí u pomníku Bubnujícího 
legionáře a v parku Československých legií 
za účasti zástupců měst Ústí nad Orlicí, 
České Třebové a Žamberka, členů  Svazu 
bojovníků za svobodu a zahraničních hostů.  
 
Zjednosměrnění ulic 
 
Vážení spoluobčané, 
na základě žádosti občanů našeho města na 
zvýšení počtu parkovacích míst, umožnění 
stání v ulici Dělnická, zejména pro rodiče 
MŠ, zvýšení bezpečnosti dětí a bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu, doporučila 
dopravní komise radě města 
zjednosměrnění ulic Dělnická, Na Štěpnici 
a Špindlerova. Rada města se s tímto 
doporučením ztotožnila a uložila provést 
změnu dopravního režimu na těchto 
komunikacích se zajištěním parkování 
motorových vozidel. 
V současné době se připravuje jednoduchý 
projekt, na jehož základě a po schvalovacím 
procesu, zřejmě na jaře roku 2010, dojde ke 
změně v dopravním značení těchto ulic. 
Případné dotazy je možné zodpovědět a po 
15.11. nahlédnout do projektu po dohodě na 
telefonním čísle sekretariátu starosty města  
465 514 235, 236. 
JUDr. Zdeněk Ešpandr, místostarosta 
města, tel. 465 514 121 
 
 
Stavební pozemky 
 
Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci se 
soukromou společností MAGAMA, s.r.o. 
se podílelo na konečné podobě nové 
lokality Andělov – v Hylvátech u parku. Na 
tuto lokalitu se vztahuje směrnice města 
Ústí nad Orlicí na podporu výstavby 
rodinných domků a jejich napojení na 
inženýrské sítě. Díky tomu zde vychází m2 
stavebního pozemku na příznivých 
665Kč/m2. V současnosti se zde dokončují 
chodníky a komunikace k 37 stavebním 
parcelám. Ve spolupráci s firmou 
Rosenpferd a.s. můžeme nabídnout i 
realizaci montovaných dřevostaveb unikátní 
technologií výstavby ze speciálních 
dřevomodulů za bezkonkurenční cenu 
kompletního domu 13 333 Kč /m2 
obestavěné plochy.  Pro bližší informace lze 

volat p. Milana Holomka 602/216691, nebo 
navštívit stránky společnosti MAGAMA, 
s.r.o. na www.magama.cz    
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
1.11. Hry pro volný čas–sudoku, křížovky 
apod., seznámení s různými hrami od 15:00 
hod. ve Sladkovně. Přednáší pan J. Motl. 
12.11. – Rusko, země plná překvapení, 
cestopisná diashow L. Šimánka 
v Kulturním domě od 15:30 hod. 
Předprodej vstupenek pro členy SK 3. a 
10.11. ve Sladkovně od 10:00 –12:00 hod. 
za 80,- Kč. 
13. a 27.11. plavání pro členy Senior 
klubu, vždy od 13:00-14.00 hod. v krytém 
plaveckém bazénu, (30 min. cvičení ve 
vodě, 30 min. plavání).Vstup 20,- Kč na 
průkazku SK. 
25. 11. Bezpečnost seniorů v dopravě a 
na přechodu, přednáška, od 14:00 hod. 
v jídelně Penzionu, Na Pláni 1343. Přednáší 
poručík  Kaplan z policie ČR. 
28. 11. divadelní představení „Zdravý 
nemocný“, vystoupí DS  „Vicena“, 
Roškotovo divadlo od 19:30 hod. 
Předprodej vstupenek pro členy SK 10. a  
24.11. ve Sladkovně.   
Od října probíhá Základní kurz 
počítačů, v ZŠ Bratří Čapků. Zájemci o 
pokračovací kurz pro pokročilé se mohou 
hlásit ve Sladkovně nebo na tel. 
722475131, paní Kobsová.  
Na 11.12. připravujeme členskou schůzi 
SK. Členové SK budou osloveni o 
potvrzení své účasti na schůzi.  
Na 15.12. připravujeme předvánoční 
zájezd do Rakouska pod názvem: Advent 
v městě Vánoc - Štýr. Předpokládáme 
návštěvu v obchodních centrech v ČR 
a Rakousku. Určeno pro fyzicky zdatnější 
seniory. Cena bez vstupů asi 400,- Kč. 
Těšíme se na Vaši účast ! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Zdeněk  Ešpandr 
 
Z městského muzea + LOGO  
 
Neukölln má české kořeny – vernisáž 
výstavy  v pátek 20.11. v 17:00 hod. – 20 
let spolupráce Města Ústí nad Orlicí a 
městské části Berlína – Neuköllnu 
v dokumentech a fotografiích. 
Zima jen za okny – vernisáž výstavy v 
neděli 29.11.  v 16: 00 hod., tentokrát  
k vidění nejen betlémy. Součástí vernisáže 
bude seznámení s dalšími významnými 
osobnostmi našeho města.  
Osobnost Jaromíra Lahulka – ústeckého 
hudebníka, divadelního  režiséra, 
ochotnického herce, hudebního skladatele, 
dirigenta, spoluzakladatele hudební školy 
v Ústí nad Orlicí. 
Osobnost Františka J. Andrlíka – 
pedagoga a spisovatele, autora knih 
především pro děti a mládež. Výstava 
potrvá do 31.1.2010.                                                                                       
Klobouková párty – derniéra  výstavy, 
která  bude zakončená malou kloboukovou 
slavností dne 19.11. v 17:00 hod., na které 
vystoupí vokální oktet Generace a  Swing 
Barell Band. Všechny, kdo přijdou 
v klobouku, čeká milé překvapení! 
Další výstavy: 



Mirek Antoniewicz (výstava potrvá do 
15.11.), Nechme na hlavě (výstava 
prodloužena do 19.11.), Osobnost J.Kř. 
Kunstovného                                           
(výstava prodloužena do 22.11.) Setkání se 
sv. Florianem (výstava potrvá do 
31.1.2010). 
Mašinky –  funkční  model kolejiště  
železničního nádraží Ústí n.O.  je otevřen 
za přítomnosti člena Klubu železničních 
modelářů  - ČSD Ústí n. O. každý čtvrtek 
od 15.00 – 16.40 hod.,  lichá středa od 
15.00 – 16.40 hod. a sudá neděle od 14.00 – 
16.40 hod. tj. 1.11.  4.11.  5.11.  12.11.  
15.11.  18.11.  19.11.  26.11.  29.11. Bližší 
info na : www.muzeum-uo.cz 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Do 15. listopadu si v Galerii Po radnicí 
můžete prohlédnou výstavu 
Jiří Šlitr & Ji ří Suchý – Semafor 
Malba, kresba, grafika, ilustrace, fotografie, 
dokumenty 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
2. 11. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND  
– Vzpomínky na Melbourne I. 
6. 11. v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND  
– Vzpomínky na Melbourne II. 
20. 11. v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
23. 11. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
 
Koncert dechového orchestru 
 
Dechový orchestr města Ústí n.O. Vás zve 
na svůj druhý koncert – 27.11. v 19:30 hod. 
v Roškotově divadle. Jako hosté vystoupí 
pěvecké sbory Alou Vivat, Čtyřlístek 
žesťový soubor Lidováček. Slovem provází 
Ing.arch. P. Kulda. Předprodej vstupenek 
v Informačním centru. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka, 2.11. od 10:00 hod. 
Pletení z papíru-tužkovník, 3.11. od 14:30 
hod., s sebou prázdnou plechovku 
Břišní tance pro dobrou náladu, 3.11., 
10.11., 24.11. od 17:30 hod., vstupné 
dobrovolné 
Aloe Vera v kosmetice, 4.11. od 9:30 hod. 
Lampiónkový průvod s pohádkou, 5.11. 
od 17:00 hod., začátek před MŠ Heranova, 
na závěr pohádka „Perníková chaloupka-2. 
díl“, vstupné: 30 Kč 
Pohybové návyky kojenců a batolat, 9.11. 
od 10:00 hod. 
Přívěsky z korálků, 10.11.  od 14:30 hod. 
Kineziologie v praxi, 11.11. od 10:00 hod. 
Eurona-ekologicky šetrná drogerie, 
18.11. od 10:00 hod. 

Bezplenková komunikační metoda, 
23.11. od 10:00 hod. 
Pečeme perníčky na Vánoce, 24.11. od 
14:30 hod., zdobení 8.12. 
Zdravé mlsání na Mikuláše, 25.11. od 
10:00 hod. 
Medvídkova „Mikulášská“ , 1.12. od 
17:00 hod., kapacita omezena, přihlášky do 
20.11., vstupné 30 Kč/dítě 
Provozní doba 
Po: 10-12 hod. – Nemluvňátka 
Út: 9-12 hod. – Předškolkáček, herna + 
pohyb. 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 n.O. a 
Pardubického kraje 
 
DDM Ústí nad Orlicí 
 
Vernisáž - dne 5.11. v 17:00 hod. výstava 
litografie studentů SŠUP Ústí nad Orlicí, 
doprovodný program zajištěn 
Piškvorky - 20.11. v 9:00 hod. školní 
oblastní kolo v piškvorkách v DDM 
Máš všech 5 pohromadě? - 21. 11. v 15:00 
hod. veřejný turnaj v piškvorkách bez 
omezení věku 
Enjoy I.  - 28.11. 9:00 – 15:00 hod. lezení 
na umělé stěně, bouldering, základy jištění, 
technika lezení, příprava na skály, bez 
omezení věku, projekce instruktážních 
filmů, lehké občerstvení zajištěno, přihláška 
mailem, osobně nebo telefonicky, cena150,- 
(pro členy kroužků 130,-) 
Aranžerská dílna - vánoční dekorace 28. 
11. 9:00 – 15:00 hod., pomůcky: tavná 
pistole, zahr. nůžky, vázací drát, kleště na 
drát, svíčky a zápichy na svíčky, přírodní 
materiál zajištěn, cena 250 Kč. Přihlášky 
mailem, osobně nebo telefonicky. 
Afrika  - povídání A. Langra o putování v 
Africe, 28.11. v 19:00 hod. 
Kontakty a info: na www.ddm-usti.cz 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO                                                                
 
Pro děti a rodiče 
Pondělí:  8:30 – 12:00 hodin 
Středa: 8:30 – 12:00 hod. (výtvarná dílna 
pro maminky) 
Pátek: 8:30 – 12:00 hod. (angličtina pro 
batolátka) 
Pro rodiče 
Úterý:  16:00 – 17:30 hod.- Krotíme počítač 
Čtvrtek:  17:00 – 18:30 hod. – Angličtina 
pro rodiče (kont. osoba pí Volenská, 601 
203130, vstupné 30 Kč) 
Sobota: 18:00 – 20:00 hod. – Sportovní 
večer-Hylváty U tří mostů (1x za 14 dní – 
14. a 28.11., cena tělocvičny rozpočítána 
podle počtu sportujících, účast nahlaste 
předem – p. Drápalík, 739 264428 
Úterní krocení počítačů 
3. a 10.11. – Jak zkrotit tabulky 
17. a 24.11. – Jak zkrotit texty 
Středeční výtvarné dílny 
4.11. – Výroba lampionů, cena materiálu na 
1 kus 50 Kč 

11.11. – Tisk na látku, s sebou látku, 
oblečení bílé barvy 
18.11. -  Ozdobné sklenice, s sebou sklenici 
od kávy s plast. Víčkem 
25.11. – Adventní věnce, s sebou túji, 
korpus, svíčky, podstavce pod ně, drátek, 
ozdoby 
Jednorázové akce 
4.11. – Setkání DRC od 18:00 hod., 
příprava Lampioňáku 
6.11. – Výroba lampionů, od 17:00 hod., 
cena materiálu za kus 50 Kč 
16.11. – Narozeniny v RC, od 16:00 hod. 
7. a 21.11. – Manželské večery, sál, 17:00-
19:00 hod. 
8.11. – Lampionový průvod za opicí 
Žofkou, Hylváty, Štěpnice, 16:30 hod. 
Kont. osoba: Mgr. N. Brožová, vedoucí RC, 
tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Lampionový průvod aneb Cesta noční 
ZOO za opicí Žofkou 
 
Organizátory průvodu v jehož rámci budou 
děti procházet noční ZOO a určovat, která 
zvířátka ještě neusnula jsou RC Srdíčko a 
mládežnický klub EXIT. 
Vycházet se bude  v 16:30 od ZŠ 
Třebovská a od ZŠ Bratří Čapků. Další 
stanoviště: Konzum (Hylváty), nemocnice 
(J+J Kovářů), COOP, U Bubeníka, fara 
Jednoty bratrské. Trasu je možné si zkrátit. 
V cíli je přichystáno setkání s opicí Žofkou, 
malá odměna, čaj, zakoupit lze drobné 
občerstvení, připraven je i ohňostroj. 
Účast v průvodu zdarma díky dotaci města 
Ústí n.O., Pardubického kraje, MPSV a 
drobných sponzorů. Partner: HIT rádio 
Magic a Jednota bratrská. 
Výroba lampionů v RC Srdíčko: 4.11. – 
9:00-12:00 hod., 6.11. – 17:00-18:30 hod. 
 
 
Pěvecké sbory ZŠ Komenského ladily na 
vánoční notu 
 
Ve Rzích v Orlických horách zněly ve 
dnech 7. až 9. října vánoční písně. Téměř 
devadesát zpěváků Zlatého klíčku a 
Písničky připravovalo program na Zimní 
koncert, který se uskuteční 4. prosince 
v Roškotově divadle. Soustředění proběhlo 
za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.  
 
Den otevřených dveří ve VÚB a.s. 
  
VÚB a.s. Ústí nad Orlicí pořádá u 
příležitosti 60. výročí založení společnosti 
v sobotu  21. listopadu od 9:30 do 13:00 
hodin  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 
prostorách areálu společnosti. 
Všechny zájemce srdečně zveme a 
nabízíme možnost seznámit se  
s aktuální podobou společnosti a jejími 
aktivitami. 
  
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
V měsíci říjnu se někteří naši uživatelé 
zúčastnili taneční zábavy Rytmus v 
Rokytnici v Orlických horách. Společně s 
dobrovolnicemi nacvičili dvě vystoupení, 
kterými se prezentovali na této zábavě. Tato 



vystoupení měla velký úspěch. 
Také jsme přijali pozvání k prohlídce SZŠ v 
Ústí nad Orlicí, která slavila 30. výročí 
jejího založení. Byli jsme mile překvapeni 
vybavením a prostorami školy. Uvítání, 
pěknou a zajímavou prohlídku nám 
řipravila p. učitelka Věra Čípová za což jí 
moc děkujeme. 
4. 11. se v našem zařízení uskuteční Požární 
cvičení. Nácvik bude proveden za 
přítomnosti profesionálních hasičů 
Hasičského záchranného sboru Pardubice a 
Sboru dobrovolných hasičů z Černovíra. 
Za stacionář vychovatelka H. Zastoupilová  
   
                                                                    
Český červený kříž 
 
Senior doprava ČČK, objednávky na tel.: 
774 412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840 nebo v IC města. Senior 
doprava ČČK je provozována za podpory 
Města Ústí n.O. a Pardubického kraje 
Senior centrum, vzdělávací, volnočasové a 
relaxační centrum nejen pro seniory, 
Kopeckého 840 
Doprava na akce, pouze pro seniory, 
nutno objednat na tel.: 774 412117, 5 
Kč/jízda/osoba 
2.-30.11. – Výstava fotografií J. 
Kuklišové (Fotoklub OKO), vstup zdarma 
2.11. – Houbaření, od 16:00 hod. v budově 
ČČK, nápoj zdarma, vstupné dobrovolné 
3.11. – Lékařská přednáška  - 
„Ortopedické vady II“, MUDr. Bachura, od 
18:00 hod., budova ČČK, nápoj zdarma, 
vstupné dobrovolné 
11.11. – Cyklo výlet, sraz před budovou 
OS ČČK v 9:00 hod., ukončení 
s překvapením 
20.11. – Vánoční cukroví, beseda, od 
16:00 hod., budova ČČK, nápoj i vstup 
zdarma 
25.11. – Estonsko, Lotyšsko, Litva, 
cestopisná přednáška MUDr. Kučírka, od 
16:00 hod., budova ČČK, nápoj zdarma, 
vstupné dobrovolné 
27.11. – Šikovné ručičky – vánoční 
dekorace, výtvarná dílna od 14:00 hod., 
budova ČČK, nápoj zdarma, vstupné 20 Kč 
Kavárni čka – Centrum setkávání každé 
pondělí 8:00-19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, každé pondělí 
8:00.-19:00 hod., pro seniory internet 
zdarma 
Cvičení na gymnastických míčích, 
informace na tel.: 775 112998 
Masáže pro seniory (klasická, havajská), 
cena 100Kč/30 min. dle přání klienta, 
objednávky a info: 775 112998 
Senior a kamarád počítač, počítačový 
kurz, cena 300 Kč, info: 775 112998 
   
Služby lékáren 
 
26.10. – 1.11. Lékárna Nemocniční, ÚO 
2.11. – 8.11.  Lékárna Anna, ČT 
9.11. – 15.11.  Lékárna U nádraží, ČT 
16.11. – 22.11.  Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
23.11. – 29.11.  Lékárna Melisa, ČT 
30.11. – 6.12.  Lékárna Dr. Max, ÚO  
 
Stomatologická pohotovost 
 
31.10-1.11. – MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524126 

7.-8.11. – MUDr. H. Zemánková, F.V. 
Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531555 
14.-15.11. – MUDr. L. Židek, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471223 
17.11. – MUDr. M. Židková, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471223 
21.-22.11. – MUDr. V. Dostál, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523877 
28.-29.11. – MUDr. K. Fialová, železniční 
poliklinika, ČT, tel.: 723 036370 
 
 
Den otevřených dveří na SZŠ 
 
Střední zdravotnická škola, Ústí n.O., 
Smetanova 838 se sídlem Ústí n.O., 
Smetanova 838, tel.: 465 521292-93, 
mob.tel.: 728 596346, e-mail: 
szsuo@szsuo.cz, www.szsuo.cz ve školním 
roce 2010/2011 otevře 2 třídy denního 
studia 4letého oboru zdravotnický asistent 
53-41-M/007  
1 třídu denního studia 4letého oboru 
sociální činnosti 75-41-M/01 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
7.11. 8:00 – 12:00 hodin 
25.11. 14:00 – 17:00 hodin 
10.12. 14:00 – 17:00 hodin 
Mimo dny otevřených dveří je návštěva 
školy možná po telefonické domluvě 
kdykoliv. 
 
Díkůvzdání v Ústí nad Orlicí 
 
Klub EXIT Vás zve v sobotu 28.11. na 
Díkůvzdání s krocanem a jablečným 
koláčem podle amerického receptu od 
rodilých Američanů. Vstupenky jsou 
k dostání na pátečním klubu deskových her, 
nejpozději 20.11. 
V pátek 27.11. Vás zveme od 18:00 hod. na 
Kavárnu s hostem (Mgr. E. Rucký) a 
s promítáním z jeho cest po Turecku. 
Akce probíhají v multifunkčním sále 
Jednoty bratrské, M. J.Kociana 53, ÚO 
 
Pozvánka na turnaj 
 
KLUB EXIT vás zve na Turnaj  v deskové 
hře Osadníci z Katanu, která proběhne 
21.11. od 10:00 do 17:00 hod. v 
multifunkčním sále Jednoty bratrské v Ústí 
n.O. Děti si mohou vyzkoušet Osadníky z 
Katanu JUNIOR. Ceny, medaile, diplomy 
pro vítěze. Zápisné 50,- Kč je zároveň 
cenou oběda během turnaje. Zájemci se 
hlaste na klub.exit@seznam.cz 
Více na internetu www.klubexit.cz 
 
Mezinárodní festival české a slovenské 
dramatické tvorby – IX. ro čník 
 
8.11. 19:00 hod. -  Herci na frontě - 
autorské představení M. Zahálky v 
provedení Rytířů krále Jana - oceněné 
představení přehlídky ZLOM VAZ po IX. 
20.11. 10:00 hod.  - Pastier - Levočská 
divadelná spoločnosť Levoča - inscenace 
získala ocenění Tvorivý čin roka 2009 na 
národní přehlídce Slovenské republiky. 
Vystoupení budou v Malé scéně a Festival 
pořádá OSDO Ústí nad Orlicí 
 
Pozvánka na premiéru C-Dance 
 

Soubor C-Dance zve všechny příznivce 
moderního scénického tance na již 26. 
premiéru Běhu na dlouhou trať, která se 
bude konat 21. 11. v Roškotově divadle. 
Vystoupení bude zahrnovat veselejší i 
vážnější téma a dva tance od E. Veverkové 
a P. Sedlaka. Těšíme se na zaplněné 
divadlo.  
Za soubor C-Dance Karolína Vašková 
 
 
Žáci Kerhartice a Starého Vališova v 
Oucmanicích 

 
V týdnu od 29.9.-2.10. se uskutečnilo 
v Ekocentru Oucmanice vzájemné setkání 
dětí ZŠ Kerhartice s dětmi z partnerské 
školy ve Starém Vališově v Polsku. Během 
celého pobytu probíhal program 
s ekologickou tématikou. Děti se naučily 
vyrábět papír, pracovaly s vlnou, učily se 
technice drátkování a batikování, vyráběly 
svíčky. Největším zážitkem byla výroba 
těsta, ze kterého si každý uhnětl placku a 
housku, do které se po upečení 
v opravdické peci s chutí zakousl. Mimo 
výrobních programů poznávaly děti 
přírodu, kde si vyzkoušely lanovou dráhu, 
hrály hry a velkým překvapením byla 
návštěva labyrintu v nedalekém Brandýse 
nad Orlicí. Pochvala patří všem 
zaměstnancům Ekocentra za připravené 
programy, zároveň i pracovnicím místní 
kuchyně, které se vzorně staraly o naše 
spokojená bříška. Děti do Kerhartic i do 
Starého Vališova odjížděly s mnoha 
pěknými zážitky a těší se na další společná 
setkání. 
Projekt byl financován ve spolupráci města 
Ústí nad Orlicí a z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Lenka Náglová                                                                                
 
Projekt Energie a lidé na ZŠ Třebovská 
 
V rámci projektu zaměřeného na poznávání 
obnovitelných zdrojů energie absolvovali 
žáci druhého stupně exkurze na větrnou 
elektrárnu v Anenské Studánce, na malou 
vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové, 
vodní elektrárnu Pastviny a do slunečního 
domu v ekocentru Sluňákov u Olomouce. 
Žáci se seznámili se těmi způsoby výroby 
energií, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí. Své poznatky budou prezentovat 
ve škole na Dni energetických zdrojů 
pořádaném u příležitosti Mezinárodního 
dne biologické rozmanitosti v prosinci 
tohoto roku. Akci finančně podpořil 
Pardubický kraj. 
 Mgr. Eva Svatošová                                                                                                      
 
 
Oslavy 90. výročí založení ZŠ v 
Hylvátech 
 
V prosinci tohoto roku oslaví základní 
škola Třebovská v Ústí nad Orlicí 90. 
výročí založení. Součástí oslav budou Dny 
otevřených dveří. Pracovníci a žáci školy si 
dovolují pozvat bývalé absolventy a ostatní 
veřejnost k prohlídce školy v pátek 11. 12. 
od 17:00 do 20:00 hod. a v sobotu 12. 12. 
od 9:00 do 13:00 hod. Do pátečního 
programu jsme pro zájemce připravili tvůrčí 
dílny. Těšíme se na Vás. 



 
Maškarní karneval 
 
CZP Pk detašované pracoviště Ústí n.O., 
Čsl. Armády 1181, ÚO, pořádá Maškarní 
karneval – 28.11. od 14:00 do 19:00 hod. 
v hostinci U Bobše v Černovíru. 
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč 
Můžete se těšit na bohatou tombolu a 
soutěže! 
 
EXIT TOUR V Ústí nad Orlicí 
 
V půli listopadu navštíví naše město 
kalifornská rocková skupina DIZMAS 
a proběhne řada zajímavých akcích pro 
mladé na středních školách i mimo ně. 
Výběr z odpoledních a večerních nabídek: 
St 11.11. katolická farnost od 16:00 
THOMAS GRAUMANN, svědectví 
židovského dítěte zachráněného ve 
Wintonově vlaku. 
Čt 12.11. v Jednotě bratrské 16:00 setkání s 
lektory, otázky a odpovědi, promítání, co se 
ve škole nestihlo a od 18:00 Karaoke večer 
s DIZMAS 
Pá 13.11. v Jednotě bratrské první EXIT 
klub s DIZMAS a od 18:00 Kavárna a 
Deskové hry 
So 14.11. 18:00  v Kulturním domě koncert 
skupiny DIZMAS s autogramiádou. 
St 18.11. 17:00-Malá scéna-Talkshow s 
"medůzákem" A. Juchelkou   
Čt 19.11. Jednota bratrská Ústí n.O. 17:00 
afterpárty Díkůvzdání před Díkůvzdáním - 
o americkém svátku budou vyprávět a 
promítat DIZMAS, upečou PUMPKIN PIE 
(dýňový koláč), videa a fotky z 
orlickoústeckého EXIT TOUR 
Vstup na všechny programy je zdarma! 
Organizátory jsou Jednota bratrská, Ústí 
n.O. a Římskokatolická farnost 
 v Ústí n.O.  s podporou Křesťanské 
akademie mladých a Města Ústí n. O. 
 
Klubcentrum Ústí n.Orlicí 
Kino Máj - listopad 
 
Pondělí 2. v 19:30 hodin - STÁHNI M Ě 
DO PEKLA, titulky, vstupné 70 Kč 
 
Čtvrtek 5. v 19:30 hodin - VŠUDE 
DOBŘE, PROČ BÝT DOMA, titulky, 
vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 7. v 19:30 hodin - * MILENCI, 
titulky, vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 9. v 19:30 hodin - * JÁNOŠÍK. 
Pravdivá historie, český film, vstupné: 70 
Kč 
 
Středa 11. v 19:30 hodin – 
NÁHRADNÍCI , titulky, vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 15. v 19:30 hodin - HODINU 
NEVÍŠ, český film, vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 16. v 19:30 hodin - * GAMER, 
titulky, vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 19. v 19:30 hodin - * DISTRICT 
9, titulky, vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 22. v 17:00 hodin - G – FORCE,  
česká verze, vstupné: 70 Kč 

 
Pondělí 23. v 19:30 hodin - ROZERVANÁ 
OBJETÍ, titulky, vstupné: 65 Kč 
 
Středa 25. v 19:30 hodin – PROTEKTOR, 
český film, vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 30. v 19:30 hodin - MARY A 
MAX,  titulky, vstupné: 70 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – listopad 
 
Středa 4. listopadu 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
PATAGONIE  – cestopisná přednáška Z. a 
J. Vozábových z Pardubic, vstupné: 65 Kč 
 
5. – 7. listopadu 
Malá scéna - NADOTEK  – 9. ročník 
Filmového festivalu dokumentární tvorby 
se sociální tématikou 
 
Sobota 14. listopadu 
15:00 hodin -  Roškotovo divadlo 
Jak kašpárek Honzovi k princezně 
pomohl, veselá pohádka s písničkami, 
vstupné: 45 Kč 
 
Středa 18. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
R. Alfieri: Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech, Divadlo Ungelt Praha, hrají: Ch. 
Poullain a O. Kaiser, divadelní předplatné, 
vstupné: 190 Kč 
 
Úterý 24. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Tango Milonguero & The Best of Tango 
Argentino, koncertní předplatné, vstupné: 
110 Kč 
 
Čtvrtek 26. listopadu 
9:00 hodin – Kulturní dům 
MLÁDÍ 2009  – přehlídka ZUČ 
středoškolské mládeže 
 
Sobota 28. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Moliére: ZDRAVÝ NEMOCNÝ , DS 
Vicena Ústí nad Orlicí, divadelní 
předplatné, vstupné: 80 Kč 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 
271, info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465 521047, 465 525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz 
 
 
Program Malé scény 
 
1. – 30.11.  Thajskem ve stínu lotosového 
květu, výstava fotografií P. Stránského 
1.11. – Za každým rohem jeskyňka, 
pohádka od 15:00 hod., vstupné 40 Kč 
4. – 7.11. – NADOTEK, festival 
dokumentárních filmů, 9. ročník 
8.11. – Herci na frontě, autorské divadelní 
představení, pořádá OSDO, od 19:00 hod., 
vstupné dobrovolné 
11.11. – V. Havel: Audience, tragikomická 
jednoaktovka, od 19:00 hod., vstupné 50 Kč 
12.11. – Good Model Tour 2009, od 19:00 
hod., vstupné 50 Kč 

18.11. – Talkshow s A. Juchelkou, 
multimediální show, od 17:00 hod. 
18.11. – Pouť – Michal Hecht, neverbální 
divadlo jednoho herce, od 19:30 hod., 
vstupné 50 Kč 
19.11. – Tulpan, film, Kazachstán-
Německo, od 19:00 hod., vstupné 55 Kč, 
pro členy FK 45 Kč 
20.11. – Hudební sklepy – Adam Katona, 
od 19:00 hod., vstupné 40 Kč 
22.11. – Tanga, od 17:00 a 19:00 hod., 
vstupné 50 Kč 
27.11. – Pod šátkem se skrývá krása, 
cestopisná přednáška po Iránu, od 19:00 
hod., vstupné 40 Kč 
Divadelní bar bude otevřen  v době 
konání akcí. 
 
 
Live diashow Leoše Šimánka 
 
Velkoplošná panoramatická live-diashow 
Leoše Šimánka Rusko – Země plná 
překvapení se uskuteční v Kulturním domě 
v Ústí n.O. ve čtvrtek 12. listopadu od 
15:30 a 19:30 hodin. Předprodej vstupenek 
je v Informačním centru v budově radnice, 
tel.: 465 514 271. 
 
 
Kam za sportem v listopadu 
 
Sobota 7. listopadu 
TTC Ústí n.O. C – Lanškroun a Králíky  
(krajská soutěž ve stol.tenisu mužů v 9 a 
13:30 hodin) 
Jiskra Ústí n.O. – Litomyšl (I. volejbalová 
liga juniorů v 11 a 15 hod. ve sport. hale) 
Pátek 13. listopadu 
Jiskra Hylváty – Milovice (VČ divize 
v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 14. listopadu 
TTC Ústí n.O. B – Dobré B (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 15 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Loko Pardubice (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 16 hod.) 
Turnaj v karate O pohár starosty města 
Neděle 15. listopadu 
TTC Ústí n.O. – Linea Chrudim (III.liga ve 
stol.tenisu mužů od 10 hod.) 
Neděle 22. listopadu 
Jiskra Ústí n O. – Chotěboř (I.volejbalová 
liga juniorů v 10 a 14 hod. ve sport.hale) 
Sobota 28. listopadu 
TTC Ústí n.O. – Turnov a Jaroměř (II.liga 
ve stol.tenisu žen v 10:30 a 15 hod.) 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 1.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 2.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 3.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 4.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 8.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 9.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 10.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 11.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 



Středa 11.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Max bowling 4. liga (družstva) 
Sobota 14.11. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Neděle 15.11. – 10:00 – 15:00 hodin 
I. Liga ČBA – muži (družstva) 
Neděle 15.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 16.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 17.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 18.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 22.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 23.11. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 24.11. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 25.11. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Neděle 29.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 30.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Lyžařská školička 
 
TJ Sokol Ústí nad Orlicí pořádá tradiční 
lyžařskou školičku pro děti školního věku. 
V termínech 10., 17. a 31. 1. a 6. 2. 2010 
mohou děti absolvovat základní výcvik pod 
vedením zkušených instruktorů, jízdy na 
vleku a závěrečné závody. Přihlásit se 
mohou i zájemci o jízdu na snowboardu. 
Bližší info na tel. č. 737 969 175 nebo v 
sokolovně vždy v úterý a pátek před 17:00 
hod. 
 
 
LK Spinning centrum 
   
AAA KKK CCCEEE   :::    111444...111111...    DDDvvvooouuuhhhooodddiii nnnooovvvkkk aaa   
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 
 
Akademie vzdělávání v Ústí n. O. 
 
6.11. – Důležité právní a daňové zákony 
pro r. 2009 (opakování), Ing. V. Zachová 
11.11. – Praktická aplikace změn 
v účetnictví pro r. 2009, Ing. J. Trávníček 
19.11. – Nemocenské pojištění  a pojistné 
na soc. zabezpečení, K. Beranová 
27.11. – Zdaňování mezd a platů pro r. 
2010, K. Dobešová 
Podrobné info k seminářům rádi 
zašleme. Tel.: 465 523 129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
Solární studio a infrasauna 

 
Přijďte se prohřát do luxusních solárií  
a nové infrasauny, Královéhradecká 498. 
Info: www.solarium.yc.cz 
objednávky na tel.: 737 470 380 


