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Záměr prodeje domu 
 
Město Ústí nad Orlicí je vlastníkem domu 
čp. 112 na st.p.č. 114, st.p.č. 114, budovy 
bez čp/če na st.p.č. 1105/1, st.p.č. 1105 a 
p.p.č. 203/2 v k.ú. Hylváty. Tento  dům se 
nachází v ulici Poříční. V přízemí jsou dvě 
obývací místnosti, kuchyň, koupelna 
s vanou a sprchovým koutem, WC a sklep.  
V prvním nadzemním podlaží jsou tří 
obývací místnosti, sprchový kout, kuchyňka 
a terasa. U domu je bazén, garáž a zahradní 
posezení s krbem. Kupní cena za 
nemovitost je 1.998.000 Kč. 
Prohlídka nabízeného domu bude 
umožněna správcem bytového fondu – f. 
Démos, spol. s r.o. po individuální dohodě. 
Kontakt: p. Steklík, tel.: 777725378 
 
11.11. - Den veteránů  
      
11. listopadu 1918 v 11:00 hodin byly 
příměřím mezi Německem a Francií 
uzavřeným v Le Francport u Compiègne 
ukončeny válečné operace  první světové 
války. Na památku mnoha miliónů obětí si 
toto datum každoročně připomínají 
demokratické země Evropy, USA, Kanada 
a Austrálie jako „Den veteránů“ nebo „Den 
vzpomínek“. Upomínkou na zmařené 
životy vojáků i příslibem nového života je 
díky básni „Na flanderských polích“  
červený vlčí mák nošený jako symbol 
tohoto dne na klopách kabátů a sak.  
 Den veteránů je i pro nás příležitostí 
veřejně si připomenout československé 
legionáře a vlastence, kteří ve dvou 
válečných apokalypsách, ohraničených léty 
1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a 
bez váhání nasadili životy za svobodu své 
vlasti a za obnovení její suverenity.  
Československá obec legionářská Jednota 
Ústí nad Orlicí zve proto touto cestou 
širokou veřejnost na vzpomínkový pietní 
akt, který se bude konat dne 11.11.2010 
v 11:00 hodin v Ústí nad Orlicí u 
pomníku Bubnujícího legionáře a 
v Parku čs. legií za účasti zástupců města 
Ústí nad Orlicí, České Třebové a 
Žamberka, členů Svazu bojovníků za 
svobodu a dalších pozvaných hostů.                                            
Vladimír Pohorský, ČsOL Jednota Ústí nad 
Orlicí 
 
Senior klub při CSP města Ústí n.O. 
 
5.11. – Austrálie křížem krážem, 
cestopisná diashow L. Šimánka od 15:30 
hod. v Kulturním domě, předprodej pro 
členy SK 2.11. od 10:00-12:00 hod. ve 
Sladkovně, cena vstupenky 90 Kč 
5. a 26.11. – Plavání pro členy SK, krytý 
plavecký bazén v ÚO, od 13:00-14:00 hod.. 
Vstup 40 Kč na průkazku SK, info pí 
Kopsová, tel.: 722475131 
11.11. – „Jak přežít zimu“, zdravotnická 
přednáška MUDr. J. Vlachové v jídelně 
Penzionu od 14:00 hod. 
12.11. – Mimořádné plavání pro 
seniorskou veřejnost z Ústí n.O., krytý 
plavecký bazén v ÚO, od 13:00-14:00 hod., 

vstupné 60 Kč, info pí Kopsová, tel.: 
722475131 
Upozornění: základní kurz počítačů začíná 
2. 11. v ZŠ Bratří Čapků v ÚO od 16:30 do 
18:30 hod. Sraz přihlášených u vchodu do 
školy 10 min. před zahájením výuky, info 
ing. Pávek 
7.11. – Výroční členská schůze Senior 
klubu  buď v „Penzionu“ Na Pláni 1343, 
nebo v zasedací místnosti OSSZ (bývalý 
okres), podle počtu přihlášených členů SK. 
Přihlášky každé úterý ve Sladovně, nebo 
telefonicky na tel: 722475129, 722475132, 
722475131. Uzávěrka závazných 
přihlášek je 16.11. ve 12:00 hod. Místo 
konání s programem bude upřesněno 
v prosincovém Informačním listu. 
Těšíme se na Vaši účast! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Z. Ešpandr 
 
Vyhodnocení velkoplošné deratizace 
města 
 
Metoda provedení 
Byla použita tzv.pulsační metoda,která 
spočívala v položení nástrahy a dvou 
následných kontrol s dosypy na určené 
body tj.kanalizační síť,veřejné plochy , 
ošetření děr a nor.Velkoplošná deratizace 
byla prováděna v době od 22.9. do 7.10. 
Celou akci zabezpečovaly 4 pracovní 
skupiny.  
Deratizace veřejných plocha a kanalizace 
Souběžně s deratizací kanalizační sítě, byla 
prováděna i deratizace zelených – 
veřejných ploch. Nástraha byla aplikována 
nejen do kanalizace ale i do otevřených nor 
a děr.   
Deratizace kotelen – Tepvos 
V souladu s požadavkem firmy Tepvos 
spol.s r.o. byla provedena deratizace všech 
kotelen ve městě a bylo rozmístěno 62 ks  
jedových staniček. 
Deratizace bytových domů 
Bytové domy SBD a byty ve správě Demosu 
byly opět ošetřeny za účasti pracovníků 
obou institucí.Ve sklepních a suterénních 
prostorách byly obnoveny stávající 
nástrahy a vyměněny jedové staničky. 
Celkem ošetřeno 286 vchodů a položeno 
780 jedových staniček. 
Deratizace MŠ, ZŠ, SŠ, podniků a firem 
Firma Deratex prováděla deratizaci ve 
vybraných podnicích města,dle seznamu 
MěÚ. I  v těchto podnicích, byla nástraha 
instalována v jedových staničkách. 
Ostatní 
Firma Deratex Zlín bude provádět ve městě 
pravidelné avizované čtvrtletní kontroly. 
Při nich bude reagováno i na případné 
připomínky nebo hlášení občanů o výskytu 
hlodavců ve městě. 
 
 
Informa ční zdravotnické centrum 
 
Pro případné pacienty zvláště z míst, odkud 
je hůře dostupná nejbližší ordinace 
Lékařské služby první pomoci (LSPP), bylo 
zřízeno při ZZS Pardubického kraje tzv. 
Informační zdravotnické centrum. 
V Informačním zdravotnickém centru 
budou dvě telefonní linky: 
466 650 647 pro dospělé 
466 650 658 pro děti a dorost. 

Po zavolání na příslušnou linku bude 
možno konzultovat zdravotní stav s lékaři, 
kteří jsou připraveni poradit s dalším 
postupem. 
Využití telefonních linek je vhodné ve 
všech případech, kdy se nejedná o urgentní 
život ohrožující stavy, pro které je určena 
telefonní linka 155. Tato linka by neměla 
být zbytečně zatěžována, aby byla 
k dispozici pro skutečně neodkladné a 
závažné případy. 
Bližší info: www.pardubickykraj.cz  
(zdravotnictví, lékařská služba) 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Čtenářská liga 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí spouští 
zbrusu novou soutěž pro své dětské čtenáře. 
Čtenářská liga spočívá ve sbírání kladných 
i záporných bodů za nejrůznější činnosti 
související se čtením a prostředím knihovny 
- za každou přečtenou knížku z fondu 
dětského oddělení, převyprávění obsahu 
díla, účast na kulturních a vzdělávacích akcí 
knihovny apod. Každý měsíc bude 
vyhlášeno průběžné pořadí, v průběhu 
března 2011 pak absolutní vítězové, které 
čeká speciální knihovnický výlet. 
Soutěží se ve třech věkových kategoriích. 
Bližší informace na www.knihovna-uo.cz 
a na nástěnce v dětském oddělení. 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Nepropásněte tuto příležitost shlédnout v 
listopadu atraktivní výstavy ! 
Městské muzeum Vás do 21. listopadu zve 
do Hernychovy vily na stávající úspěšné 
výstavy "Jak jde čas Oustím", expozici 
svatebních šatů "Když řekla ano", 
 "Okna Evy Traczewské", a nově i na 
"Osobnosti"  (medailonky Richarda Duška 
a Jana Kobrle). Mezi  22. do 28. 11.  musí 
být muzeum uzavřeno. V tomto termínu pro 
Vás připravíme novou velkou výstavu 
 nesoucí název "Když prabáby byly 
dětmi."  věnovanou zrození a dětství našich 
prarodičů.Tradiční ozdobu zimních svátků 
v široké škále vzorů Vám pak představí 
další půvabná výstava nazvaná "Váno ční 
ozdoby". Na vernisáž, která proběhne v 
první adventní neděli 28.11. od 15:00 hod., 
srdečně zve za všechny muzejníky Jarmila 
Süsserová 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
8. 11. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Podzimní tancovány – vstoupení 
tanečního oboru 
9. 11. v 16:00 a 17:00 hod. – taneční sál 
ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
22. 11. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Běh na dlouhou trať – vystoupení 
souboru C–Dance a II. cyklu TO 
27. 11. v 19:00 hod. – Roškotovo divadlo 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551,  www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 



Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
V Galerii pod radnicí bude do 16. listopadu 
otevřena výstava 
 
Karel DEMEL - grafika a kresba 
 
****  ****   ****  ****  ****  ****  **** 
Od 19. listopadu do 9. prosince  bude  pro 
Vás v Galerii pod radnicí otevřena nová 
výstava  
Dana ŠKARKOVÁ – Ženy mého života 
Květy v galerii – Střední škola 
zahradnická Litomyšl 
Otevřeno denně mimo pondělí,  
úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, 
neděle a svátek 14-17 hodin  
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka: 1.11. od 9:00 hodin 
Pletení z papíru: 2.11. od 14:30 hodin 
Břišní tance pro dobrou náladu: úterý 2., 
9., 16. a 23.11 od 17:45 hodin, vstupné 40 
Kč/osoba 
Oriflame: 3.11. od 10:00 hodin, na závěr 
tombola 
Sebeobrana aneb Chcete se umět 
bránit? : čtvrtek 4., 11., 18. a 25.11. od 
17:30 hodin, kurz sebeobrany pro úplné 
laiky bez rozdílu věku, pohlaví...vstupné 
dobrovolné 
Pohybové návyky kojenců a batolat: 
8.11, od 10:00 hodin 
GEOMAG – magnet hrou: 9.11. od 14:30 
hodin, možnost zakoupení stavebnice 
s 20% slevou, vstupné 50 Kč/dítě 
Rodinné a finanční poradenství: 10.11. 
od 10:00 hodin 
Lampiónkový průvod s pohádkou: 12.11. 
od 17:00 hodin. Pohádková cesta 
s lampiónky začíná před MŠ Heranova, na 
závěr pohádka „O boudě, budce“, vstupné 
30 Kč/dítě 
Dětská výživa Nestlé a laktační poradna: 
15.11. od 9:30 hodin 
Podzimní obrázky z listí: 16.11. od 14:30 
hodin 
Ve středu 17.11.  bude MC uzavřeno – 
státní svátek. 
Těhotenství, porod, šestinedělí: 22.11. od 
9:30 hodin 
Tea bag folding-skládání čajových sáčků: 
23.11. od 14:30 hodin 
Zdravé mlsání na Mikuláše: 24.11. od 
9:30 hodin 
Obtisky z listí a razítka z brambor: 
30.11. od 14:30 hodin 
Medvídkova „Mikulášská“: 30.11. od 
16:30 hodin. Přiveďte své děti za 
Mikulášem a čertem a přineste si pro ně 
dáreček, vstup pouze pro předem 
přihlášené. V případě zájmu nás, prosím, 
kontaktujte, vstupné 30 Kč/dítě 
PROVOZNÍ DOBA 
PO 9-12 hod. – Nemluvňátka + volná herna 
ÚT 9-12 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. 
 
Zprávy ze souboru C-Dance 
 
C-Dance jako každoročně připravuje 
celovečerní představení Běh na dlouhou 
trať, které se uskuteční 27.11. v 19:00. Do 
programu jsme zahrnuli několik kratších 
choreografií, v druhé polovině budete moci 
zhlédnout projekt, se kterým čtyři z nás 
v létě sklidili úspěch v Maroku.  
Za grantovou podporu děkujeme městu Ústí 
nad Orlicí a ZUŠ Jaroslava Kociana.  
 
Sportujeme na ZŠ Komenského 
 
Sportovní akce se zúčastnilo 266 žáků 1. 
stupně naší školy. Byla připravena na dvou 
trasách na Andrlův Chlum, kde bylo 
zakončení závodu. Cestou si žáci ověřili 
znalosti z topografie, přírodovědy a 
ekologie. Na trase byly hlídky studentů 
SZŠ, kde si žáci zopakovali znalosti z 1. 
pomoci. Na kopci shlédli ukázku Sboru 
požární ochrany v ÚO a vyprošťování 
z havarovaného vozu spolu s výkladem. Na 
trase pomáhali žáci 7.B třídy, studenti SZŠ, 
členové Městské policie v ÚO. Počasí nám 
přálo a děti si den užily. 
Akce byla financována z projektu Města 
Ústí n.O. 
PaedDr. Y. Bendová, ZŠ Komenského 
 
DDM v listopadu 
 
12.11. Koncert ústecké kapely Mescal od 
20:00 hod. 
20.11. Zájezd do zábavného parku Bongo 
v Brně určený pro "opičárny vašich dětí". 
Více informací na www.bongobrno.cz. 
Cena 350,- Kč. Přihlášky a informace v 
DDM. Určeno pro děti do 12 let. 
26.11. I. veřejný turnaj v piškvorkách . 
Začátek v 17:00 hod. Podle účastníků bude 
zvolen systém turnaje. Hrací piškvorkové 
arény a speciální tužky centropeny, udělané 
jen pro tuto příležitost zajištěny zdarma.  
Přihlášky a informace na jednotlivé 
akce najdete na www.ddm-usti.cz, nebo v 
kanceláři DDM ÚO, tel: 465525469, ddm-
usti@seznam.cz 
 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Po krásném podzimním pobytu v Loučné 
nad Desnou se naši uživatelé představili na 
nultém ročníku Veletrhu sociálních služeb v 
Ústí n.O. krátkým vystoupením. 
V měsíci říjnu jsme byli na Rytmus plese v 
Rokytnici v Orlických horách, kde jsme 
také naše zařízení reprezentovali 
předtančením. 22. 10. jsme jeli do 
Olomouce na vyhlášení nultého ročníku 
celostátní výtvarné soutěže "Každý může 
být hvězdou". V této soutěži se B. Málková 
a M. Mareš dostali do první desítky. 
Součástí tohoto vyhlášení byl Koncert 
hvězd populární hudby. 
V tomto měsíci nás také navštívily 
studentky Střední školy obchodu a služeb z 
Chocně. V červnu pro naše uživatele tyto 
studentky připravily sportovní odpoledne a 

pěkné dárečky.  
H. Zastoupilová, vedoucí přímé péče 
 
Poděkování 
 
Vážený pane starosto, 
rádi bychom Vám poděkovali za podporu 
řady charitativních akcí konaných v našem 
regionu. Velice si vážíme každého, kdo je 
ochoten podporovat aktivity pro osoby, 
které naši pomoc potřebují. Také díky 
spolupráci s městem Ústí nad Orlicí může 
naše sdružení realizovat některé své 
programy. 
Jitka Fajtová, Klub Hvězdička, o. s.  
 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LoGO 
 
PO: 8:30-12:00 hod. – Výtvarné dílny 
pro maminky, ukázky výtvarných a 
rukodělných technik, hlídání dětí zajištěno, 
cena dle spotřebovaného materiálu, kont. 
osoba: N. Krčmářová – 604313249 
TÉMATA: 
1.11. – Výroba lampionů, cena 50 Kč 
8.11. – Šperky z korálků, cena dle materiálu 
15.11. – Foukací fixy na textil, s sebou bílé 
tričko 
22.11. – Adventní ozdoba na dveře, cena 
dle materiálu 
29.11. – Vánoční stromečky z korálků, cena 
dle materiálu 
ÚT: 10:00 – 12:00 hod. – Orientální 
tance, základy tance, s sebou vhodné obutí, 
kont. osoba: L. Holásková – 732985833, 
vstupné: 40 Kč 
ST: 8:30 – 12:00 hod. – Cvičení a zpívání 
pro děti 
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – Angličtina pro 
rodiče, kont. osoba: J. Voleská – 
601203130, vstupné: 50 Kč 
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – Angličtina pro 
batolátka 
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – Klub deskových 
her, kont. osoba: M. Kalášek – 739420287 
SO: 18:00 – 20:00 hod. – Sportovní večer 
– Hylváty U tří mostů, 1x za 14 dni 
(20.11.),  POZOR! 6.11. se akce nekoná, 
cena tělocvičny dle sportujících, účast 
nahlaste předem – P. Novák – 604904710 
NE: 17:00 – 19:30 hod. – Manželské 
večery, multifunkční sál, 1x za 14 dní (14., 
28.11.). Nutno přihlásit u vedoucí centra, 
N. Kr čmářová – 604313249 
 
JEDNORÁZOVÉ AKCE 
ÚT 2.11. – Setkání DRC, od 17:00 hod., 
RC 
SO 6.11. – Lampionový průvod, Hylváty, 
Štěpnice, od 16:30 hod., RC 
ST 10.11 – PÁ 12.11. – „Adventní sekáč“ , 
možnost zakoupení partiového oblečení za 
super ceny, herna k dispozici, hlídání dětí si 
zajišťují rodiče sami 
ČT 18.11. – Narozeniny v RC,  od 16:00 
hod., RC 
ČT 25.11. – Výtvarný speciál, 17:00 – 
19:00 hod., RC, s sebou nastříhanou túji, 
korpus na věnec, svíčky, podstavce, 
ozdoby, drátek 
ST 24.11. – Seznámení se švédskou 
kosmetikou Oriflame, 16:00 – 18:00 hod., 
multifunkční sál, rady jak pečovat o pleť, 
barevná typologie, v závěru tombola 



PÁ 26.11. – Seminář orientálních tanců 
s profesionální tanečnicí, 18:00 – 20:30 
hod., Hylváty U tří mostů, vstupné 210 Kč, 
přihlášky u L. Holáskové – 732985833 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Krčmářová-
koordináror RC Srdíčko, tel.: 604313249, 
e-mail:krcmarova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům 
pokojného stáří sv. Kryštof Ústí n.O., 
Sokolská 68 zve všechny starší občany na 
vzdělávací a veselé dopoledne: 
V úterý 16. 11. od  9:00 hod. si budeme 
povídat o darech přírody: Ovoce a zelenina 
jako lék.  
V úterý 30. 11. od  9:00 hod. si budeme 
vyprávět vtipy. 
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás! 
 
 
Poradenské a servisní audio centrum 
  
Nově otevřené Poradenské a servisní 
centrum unikátních audio pomůcek pro 
obtíže se sluchem najdete na adrese: 
Mírové nám. 22 (vchod vedle butiku, 1. 
poschodí). Nejmodernější technologie v 
oboru od společnosti Phonak. Provozní 
doba: po - pá od 8:00 - 15:00 hod (na 
objednání). Tel. 463 034 343, 734 313 750. 
E-mail: lucie.kralova@reja.cz. web: 
www.komunikacnisystem.cz. 

  
Stomatologická pohotovost 
 
6.-7.11. – MUDr. J. Ráčková, Vrbenského 
1075, ÚO, tel.: 465524127 
13.-14.11. . MUDr. J. Richter, D. 
Libchavy 278, tel.: 465582058 
17.11. – MUDr. J. Smrčková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 465471560 
20.-21.11. – MUDr. S. Šafář, žel. 
poliklinika, ČT, tel.: 465531198 
27.-28.11. – MUDr. K. Šefrna, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465534835 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava: objednávky na tel.: 
774412117, permanentky na ČČK, nebo 
v IC města 
Senior centrum: vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum nejen pro seniory 
Doprava na akce: Senior doprava na akce 
pořádané v budově ČČK, cena je 
5Kč/jízda/osoba. Pouze pro seniory, 
objednávky na tel.: 774412117 
5.11. – Tvořeníčko, výroba domácí 
dekorace 
9.11. – Šikovné ručičky – drátkování, od 
14:00 hod., vstupné 30 Kč 
11.11. – Šikovné ručičky – výroba 
přáníček, od 16:00 hod. 
26.11. – Setkání při hudbě, od 18:00 hod. 
23.11. – Naše zdraví v našich rukou, 
beseda o tibetsko-čínské medicíně, od 
17:00 hod. 
23.11. – Výlet do Polska, Kudowa Zdroj, 
Nové Město n.M., cena 100/120 Kč 
dospělý, přihlášky na: 724629031, odjezd 
v 7:00 z nádraží ČSAD v ÚO 

26.11. – Adventní věnečky, svíčky, korpus 
věnce s sebou, od 16:00 hod., vstupné 30 
Kč 
Uvedené akce se konají ve Společenském 
centru ČČK, Kopeckého 840, ÚO 
 
Pravidelné akce 
Kavárni čka – ZMĚNA!! 
Každý pátek od 8:00-19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna: každý pátek 8:00 
– 19:00 hod., internet pro seniory zdarma 
Zdravé cvičení na gymnast. Míčích, 
masáže klasické, havajské, reflexní, bližší 
info a objednání na tel.: 775112998 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
CZP Pk vás srdečně zve na dětský 
Maškarní karneval, který pořádáme 
v restauracu U Džbánu Horní Libchavy, 
neděle 28. listopadu ve 14:00 hod. 
K tanci  poslechu hraje skupina Šedous 
Band. Tato akce je pořádána na finanční 
podpory MěÚ Ústí n.O. 
Přijďte se pobavit, těšíme se na vás! 
Za CZP Pk E. Jiřincová a R. Venclová 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 
CZP Pk nabízí tyto služby: 
-Odborné sociální poradenství (bezplatná 
služba pro osoby se zdravotním postižením 
a jejich blízkým) 
Úřední hodiny: PO a ÚT 9:00 – 16:00 hod. 
-Osobní asistence (služba pro postižené lidi 
a děti od 1 roku dle potřeb uživatelů) 
-Sociální rehabilitace: projekt sociální 
rehabilitace probíhá od 1.1. 2010 do 
31.12.2013. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR. 
Provozní doba internetové učebny: Po až 
PÁ 9:00 – 16:00 hod. 
KONTAKT: CZP Pk,  detaš. pracoviště 
ÚO, Čs. armády 1181, ÚO, tel.: 465 
525324, 775693985, 775 693986, www.czp-
pk.cz 
 
 
Informace ze Střední zdravotnické školy 
 
Střední zdravotnická škola v Ústí n.O. 
otevře v roce 2011/2012 obory 
Zdravotnický asistent 53-41-M/01 (2 třídy 
denního 4 letého studia) a Sociální činnosti  
75-41-M /01 (1 třídu denního 4 letého 
studia). 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
6.11. od 8:00 – 12:00 hodin 
25.11. od 14:00 – 17:00 hodin 
10.12. od 14:00 – 17:00 hodin 
Mimo Dny otevřených dveří je návštěva 
školy možná po telefonické domluvě 
kdykoliv. 
Kontakty:  SZŠ, Ústí n.O., Smetanova 838, 
tel.: 465521292-93, mobil: 728 596 346. e-
mail:szsuo@szsuo.cz, www.szsuo.cz 
 
Pozvánka na koncert 
 
Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí Vás 
zve 26.11. v 19:30 hodin na svůj koncert. 
Zazní hudba všech žánrů. Předprodej 
vstupenek v Informačním centru v budově 
radnice. 
 
Klub EXIT 
 

Turnaj v základních Osadnících z Katanu 
se uskuteční dne 7. 11. od 14:00 do 19:00 
hod. v herně v Jednotě bratrské v Ústí n.O.  
Dále zveme  na turnaj v karetní hře 
DOMINION  v  21. 11. od 14:00 do 18:00 
hod. v herně v Jednotě bratrské v Ústí n.O. 
Možnost vyzkoušet nová rozšíření Pobřeží 
a Intriky. Hru se můžete naučit každý pátek 
v naší herně od 18:00 do 24:00 hod. 
Registrace na každý turnaj: 30 Kč. Ceny od 
firmy ALBI. Více info: D.Dostrasil 
603913885  
 
Pozvánka na sběratelskou burzu 
 
Oblastní filatelistická a sběratelská burza 
všech sběratelských oborů se uskuteční 
v neděli 21. listopadu od 7:30 do 11:00 
hodin v jídelně bývalého okresního úřadu 
v Ústí n.O. Občerstvení zajištěno. 
 
 
Filmový festival Nadotek 2010  
 
Festival oslaví letos již deset let svého 
trvání. Svou náplní a odborným 
hodnocením se zařadil mezi tři 
nejprestižnější festivaly v ČR. Letošní 
ročník bude zahájen 10.11. od 19:00 hod. 
filmem Oko nad Prahou režisérky Olgy 
Špátové, která film osobně uvede a bude 
přítomna i besedě po skončení filmu. 
Vzácným hostem bude i manželka Jana 
Kaplického Eliška. Hlavní dění festivalu 
bude poté pokračovat od čtvrtka 11.11. do 
soboty 13.11., kdy hlavním hostem 
festivalu bude režisér a producent Fero 
Fenič. Festival bude také nabízet řadu 
světových premiér a spoustu zajímavých 
hostů. Nezapomeňte proto zavítat do Malé 
scény od 10. do 13.11.2010 
 
SportMusicClub   
 
30.10. – Halloweenský večírek, od 20:00 
hod., vstup pouze v maskách 
27.11. – Pyžamový ples,  od 20:00 hod., 
vstup pouze v pyžamu... nebo bez 
4.12. – Sportovní ples, od 19:00 hod., KD 
v ÚO, hraje skupina SKELET + rockotéka 
mgr. Prochyho 
Silvestr 2010 ÓL INKLUZIF , jednotná 
cena 790 Kč v ceně veškerá konzumace 
nápojů a občerstvení formou švédských 
stolů. Předprodej a info: SportMusicClub, 
tel.: 465520065, www.smc-uo.com 
 
Vánoce v Domově pod Žampachem 
 
Středa 1.12.: Živý betlém, od 18:00 hod.Od 
19:00 hod.  bude program pokračovat 
prvním vánočním koncertem kde vystoupí  
vokálně-instrumentální trio Š.O.K. z 
Lanškrouna 
Pátek 3.12.: druhý vánoční koncert, 
žamberecký pěvecký sbor CORALE 
Pro návštěvníky bude po oba dny 
připraveno bohaté občerstvení a stánek 
s výrobky z center domova. Více info na 
www.uspza.cz 
Těšíme se na Vás! 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj – listopad 
 
Pondělí 1. v 19:30 hodin 



LET´S DANCE 3 
Titulky. Vstupné: 75 Kč 
 
Středa 3. v 19:30 hodin 
KARATE KID 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 6. v 19:30 hodin 
DÁL NEŽ SE ZDÁLO 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 9. v 19:30 hodin 
TAJEMSTVÍ MUMIE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 11. v 19:30 hodin 
WALL STREET: PENÍZE NIKDY 
NESPÍ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 17. v 17:00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
SHREK – ZVONEC A KONEC 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 16. v 19:30 hodin 
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ 
Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 23. v 19:30 hodin 
* MACHETE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 25. v 19:30 hodin 
POSLEDNÍ VLÁDCE V ĚTRU 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 29. v 19:30 hodin 
22 VÝSTŘELŮ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – listopad 
 
Čtvrtek 4. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
LIMONÁDOVÝ JOE, Divadlo Exil 
Pardubice, Orlická Thálie-soutěžní 
představení, divadelní předplatné, vstupné: 
120 Kč 
 
Úterý 9. listopadu 
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
TÓNY NAD M ĚSTY – klavírní duo, A. 
Soria, J.D.Ramos (Španělsko), koncertní 
předplatné, vstupné: 110 Kč 
 
11. – 13. listopadu 
NADOTEK  – 10. ročník Filmového 
festivalu dokumentární tvorby se sociální 
tématikou 
 
Sobota 13. listopadu 
14:00 hodin – Roškotovo divadlo 
PRIMA BAB ČA, semifinálové kolo 3. 
ročníku celostátní soutěže, vstupné 
dobrovolné 
 
Čtvrtek 18. listopadu 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
A. Schnitzler: CASANOVA 
V LÁZNÍCH , Švandovo divadlo Praha, 
divadelní předplatné, vstupné: 280 Kč, 
délka představení: 1 hodina 35 min. bez 
přestávky 
 

Sobota 20. listopadu 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
NÁVŠTĚVA V PEKLE , Divadýlko 
KUBA Plzeň, pohádka pro děti, vstupné: 45 
Kč 
 
Pondělí 22. listopadu 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
S EMBÉČKEM KOLEM SV ĚTA , 
cestopisná přednáška, vstupné: 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465514271, 
informace: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz  
 
Program Malé scény 
 
Jaromír Vosecký – OHLÉDNUTÍ, 
výstava scénografických návrhů, celý 
listopad 
4.11. – Hadewijch – mezi Kristem a 
Alláhem,  film, Francie, 2009, od 19:00 
hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, ostatní 
60 Kč 
10.11. – OKO NAD PRAHOU, režie O. 
Špátová, zahájení festivalu Nadotek 
11. – 13. 11. – NADOTEK, 10. ročník 
festivalu dokumentárních filmů 
18.11. – Bunny a býk, film, VB, 2009, od 
19:00 hod., vstupné pro členy FK 50 Kč, 
ostatní 60 Kč 
23.11. – Namasté Nepál, královská města 
starého Nepálu, putování k Everestu, od 
19:00 hod., vstupné 40 Kč 
 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 15:00 – 21:00 hodin 
Úterý: 5:30-8:00, 15:00-20:00 hodin 
Středa: 17:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek: 5:30-8:00, 15:00-21:00 hodin 
Pátek: 5:30-8.0, 14:00-21:00 hodin 
Sobota: 10:00  - 21:00 hodin 
Neděle: 10:00 – 20:00 hodin 
Změny provozní doby: 
PO 8.11.: sanitární den – zavřeno 
ST 17.11.: 10:00 – 21:00 hodin 
PÁ 19.11.: 5:30-8:00, 15:00-18:00 hodin 
Více info na www.tepvos.cz, nebo na tel.: 
465524254. 
Plavání pro těhotné ženy: každá ST 
(kromě 17.11.) od 13:00 – 14:30 hodin 
Vodní aerobic: každé ÚT od 20:00 – 21:00 
hodin 
Kroužek DDM: každá ST (kromě 17.11.) 
od 14:45 – 15:45 hodin 
Kurz rodi če a děti: každá ST (kromě 
17.11.) od 16:00 – 17:00 hodin, každá SO 
od 9:00 – 10:00 hodin 
Plavání senioři: každý PÁ (kromě 19.11.) 
od 13:00 – 14:00 hodin 
 
Dne 17.11.  bude relaxační centrum 
otevřeno až od 13:00 hod. 
Plavání kojenců a batolat, NOVINKA 
aroma masáže a saunování pro děti a 
batolata, kurzy plavání dětí a rodičů. 
Připravujeme kurzy plavání pro děti bez 
rodičů. 
CENTRUM RIO: Spinning, K2 Hiking, 
Fitbox, více info na www.tepvos.cz, nebo 
na tel.: 777673359 
*****   ******   ******   ******   **** 

Zimní stadion bude v závislosti na počasí 
zprovozněn v průběhu listopadu.  
Bližší info: www.tepvos.cz, zs@tepvos.cz, 
tel.: 608553305 

 
Provozní doba sauny 
 
Pondělí: 16:00 – 21:00 hod. – společná 
Úterý:  15:00 – 21:00 hodin – ženy 
Středa: 14:00 – 21:00 hodin – muži 
Čtvrtek:  14:00 – 17:00 hodin – ženy 
               17:00 – 20:00 hodin – muži 
Pátek: 14:00 – 21:00 hodin - muži 
Bližší info na tel.: 774673365, 
sauna@tepvos.cz, www.tepvos.cz 
 
Powerjóga pro začátečníky i pokročilé 
Od druhé poloviny září se otevírají kurzy 
powerjógy v Ústí nad Orlicí. Pro bližší 
informace mne kontaktujte na tel: 602 245 
393  či e-mailu: market@hepaoutfit.cz  
Těším se na Vás, Markéta Strnadová. 
 
Kam za sportem v listopadu 
 
Pátek 5. listopadu 
Jiskra Hylváty B – Rybník B (VČ přebor 
v kuželkách od 17 hod.) 
Pátek 12. listopadu 
Jiskra Hylváty – KK Vysoké Mýto (VČ 
divize v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 13. listopadu 
TTC Ústí n.O. B – Kolín a Lok. Pardubice 
(II.liga žen ve stol.tenisu v 10:20 a 14 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Litomyšl (III.liga mužů ve 
stol.tenisu v 16 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – OEZ Letohrad (poslední 
kolo fotbalové divize ve 14 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – VK Choceň 
(II.volejbalová liga mužů v 10 a 14 hod.) 
Neděle 14. listopadu 
TTC Ústí n.O. – Blansko (III.liga mužů ve 
stol.tenisu v 10 hod.) 
Čtvrtek 18. listopadu 
Jiskra Hylváty B – Pardubice B (VČ přebor 
v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 20. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Beskydy (I.volejbalová 
liga juniorů v 10 a 14 hod.) 
TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol Č. Třebová 
B (hala Na Dukle od 10 hod.) 
Čtvrtek 25. listopadu 
Jiskra Hylváty – Solnice (VČ divize 
v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 27. listopadu 
TTC Ústí n.O. – Chrudim (II.liga žen ve 
stol.tenisu v 10 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Hronov (II.volejbalová 
liga mužů v 10 a 14 hod.) 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 1.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 2.11. – 19:30 – 22:30 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 3.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 3.11. – 19:30 – 22:30 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 4.11. – 18:00 – 21:30 hodin 
ABL 1. liga sk. A VČ (družstva) 
Neděle 7.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. B (družstva) 



Pondělí 8.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 9.11. – 19:30 – 22:30 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 10.11. – 19:30 – 22:30 hodin 
Henry gril 4. liga (družstva) 
Sobota 13.11. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče cup (dvojice) 
Neděle 14.11. – 9:00 – 17:30 hodin 
1. a 2. liga ČBA VČ (družstva) 
Neděle 14.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. A (družstva) 
Pondělí 15.11. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 16.11. – 19:30 – 22:30 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 17.11. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 17.11. – 19:30 – 22:30 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 21.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. B (družstva) 
Pondělí 22.11. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Středa 24.11. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Neděle 28.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Starobrno liga sk. A (družstva) 
Pondělí 29.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 30.11. – 18:00 – 22:30 hodin 
ABL (družstva) 
Tel. rezervace: 465529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
LK Spinning centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
Dvouhodinovka 13. a  27. 11.(spinner 
130,- Kč). 
Iontové nápoje zdarma.  
Ceník: 1 lekce – 85 Kč, 10 lekcí 
(permanentka) – 750 Kč, skupiny – cena 
dohodou. Rezervace: 736 427 378  
info: www.lkspinning.com 
 
 
Holmes English jazyková škola 
 
Open day/den otevřených dveří -  19.11. od 
13:00 - 18:00 hod. Otevíráme nové učebny 
pro děti na Mírovém náměstí 8! 
Přijďte se podívat, jak se u nás učí. 
NOVINKA!!! Holmes-English Playschool 
- dopolední družinka (děti 3 - 6 let) 
Každá středa od 9:00 - 11:00 hod. (od 
1.12.). Cena 95 Kč.  
Maminky - chcete si v klidu nakoupit, 
zařídit potřebné záležitosti (úřední den), 
zajít na kosmetiku či ke kadeřníkovi nebo s 
kamarádkou na kávu? My se o vaše děti 
postaráme. S dětmi si budeme hrát, zpívat, 
tančit, cvičit, malovat, vyrábět, 
povídat, radovat a smát se a toto vše 
bude propojené s angličtinou. Těšíme se na 
vás.  
Kontakt: Blanka Holmesová, www.holmes-
english.cz, blanka@holmes-english.cz, tel. 
737 744975 
  
Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
9.11. – Novela zákona o DPH platná od 
1.1.2011 (Ing. H. Straková) 

18.11. – Uplatňování DPH v r. 2010 mezi 
zeměmi EU a třetími zeměmi, DPH při 
obchodu mezi zeměmi EU a třetími 
zeměmi podle novely k 1.1.2011 (JUDr. S. 
Galočík) 
19.11. – Zákoník práce po novelách 
(JUDr. J. Zrutský) 
25.11. – Zdaňování příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků, zdaňování 
mezd a platů, aktuální změny (K. 
Dobešová) 
30.11. – Roční účetní závěrka r. 2010 
v organizačních složkách státu, územních 
samosprávních celcích, a jimi zřizovaných 
příspěvkových org. (Ing. Z. Přibylová) 
Podrobné info k seminářům Vám rádi 
zašleme! Tel.: 465 523129, 
www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
Solární studio a infrasauna 
 
Navštivte luxusní solária s Vibra deskou, 
prohřejte se v léčivé Infrasauně. 
Kde: Královéhradecká 498, info na: 
www.solarium.yc.cz, objednávky na tel.: 
737 470 380 
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