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Z jednání rady města 
 
RM schválila Smlouvu uzavřenou mezi 
městem Ústí nad Orlicí a Sdružením obcí 
Orlicko o poskytnutí finančního příspěvku 
na realizaci projektu „Cyklobusy 
Orlických hor 2005“. 
 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí. 
 
RM rozhodla, v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, o 
zadání zpracování „Lesních 
hospodářských  osnov v obvodu obce 
s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí 
s platností od 1.1.2007 do 31.12.2016“ 
firmě Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
Hradec Králové. 
 
RM schválila Všeobecné zásady Města 
Ústí nad Orlicí pro poskytování finanční 
dotace z rozpočtu města v roce 2006. 
 
RM uložila  vedoucímu  majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce: 
-záměr prodeje p.p.č. 599/11, p.p.č. 611/7 
a p.p.č. 622/6 v obci a k.ú. Ústí nad 
Orlicí. 
-záměr směny části p.p.č. 565/7 a části 
p.p.č. 565/5 za část p.p.č. 561/24 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí. 
 
RM vzala na vědomí informace o plnění 
rozpočtu investic v roce 2005 a 
rozpracovanost na rok 2006. 
 
RM schválila smlouvu o užívání výstavní 
síně „Galerie pod radnicí“ a zasedací 
místnost zastupitelstva města mezi 
Městem Ústí nad Orlicí a Klubem přátel 
umění Ústí nad Orlicí. 
 
Úplné znění usnesení RM najdete na 
úřední desce MěÚ  v budově čp. 7 na 
Mírovém náměstí, nebo na 
wwww.ustinadorlici.cz 
 
 
Upozornění pro občany 
 
Od 1. února dochází ke změně pracovní 
doby v Informačním centru. V sobotu 
bude IC otevřeno od 8.00 do 12.00 
hodin, ve všední dny se pracovní doba 
nemění, tj. od 7.00 do 18.00 hodin. 
 
 
Zápis dětí do 1. třídy 
 
Zápis dětí do 1. třídy základní školy 
praktické, základní školy speciální a 
přípravného stupně základní školy 
speciální se koná ve středu  1. února od 
12.00 do 15.30 hodin ve Speciální 
základní škole Ústí nad Orlicí. 
Škola je v Lázeňské ulici 206 (směr 
Litomyšl) u bývalé PVT. 
 
 

Cena Města Ústí nad Orlicí a Cena 
starosty města Ústí nad Orlicí 
 
Cena Města Ústí nad Orlicí se uděluje 
za: 
- vynikající tvořivé výkony a významné 
výsledky vědecké, technické, umělecké, 
sportovní, publicistické a veřejně-
prospěšné činnosti, 
- činnost osob, které významným 
způsobem přispěli k hospodářskému a 
kulturnímu rozvoji Města Ústí nad Orlicí, 
jeho propagaci doma i v zahraničí, 
- činnost osob při záchraně lidských 
životů a majetku 
Návrhy na udělení ceny mohou 
Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí 
předkládat členové zastupitelstva města a 
občané města v určeném termínu – do 28. 
února 2006. Návrhy musí být písemné, 
označené k jednání Zastupitelstva města 
Ústí nad Orlicí a musí být řádně 
odůvodněné. 
Cenu Města Ústí nad Orlicí tvoří věcný 
dar dle rozhodnutí Zastupitelstva města a 
děkovný dopis starosty Města Ústí nad 
Orlicí. K ceně města se vydává Potvrzení 
o jejím udělení, ve kterém je uvedeno 
jméno a adresa oceněného, důvod udělení, 
datum udělení, znak Města Ústí nad Orlicí 
a podpis starosty města. 
Cenu Města Ústí nad Orlicí slavnostně 
předávají oceněným starosta a 
místostarosta města v průběhu prvního 
pololetí. 
Cena se může udělit jednotlivci i po jeho 
smrti – in memoriam. V takovém případě 
se cena může předat rodinným 
příslušníkům oceněného. 
Evidence oceněných se vede v Kronice 
města Ústí nad Orlicí. 
 
Cena starosty města Ústí nad Orlicí 
 
1. Cenu starosty města uděluje starosta  
města za úspěšnou a záslužnou činnost ve 
prospěch města 
2. Cenu starosty města tvoří věcný dar dle 
rozhodnutí starosty města 
3. Evidence oceněných se vede v Kronice 
města Ústí nad Orlicí 
 
 
Nový seriál na stránkách Informačního 
listu vám odpoví na časté otázky 
týkající se nakládání s odpady 
 
Jaké odpady vznikají v domácnostech? 
 
Opět je tu "recyklační" seriál, který vám 
odpovídá na časté otázky. Už víte, proč 
třídíme odpady, co je to recyklace a jak 
třídění a recyklace odpadů funguje v 
Evropské unii. Tentokrát se dozvíte, jaké 
odpady produkujete u vás doma.  
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na 
odpadky, tak uvidíte velmi různorodou 
směs, kterou nezbývá než vysypat do 
popelnice. Pokud se však zamyslíte nad 
každým odpadem, který do koše nesete, 
zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na: 
VYUŽITELNÉ - tyto odpady je možné 
dále zpracovat, např.: papír a lepenka, 
sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), 
kovy (plechovky, hliník), 
kompostovatelný kuchyňský odpad atd. 

Tyto druhy odpadu ukládejte do 
barevných nádob nebo je odvezte na 
sběrný dvůr. OBJEMNÉ - to jsou odpady, 
které se nevejdou do popelnice, např.: 
starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
toalety, kuchyňské linky, drobný stavební 
odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na 
sběrný dvůr nebo do přistavených 
velkoobjemových kontejnerů. 
NEBEZPEČNÉ - tyto odpady mají 
nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí 
vyhazovat do popelnice, např.: léky, 
zářivky, výbojky, akumulátory, 
galvanické články (baterky), barvy, 
lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné 
atd.  
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do 
mobilní sběrny nebezpečných odpadů, 
nebo na sběrný dvůr! OSTATNÍ - 
odpady, které vám zbudou po vytřídění 
předchozích skupin,  např.: znečištěné - 
mastné obaly od potravin, voskovaný 
papír, textil, porcelán, žárovky, popel, 
zbytky masa a kostí apod. To jsou 
vlastně jediné druhy odpadů, které 
byste měli vyhazovat do koše na 
odpadky a poté do popelnice nebo 
kontejneru před vaším domem. 
Odpady bychom měli třídit přímo doma, 
pozdější roztřídění není často možné - 
smícháním se odpad znečistí nebo slepí. 
Např. zamaštěný papír už není možné 
zpracovat.  
Jak máme třídit odpady u nás doma?  
Pořiďte si do domácnosti další koše na 
ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se 
vám koše do bytu nevejdou, můžete je 
nahradit papírovou krabicí, do které 
postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete 
dávat papír, do druhé plasty a do třetí 
sklo. Do tašky dávejte raději pouze 
nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám 
rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně 
rovnou do kontejneru ve vaší ulici.  
 
Zeleň ve městě 

 
V současné době probíhá v našem městě 
výběr stromů ke kácení. Nejde však o 
výběr náhodný. Upřednostňovány jsou 
především stromy se špatným zdravotním 
stavem (čili stromy s různými defekty – 
např. stromy rozlomené, s poškozením 
kmenové části, stromy kde je již silný 
výskyt dřevokazných hub atd.). Dalším 
kritériem při výběru je vitalita stromu – to 
znamená především jejich 
životaschopnost. Pro laika jsou to 
většinou stromy, které mají část koruny 
(především vrcholové partie) suché. 
Posledním kriteriem při výběru  jsou 
stromy, jejichž negativní vlivy na život 
člověka ve městě jsou tak velké, že by 
mělo postupně docházet k jejich 
odstranění. V našem případě jsou to 
především stromy rostoucí v těsné 
blízkosti budov a jejich oken. Je nutné 
podotknout, že těchto stromů je ve městě 
obrovské množství a proto je nelze 
jednorázově vykácet. Poslední skupinou 
jsou stromy, které si již vzájemně stíní a 
brání správnému vývoji koruny.  
Seznam vybraných stromů bude 
k dispozici na odboru životního prostředí 



Městského úřadu Ústí nad Orlicí a občané 
se k němu budou moci vyjádřit. 
 Plánované kácení však neznamená konec 
prací  v zeleni. Po kácení vždy následuje 
nová výsadba ať už v místě kácení či 
v jiné, vhodnější části našeho města.  
V případě, že máte nějaké své požadavky 
na kácení stromů na pozemcích ve 
vlastnictví města, můžete je sdělit na  
odboru životního prostředí MěÚ.  
 
Odbor životního prostředí MěÚ 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí 
oznamuje čtenářům z Knapovce, že 
obecní knihovna v Knapovci umístěná v 
budově školy bude od roku 2006 otevřena 
každou sobotu od 15 do 18 hodin.  Novou 
knihovnicí je paní Marie Pokorná z 
Knapovce. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
                                                                     
PhDr. Jana Kalousková,  
ředitelka MěK Ústí nad Orlicí  
                                                   
Nová kniha o ústeckoorlickém 
Podměstí  
 
Na sklonku roku 2005 vydalo Městské 
muzeum v Ústí nad Orlicí publikaci 
věnovanou tradičnímu stavitelství v Ústí 
nad Orlicí, pod titulem PODMĚSTÍ.  Její 
autorkou je Mgr. Hana Hácová. Titul plně 
vystihuje obsah 158stránkové knížky 
zachycující změny, které se odehrály v 
této části města Ústí nad Orlicí a které 
zasáhly do jeho sídelní podoby. Mapuje 
zákoutí zmizelá při výstavbě průtahu a 
sídliště "Hečmanda" a poukazuje na 
dosud zachované zbytky lidové 
architektury. Nechybí ani bohatá 
obrazová část včetně přehledné mapky s 
popisnými čísly domů a dohledaná 
historie těchto stavení. V současné době 
lze knihu získat za 158,- Kč v Městském 
muzeu v Ústí nad Orlicí v čp. 932 pod 
nemocnicí, v knihkupectví Flétna a v 
Informačním centru. 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Veřejná přehrávka žáků klavírní třídy 
pí uč. M. Mikulecké 
čtvrtek 2. února v 16.30 hodin – koncertní 
sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
pondělí 6. února  v 17.00 hodin - 
koncertní sál ZUŠ 
Absolventský recitál Josefa Vychytila - 
housle 
pátek 10. února v 19.00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ 
Koncert Ústeckého kvarteta 
čtvrtek 16. února  v 19.00 hodin – 
koncertní sál ZUŠ 
Absolventský recitál Evy Jiskrové – 
flétna a Barbory Pátkové – housle 
pátek 17. února  v 19.00 hodin – koncertní 
sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
pondělí 20. února  v 17.00 hodin - 
koncertní sál ZUŠ 

Koncert posluchačů konzervatoře a 
JAMU 

- Jitka Hrodková – klavír – konzervatoř 
Kroměříž 

- Rostislav Balaštík – pozoun – JAMU 
Brno 

- smyčcové kvarteto sourozenců 
Vychytilových 
středa 22. února  v 19.30 hodin – 
koncertní sál ZUŠ 
Okresní kolo soutěže tanečního oboru 
ZUŠ 
pátek 24. února ve 13.00 hodin – 
Roškotovo divadlo 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
ÚNOR 2006 
4. ZÁVODY v BOULDERINGU 
pro děti, mládež a dospělé 
sobota 25. 2. 2006, start 15.00 hod. 
večerní bubnování, čajovna a bar 
Výstava v čajovně – Bohuslav Jirgle, 
obrazy 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí, 
Lukesova 312 
tel.:465525469, 604209661 
e-mail: ddm-usti@seznam.cz, 
www.ddm-usti.cz 
 
Poděkování  Římskokatolické farnosti 

 
Jménem Římskokatolické farnosti Ústí 
nad Orlicí bych chtěl poděkovat všem 
návštěvníkům Živého betléma 26.12. 
2005 za účast a finanční  příspěvky pro 
adoptovanou holčičku z Indie Papi Kasim. 
Výtěžek sbírky činil 10 386 Kč. 
 
P.ThBc. Vladislav Brokeš, 
duchovní správce farnosti 

 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Předškolkáček 
úterý:    9 – 12 hod. (herna, pohybový 
kroužek) 
středa:   9 – 12 hod. (herna) 
           15 – 18 hod. (výtvarné odpoledne, 
herna) 
čtvrtek: 9 – 12 hod. (herna, výtv. kroužek, 
zpívánky) 
Nemluvňátka -  každé pondělí 10 - 12 
hod. 
Kavárnička – valná hromada - středa 
1.2. od 17.30 hod. v prostorách MC 
Výtvarná dílna  - Malujeme na textil 
středa - 8.2. v 17.30 hod. v MC 
Medvídek 
S sebou:  tričko postříkané Savem a 
vyprané, vstupné 50 Kč 
Povídání o zdravé výživě – 
biopotraviny, středa 15.2. od 10.00 hod.  
Sáňkujeme s Medvídkem - čtvrtek 16.2. 
v 15.30 hod. Sraz před MC Medvídek. 
Za nepříznivého počasí se akce nekoná!!! 
Výtvarné odpoledne – Modelujeme 
z plastelíny, středa  22.2. v 15.00 hod. 
Dětský maškarní rej  - čtvrtek 23.2. od 
16.00 hod., Kulturní dům ÚO, spousta 
zábavy a legrace, soutěže pro děti i 
rodiče, bohatá tombola, pohádkové 
překvapení, vstupné 45Kč/dítě 

MC Medvídek, Heranova 1348, 
www.sweb.cz/medvidekuo, 
medvidek@seznam.cz, 
tel. kontakt: Míla Crhonková  
– 605 774 569 
 
Ocenění  pro ZŠ Komenského 
 
V prosinci byly v Praze u příležitosti 
zahájení dekády OSN „Vzdělání pro 
udržitelný rozvoj“ oceněny školy, které se 
nadstandardně věnují ekologické 
výchově. Mezi oceněnými byla i ZŠ 
Komenského, které byl pro období let 
2005-2008 propůjčen titul Škola 
udržitelného rozvoje 3. stupně. Titul 
uděluje Klub ekologické výchovy a 
MŠMT. Škola získala ocenění za 
dlouholetou práci s dětmi v oblasti 
ekologie i poznávání přírody. 
Ve škole pracuje již mnoho let 
Přírodovědný kroužek pro děti z 1. 
stupně, na 2. stupni se mohou žáci 
přihlásit do předmětu Seminář z ekologie. 
Spolupracujeme se sdružením pro 
ekologickou výchovu Tereza a 
s ekologickým centrem Paleta. 
Poděkování patří i městu Ústí nad Orlicí, 
které poskytuje finanční pomoc na 
projekty zaměřené na poznávání přírody, 
životního prostředí a na ekologii. Velmi 
dobrá je spolupráce s odborem ŽP MěÚ 
v Ústí n.O., především s jeho vedoucí pí 
K. Richterovou. 
Bylo by možné pokračovat ve výčtu 
dalších činností, které ve škole probíhají. 
Důležité však je, že chceme pokračovat 
v naší práci a titul nejen obhájit, ale 
pokud možno získat i vyšší ocenění. 
Další informace o práci školy najdete na 
www.uokome.cz 
 
Mgr.Hana Entová 
Mgr. Jitka Eliášová 
 
Regionální organizace ROSKA 
 
Regionální organizace ROSKA Ústí nad 
Orlicí oznamuje, že 7.2. se bude konat 
Den otevřených dveří od 9.00 – 17.00 
hodin v prostorách bývalé restaurace 
Družba, nyní sídlo společnosti Iguana-Net 
centrum, vstup je bezbariérový. 
Na programu bude seznámení 
s šestnáctiletou činností naší organizace, 
která sdružuje lidi s roztroušenou 
sklerózou. Hostem bude DMA, společnost  
s kompenzačními pomůckami pro 
zdravotně postižené a informačním 
poradenstvím v oblasti sociálních služeb. 
Druhým hostem bude Mgr. J. Podhorná 
s firmou Naděje, která nabízí extrakty 
vyrobené z bylin s informací možností 
léčby, homeopatii atd. 
Všichni jste srdečně zváni. 
 
Petra Šustíková 
 
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 
 
Dovolujeme si vám poděkovat za vaši 
podporu Tříkrálové sbírky, která se 
konala v Ústí nad Orlicí a obcích, 
spadajících k ústecké farnosti , ve dnech 
6.-8. ledna 2006. Částka, vybraná během 
konání sbírky, činí 161 030,- Kč. 



Vaše příspěvky tak pomohou potřebným 
realizovat projekty České katolické 
charity: 
- Charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
služba 
- Osobní asistence 
- Občanská poradna v Ústí nad Orlicí 
(budova Knihkupectví Flétna) 
- Mateřské centrum Kopretina Horní 
Sloupnice 
- Nízkoprahové centrum a Centrum 
denních služeb „Pod střechou“ v 
Letohradě 
- Přímá pomoc (lidem tělesně postiženým, 
nebo sociálně slabým rodinám) 
- Fond na rozvoj nových a rozšíření 
stávajících projektů 
Poděkování si zaslouží též koledníci, 
kteří vyšli do ulic, vedoucí skupinek  a 
všichni, kteří se jakoukoliv formou 
zapojili do organizování sbírky a 
pomohli tak k jejímu zdárnému průběhu. 
 
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí 
Petr Lipenský 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 

 
Srdečně Vás zveme na výstavy v Galerii 
pod radnicí 
FOTOGRAFIE 
Výstava se uskutečňuje ve spolupráci 
s Fotoklubem OKO Ústí nad Orlicí, 
vystavují  členové KPU a Fotoklubu 
OKO. Výstava potrvá do 12. února. 
*****     *****    *****    *****  
V pátek 24. února v 18 hodin bude 
zahájena výstava 
Dobroslav HALATA – Obrazy 
Petr HAMPL – Grafika 
Výstava potrvá do 19. března. Galerie pod 
radnicí je otevřena denně mimo pondělí, 
úterý až pátek 10-12, 14-17 hod., sobota a 
neděle  14-17 hod. 
 
 
Kurzy Českého červeného kříže 
 
14. února 
Život zachraňující úkony (oživování, 
krvácení, šok…) 
Kurz probíhá ve specializované učebně 
První pomoci na ZŠ Bratří Čapků od 17 
do 19 hod. Cena kurzu 100 Kč (členové 
ČČK 50 Kč) + příručka první pomoci 
zdarma. 
*****    *****    *****   *****   ***** 
Potřebujete přepravu? Využijte naši 
senior dopravu. 
Senior doprava je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a matkám 
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup… Doprava jezdí denně od 7 do 
15.30 hod. (po dohodě je možné i mimo 
tyto hodiny). Objednávky na tel.: 465 
711 354, 728 417 506 pracovní den před 
plánovanou jízdou od 8 do 9.30 hod. ( 
v den jízdy nebo v jiné hodiny bez záruky). 
Cena přepravy: po Ústí n.O. 25 Kč/1 
jízda (nutné zakoupit permanentku na 4 
jízdy za 100 Kč nebo 10+1 jízdu za 250 
Kč) 
Mimo Ústí n.O. 5Kč/km (Černovír, 
Libchavy, Kerhartice…, nutné zakoupit 

permanentku na 20 km za 100 Kč nebo na 
50+5km za 250 Kč). 
 
Informace z Centra pro zdravotně 
postižené 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, detašované 
pracoviště Ústí n.O., Čsl. armády 1181 
nabízí tyto služby: 
-osobní asistenci pro zdravotně postižené 
občany a děti v místě jejich bydliště a ve 
školách. Tato služba zahrnuje: pomoc při 
přípravě jídla, včetně donášky nákupů, 
pomoc při údržbě domácnosti, doprovod 
k lékaři a při jednáních na úřadech, 
pomoc při hygieně, trávení volného času, 
veškerá pomoc při školním vyučování, 
v družině, zájmových kroužcích… 
V případě zájmu můžete navštívit 
Centrum v úředních hodinách: 
pondělí - středa   7.00 – 16.00 hodin 
čtvrtek                7.00 – 15.00 hodin 
tel. číslo: 465 525 324, 775 693 985, 775 
693 986, těšíme se na Vaši návštěvu, 
všem rádi vyhovíme. 
CZPPK-Ústí nad Orlicí 
Eva Jiřincová, vedoucí 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – únor 2006 
 
Středa 1. a čtvrtek 2. v 19.30 hodin 
LÁSKA NA INZERÁT 
Romantická komedie o hledání lásky, 
seznamování se a randění pro starší a 
pokročilé. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 4. v 19.30 hodin 
ŠTĚSTÍ 
Vstupné: 55 Kč 
 
Neděle 5. v 25.00 hodin 
STRAŠPYTLÍK 
Nový animovaný film z produkce Walta 
Disneyho. Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 5. a pondělí 6. v 19.30 hodin 
TAJEMNÝ LET 
J. Fosterová coby zoufalá matka, které se 
tisíce metrů nad zemí  zcela záhadně 
ztratilo dítě. Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 8. jen v 19.30 hodin 
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY 
Romantická komedie. Titulky. Vstupné: 
55 Kč 
 
Čtvrtek 9. a pátek 10. v 19.30 hodin 
ELIZABETHTOWN 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pondělí 13. a úterý 14. v 19.30 hodin 
DĚJINY NÁSILÍ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 17. v 19.30 hodin 
KURÝR 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 18. v 17.00 hodin 
ANDĚL PÁNĚ 
Veselá pohádka Jiřího Stracha plná 
humoru a nejzářivějších hereckých hvězd. 
Vstupné: 60 Kč 

 
Pondělí 20. a úterý 21. v 19.30 hodin 
V MOCI ĎÁBLA 
Mladá právnička má hájit kněze, který se 
smrtonosným účinkem vymítal ďábla 
z mladé studentky. Titulky. Vstupné: 65 
Kč 
 
Čtvrtek 23. v 19.30 hodin 
ŠÍLENÍ 
Scénář filmu vychází z motivů dvou 
povídek E.A. Poea – Zaživa pohřben a 
Šílený psychiatr. Režie: J. Švankmajer. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 25. v 16.00 hodin., neděle 26. 
v 19.30 hodin 
HARRY POTTER A OHNIVÝ 
POHÁR 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 27.  v 19.30 hodin 
RESTART 
Nový český film z prostředí pražské 
klubové kultury. Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 28. v 19.30 hodin 
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA 
Děj loutkového hororu se odehrává ve 
viktoriánské vesnici v 19. století. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
KINO MÁJ uvede v březnu: 
* Oliver Twist * Jak se krotí krokodýli * 
Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí * 
Důkaz * Sklapni a zastřel mě * Letopisy 
Narnie * Zlomené květiny * Hoologans * 
Utržený ze řetězu * Finty Dicka a Jane  * 
Erasmus 2 * Hele kámo, kdo tu vaří ? * 
Obchodník se smrtí* 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – únor 2006 
 
Čtvrtek 9. února 
Klubcentrum, Dělnická 
1. kolo národní autorské soutěže 
Hledáme nové skladby pro dechový 
orchestr 2006 
 
Sobota 11. února 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Divadlo Járy Cimrmana Praha – 
ŠVESTKA 
Hrají: L. Smoljak (Z. Svěrák), M. 
Čepelka, V. Kotek …., vstupné: 200 Kč 
 
Neděle 12. února 
15.00 hodin – Roškotovo divadlo 
BAJAJA – Loutkové hudební divadlo 
Svitavy, vstupné: 40 Kč 
 
Čtvrtek 16. února 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
R. Těsnohlídek: LIŠKA 
BYSTROUŠKA – Slovácké divadlo 
Uherské Hradiště, (divadelní 
předplatné), vstupné: 180 Kč 
 
Pátek 17. února 
19.00 hodin – Klubcentrum, Dělnická ul. 
LATINSKOU AMERIKOU – 
Venezuela, Chile, Argentina-Patagonie – 
cestopisná přednáška s diapozitivy, 
vstupné: 60 Kč 



 
Úterý 21. února 
19.30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
MASOPUST JUŽ NASTAL – Komorní 
soubor RITORNELLO Praha, (koncertní 
předplatné), vstupné: 90 Kč 
 
21. – 22. února 
od 9.00 hodin – Klubcentrum, Dělnická 
DĚTSKÁ SCÉNA 2006 – oblastní 
přehlídka dětských recitátorů 
 
Středa 22. února 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
RADŮZA – koncert, vstupné: 210 Kč 
 
Sobota 25. února 
19.00 – 24.00 hodin – Kulturní dům 
MASOPUST S EVOU A VAŠKEM, 
Taneční podvečer se skupinou SURF 
Blansko, vstupné: 100 Kč 
 
Připravujeme na březen: 
* Koncert studentů Konzervatoře 
Pardubice * Těšínské nebe * Jak čert 
vyletěl z kůže * Nebojte se strašidel * 
Cimbálová muzika Réva Zlín * 
 
Rámeček bez titulku 
 
Sbor dobrovolných hasičů Černovír 
Vás zve na 
HASIČSKÝ  PLES 
 
Sobota 11. února v Hostinci U Bobše od 
20.00 hodin. Hudba: Studio Mix 
Libchavy 
 
 
Pozvánka na maturitní ples 
 
SOŠ a SOU automobilní v Ústí nad Orlicí 
pořádá  v pátek 10. února 2006 
MATURITNÍ  PLES – Kulturní dům 
v Ústí nad Orlicí od 19.00 hodin. 
Vstupné: 80,- Kč – na stání 
               100,- Kč s místenkou 
(též možno zakoupit kupon na večeři), lze 
je koupit přímo na místě. 
K tanci hraje živá hudba, vystoupí 
šermíři, bohatá tombola. 
Srdečně  Vás zvou maturanti SOŠ a SOU 
automobilního v Ústí nad Orlicí. 
 
Dětský karneval 
 
TJ Knapovec pořádá 18. února v 15.00 
hodin na sále TJ 
DĚTSKÝ  KARNEVAL 
Soutěže, hudba, občerstvení zajištěno. 
Večer od 20.00 hod. – DISKOTÉKA  
 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci únoru 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
 
70 let 
paní Anna Faltysová 
pan František Mucha 
pan Josef Kubišta 
pan Drahoslav Urban 
 
75 let 

paní Milada Motlová 
pan Jaroslav  Weihrauch 
pan Jan Stránský 
pan Josef Kubový 
 
80 let 
paní Dagmar Zelinková 
paní Miluše Nejedlá 
pan František Süsser 
pan Oldřich Jiroušek 
pan Jaroslav Mašík 
 
81 let 
paní Libuše Jiruchová 
paní Marie Kolářová 
pan Josef Svoboda 
 
82 let 
paní Marie Sychrová 
paní Anna Šislerová 
pan Vladimír Boukal 
 
83 let 
paní Marie Bartošová 
paní Růžena Hartmanová 
paní Anna Nováková 
 
84 let 
paní Štěpánka Franzová 
paní Marie Lipenská 
pan Miloslav Tyl 
 
85 let 
paní Marie Povrová 
paní Božena Tauberová 
pan Bohuslav Hordějčuk 
 
86 let 
paní Marie Havránková 
pan Josef Moravec 
pan Josef Faltys 
 
88 let 
paní Věra Kovařovicová 
 
91 let 
paní Anna Plachá 
 
95 let 
paní Eliška Kolaříková 
paní Marie Kaplanová 
 
 
Vítáme Vás 
 
Ve dnech 26.11. a 10.12. 2005 se konalo 
v obřadní síni Městského úřadu v Ústí 
nad Orlicí „Vítání občánků“. Do svazku 
občanů našeho města byli přijati tito noví 
občánkové: 
Adam Podzemský, Filip Kulich, Adam 
Černý, Natálie Kubištová, Adriana 
Rábová, Tereza Kubová, Vincenc 
Karbulka, Tereza Buchtelová, Kateřina 
Pávková, Lucie Ulrichová, Alex Kamody, 
Klára Vacková, Anna Kalousová, Vendula 
Tošovská, Šimon Maindl, Ema 
Wagenknechtová, Sára Šlezingrová, 
Dominik Cindr 
Ondřej Kubíček, Lucas Doležal, Daniel 
Josef Johan, Eliška Hermanová, Petr 
Drápalík, Abigail Minářová, , Matěj 
Matoušek, Sára Šustová, Libor Král, 
Michaela Karpíšková, Richard Janouch, 
Adam Lehký, Soňa Krupová, Dorothy 
Emily Kittlitzová, Kristýna Pávková, 

Alena Brandejsová, Kristýna Holubová, 
Denisa Fikejzová 
Našim malým spoluobčánkům přejeme 
do života hodně zdraví a štěstí v kruhu 
rodiny. 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Středa 1.2.  – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Pátek 3.2. – 20.00 – 24.00 hodin 
Utkání Gigantů (družstva) 
Neděle 5.2. – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Neděle 5.2. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 6.2. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 6.2. – 19.45 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 8.2. – 19.45 – 23.00 hodin 
Mazda-Hyundai 2. liga (družstva) 
Neděle 12.2. – 13.00 – 15.30 hodin 
Albert Junior (mládež) 
Neděle 12.2. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 13.2. – 19.45 – 23.00 hodin 
Proplast 3. liga (družstva) 
Úterý 14.2. – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup 
Středa 15.2. – 19.45 – 23.00 hodin 
K-Mont 4. liga (družstva) 
Neděle 19.2. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 20.2. – 18.00 – 22.00 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Středa 22.2. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 22.2. – 19.45 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 26.2. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 27.2. – 19.45 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
 
Sportovní centrum Radava: V Lukách 
1515, tel.-rezervace 465 529 477-9, e-
mail: radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Nábor nových členů 
 
PS Vodní sporty Pionýr provádí nábor 
nových členů, chlapců a děvčat, ve stáří 
od devíti let do oddílů vodní turistiky. 
Informace podají: L. Fajt, tel.: 465 552 
345, 465 523 215, V. Čereba, tel.: 603 
724 400. 
 
Kam za sportem v únoru 
 
1. února 
Slavnostní vyhlášení ankety o nejlepší 
sportovce a kolektivy okresu za rok 2005 
od 17 hod. v Kulturním domě 
3. února 
Jiskra Hylváty B – Týniště n.O. 
(východočeský přebor v kuželkách od 17 
hod.) 
4. února 
TTC Ústí n.O. C – Hnátnice a Sudslava 
(okr. II. třída ve stol. tenisu v 9 a 13 hod.) 
9. února 
Jiskra Hylváty – Jičín B  (východočeská 
divize v kuželkách od 18 hod.) 
11. února 



TTC Ústí n.O. – Jihlava (III. liga  ve stol. 
tenisu mužů od 17 hod.) 
17. února 
Jiskra Hylváty B – Česká Třebová B 
(východočeský přebor v kuželkách od 17 
hod.) 
18. února 
TTC Ústí n.O. C – Sedlec a Start Česká 
Třebová (okr. II. třída ve stol. tenisu v 9 a 
13 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Semily (II. volejbalová  
liga mužů – dvojzápas od 10 hod. ve 
sport. hale) 
19. února 
Jiskra Ústí n.O. – Rosice (krajský 
volejbalový přebor juniorek v 10 hod.) 
24. února 
Jiskra Hylváty – Pardubice 
(východočeská  divize v kuželkách v 17 
hod.) 
25. února 
TTC Ústí n.O. – Turnov a Brandýs n.L. 
(II. liga žen ve stol. tenisu v 10.30 a v 15 
hod.) 
TTC Ústí n.O. D – Orlice C a Líšnice 
(okr. II. třída  ve stol. tenisu v 9 a 13 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Choceň (krajský 
volejbalový přebor kadetek v 10 hod.) 
 
 
Umělá ledová plocha v Ústí nad Orlicí 
 
Veřejné bruslení 
Středa ………17.00 – 20.00 hodin 
Sobota, neděle …. 13.30 – 16.00 hodin 
 
Vstupné: 
mládež do 15 let ………15 Kč 
ostatní nad 15 let ……..  25 Kč 
doprovod ……………….  5 Kč 
 
Informace na tel.: 608 55 33 05 
 
Provoz sauny 
 
Pondělí:  16.00 – 21.00 hod. – společná 
Úterý:     15.00 – 21.00 hod. – ženy 
Středa:    14.00 – 21.00 hod. – muži 
Čtvrtek:   14.00 – 20.00 hod. – ženy 
Pátek:      14.00 – 21.00 hod. – muži 
 
 
Informační list 
 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. 
Redaktorka Zuzana Pražáková.  Adresa 
redakce: Městský úřad Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, telefon: 465 514111. IČO 
279 676. Uzávěrka je každého 10. 
v měsíci. Číslo 2/2006 vychází  30.1. 
2006.  Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: 
Grantis, s.r.o., tel.: 465 525 741. 
ZDARMA    MK ČR 10039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


