
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí 
 
Duben 2006      ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
RM schválila nabídku monitoringu 
uzavřené skládky odpadů v k.ú. H. 
Dobrouč od Zdravotního ústavu 
v Pardubicích, pobočka Ústí n.O. 
RM schválila přímé zadání zakázky 
odvozu sněhu z komunikací na území 
města Ústí n.O. 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí 
n.O. 
RM schválila dotaci ve výši 16.000 Kč 
DDM Ústí n.O. na výuku dopravní 
výchovy a soutěž žáků ZŠ a ZvŠ a 
zakoupení dopravních značek 
RM schválila  poskytnutí dotace SDH 
Ústí n.O. II na opravu přenosné motorové 
stříkačky a na opravu překážek pro 
požární sport 
RM schválila rozdělení finančních dotací 
na vzdělávací, protidrogové a 
tělovýchovné projekty škol na rok 2006: 
MŠ Pod lesem         4.500 Kč 
MŠ Sokolská         3.000 Kč 
MŠ Černovír         1.000 Kč 
MŠ Dělnická        10.000 Kč 
MŠ Na Výsluní                  10.500 Kč 
MŠ Heranova                       9.800 Kč 
MŠ Knapovec           1.500 Kč 
MŠ Nerudova                       1.000 Kč 
ZŠ Bratří Čapků                 63.100 Kč 
ZŠ Komenského                 82.500 Kč 
ZŠ Třebovská                     62.000 Kč 
ZŠ Školní                            12.400 Kč 
RM schválila rozdělení finančních dotací 
na vzdělávací, protidrogové a 
tělovýchovné projekty škol na rok 2006: 
SZŠ         5.000 Kč 
ZŠ a MŠ při nemocnici     3.000 Kč 
Speciální ZŠ                     11.200 Kč 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce: 
- záměr pronájmu části p.p.č. 2543/1 
v k.ú. Ústí nad Orlicí     
 
 
Ústí nad Orlicí 2006 – Město v pohybu 
– Týden dobré pohody + LOGO 
 
 
Výzva sponzorům  
 
Ve dnech 12. – 18. června se na Mírovém 
náměstí uskuteční již sedmý ročník 
úspěšné městské slavnosti. Při zajišťování 
předchozích ročníků se nám dařilo 
finančně zabezpečit polovinu programu 
také ve spolupráci se sponzory. Budeme 
proto velmi rádi, bude-li tato spolupráce 
při přípravách letošního ročníku nadále 
pokračovat. 
Dovolujeme si proto vyzvat firmy, 
podnikatele a další instituce ke spolupráci 
při zajišťování této  sice finančně náročné, 
ale současně velmi úspěšné akce. Akce, 
která je organizována ve prospěch občanů 
a návštěvníků našeho města. 
Kontakt na sekretariát starosty města: 465 
514 235. 

Organizátoři uvítají i jakékoliv podnětné 
nápady do programu, který se již nyní 
intenzivně připravuje. Kontakt na 
Klubcentrum: 465 525245. 
 
Sběr drobného chemického odpadu 
 
Stejně jako v minulých letech zajistilo 
město Ústí nad Orlicí ve spolupráci 
s firmou Ekola Č. Libchavy s.r.o. sběr 
drobného chemického odpadu 
z domácností. Budete jej moci odevzdat 
BEZPLATNĚ na 14  stanovištích a 
v uvedených časech po celém městě. 
 
Středa 26. dubna 
Hylváty-Třebovská ul.   16.00 – 16.15 
Hylváty-Pivovarská        16.15 – 16.30 
Hylváty-Pivovarská 298  16.30 – 16.45 
Dukla u hřiště                   16.45 – 17.00 
Nemocnice-parkoviště      17.00 – 17.15 
U Louže-parkoviště          17.15 – 17.30 
Nová ul.-park. záliv          17.30 – 17.45 
 
Čtvrtek 27. dubna 
Náměstí Svobody             16.00 – 16.15 
Na Výsluní                        16.15 – 16.30 
Telecom-parkoviště           16.30 – 16.45 
Pickova ul.-Hubálek          16.45 – 17.00 
Avion-parkoviště               17.00 – 17.15 
U Babyky                           17.15 – 17.30 
Kerhartice-Adámek           17.30 – 17.45 
 
Odevzdat můžete: automobilové oleje, 
rozpouštědla, olejové filtry, postřikové 
látky, zářivky, úsporné zářivky, zbytky 
barev, lepidla, tlakové rozprašovače, 
léky… 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Čas přistavení kontejnerů na stanovištích 
je od 9.00 do 17.00 hodin. 
 
Knapovec MŠ                        5. dubna 
Knapovec u prodejny             6. dubna 
Na Tiché Orlici                      12. dubna 
Staré Oldřichovice                 13. dubna 
Karpatská                               19. dubna 
Sokolská                                 20. dubna 
Černovír                                 26. dubna 
Pivovarská                              27. dubna 
 
Sběrný dvůr 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu 
společnosti TEPVOS, s.r.o. v ulici 
Královéhradecké. Zde mohou občané 
odložit odpad, který nepatří do popelnic. 
Provozní doba - II. a III. čtvrtletí 
 
pondělí         14.00 – 18.00 hodin 
úterý             10.00 – 18.00 hodin 
středa            14.00 – 18.00 hodin 
čtvrtek          14.00 – 18.00 hodin 
pátek             10.00 – 18.00 hodin 
sobota             8.00 – 12.00 hodin  
 
 
 
Nový seriál na stránkách Informačního 
listu vám odpoví na časté otázky 
týkající se nakládání s odpady 
 
CO se s odpady dále děje?  
 

Minulý díl "recyklačního" seriálu 
odpověděl na prastarou otázku "kam s 
ním" a tak už máte přehled, jaké odpady 
se ukládají do barevných nádob, na 
sběrný dvůr, atd.. Tentokrát postoupíme 
dále v cestě odpadů - k dotřídění. Odpady, 
které jsou svezeny z barevných 
kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. 
dotřiďovací lince se odpady třídí na 
jednotlivé druhy dle jejich dalšího 
zpracování (recyklace) a zároveň se 
odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a 
odpady.  
Papírové odpady, které odložíte do 
speciálního modrého kontejneru jsou z 
mnoha různých druhů papírů. Z jiného 
papíru jsou noviny, z úplně jiného je 
krabice od televize. Každý druh papíru se 
také jinak zpracovává. Proto je potřeba 
sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. 
Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se 
směs papíru pohybuje a pracovníci podél 
pásu z něj vybírají jednotlivé druhy 
papíru, někdy z něj musí vybírat i 
odpadky, které tam naházejí 
nezodpovědní občané. Dotříděný papír se 
lisuje do balíků a odváží ke zpracování.  
Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí 
dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam 
nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, 
keramika, porcelán atd. Skleněné odpady 
ze zelených kontejnerů se nejprve 
předtřiďují ručně a jsou odstraněny 
největší kusy nečistot. Poté střepy putují 
na speciální automatickou linku, kde vše 
řídí počítač a zajistí čistotu a vytříděného 
skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke 
zpracování do skláren.  
I plastové odpady, které jste odhodili do 
žlutých kontejnerů, se dotřiďují na 
dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující 
na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie 
a pěnový polystyren, které mají speciální 
samostatné zpracování. Pracovníci z pásu 
vyhazují i nečistoty, které do plastů 
nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně 
zbylé směsi plastových odpadů se lisují 
do balíků a odváží ke zpracování.  
A jak se jednotlivé vytříděné druhy 
odpadů dále zpracovávají? To prozradí 
závěrečný díl našeho seriálu. 

 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Koncert absolventů I. a II. stupně ZUŠ 
čtvrtek 6. dubna 2006 v 18.00 hod. - 
koncertní sál ZUŠ 
Jazzový koncert Jakuba Horvátha 
pátek 7. dubna 2006 v 19.00 hod. - 
koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
pondělí 10. dubna v 17.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Veselá skleróza, Ofélie – představení 
LDO 
pondělí 10. dubna v 18.30 hod. – 
divadélko ZUŠ 
Čtyřlístek – představení LDO 
úterý 18. dubna v 18.00 hod. – divadélko 
ZUŠ 
Absolventský recitál studentů II. 
stupně Jitky Eliášové ( klavír ), Martina 
Künzela ( violoncello ) 



středa 19. dubna 2006 v 19.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Absolventský koncert žáků LDO 
čtvrtek 27. dubna v 18.00 hod. – 
divadélko ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
 
Nábor dětí do ZUŠ J. Kociana 
 
ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí 
vyhlašuje nábor dětí: 
do hudebního oboru a sborového zpěvu 
(pro děti z posledního ročníku MŠ a z 1. 
třídy ZŠ do přípravné hudební výchovy a 
starší přímo do hudebního oboru) 
do tanečního oboru ( pro děti 
z posledního ročníku MŠ, z 1. třídy ZŠ a 
děti starší – vítáni jsou i chlapci!) 
do výtvarného oboru (pro děti 
z posledního ročníku MŠ, z 1. třídy ZŠ a 
děti starší) 
do literárně-dramatického oboru ( pro 
děti z 1. třídy ZŠ a starší, mohou se hlásit 
i žáci ze II. stupně a SŠ) 
Rodiče přihlásí své děti vyplněním a 
odevzdáním přihlášky do ZUŠ 
nejpozději do 31. května 2006 – 
přihláška je k dispozici v kanceláři 
školy a u vyučujících. Poté budou 
zájemci písemně vyzváni k přijímací 
zkoušce (v doprovodu rodiče). 
Přijetí do ZUŠ bude zveřejněno 23. 
června 2006 vyhláškou ředitelství ZUŠ. 
PaedDr. Jiří Tomášek 
ředitel ZUŠ J. Kociana 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Do 16. dubna je v Galerii pod radnicí 
otevřena výstava 
 
Grand Prix Obce architektů 2005 
 
****    ****    ****    ****    **** 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod 
radnicí, kde bude 28. dubna v 18.00 hodin 
zahájena výstava 
 
Hudební motivy v současné české 
grafice  
 
Výstava bude veřejnosti přístupná do 19. 
května denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10 – 12,  14 – 17 hod., sobota a 
neděle 14 – 17 hod. 
 
 
Taneční kurzy v Ústí nad Orlicí 
 
Zájemci mají možnost přihlašovat se do 
„Tanečních kurzů“ pořádaných 
„RELAX-DANCE-SERVISEM Jana 
Bílka“. 
Taneční kurzy budou zahájeny v neděli 
17.9. 2006 od 16.00 hod. v Kulturním 
domě v Ústí nad Orlicí. 
Prodej legitimací a informace: Prodejna 
„MUSIC“ Jany Dytrichové, ul. 
T.G.Masaryka, Ústí n.O., tel.: 465 
523880, nebo J. Bílek, tel.: 603 299520. 

Cena kurzu: 1.400 Kč. Pro chlapce a 
sourozence, kteří se přihlásí do 25.6. 2006 
čeká SLEVA 200 Kč, tj. cena 1. 200 Kč! 
Chlapci, neváhejte tedy s přihlášením, 
děvčata se na Vás těší! 
Počet účastníků je omezený – bývá brzy 
naplněný! 
 
Informace z DDMSP 
 
Ústecký stacionář byl na týdenním 
rekondičním pobytu v Deštném 
v Orlických horách. Za krásného počasí 
jsme si užili sněhu na lyžích i sáňkách. 
Nechyběla ani dobrá nálada.  Závěr 
pobytu byl zpestřen soutěžemi na sněhu – 
slalomem, házením míčků do obruče, 
podlézáním  atd. Byl to báječný týden. 
 
Klienti a děti z DDMSP Ústí nad Orlicí 
 
 
 
 
Módní přehlídka Boutique Ariane 
 
Boutique Ariane Ústí nad Orlicí Vás zve 
na  MÓDNÍ PŘEHLÍDKU v restauraci 
Domino Ústí nad Orlicí  dne 6. dubna 
v 17.00 hodin. 
Předprodej a rezervace vstupenek 
v Boutique Ariane, tel.: 465 525432 
 
 
 
Ústí nad Orlicí – Rok divadla 2006 
 
Divadelní soubor Vicena, který letos 
oslaví již 110. výročí svého založení, 
připravil jako jednu z prvních akcí 
netradiční ohlédnutí za minulým stoletím. 
 
Příběh 20. století v obrazech módy 
Pro své příznivce připomene velký počet 
herců divadelního souboru Vicena 
události uplynulého století. Ve 22 
obrazech a miniscénkách uvidí diváci více 
než padesát retrokostýmů, uslyší písničky 
svých prarodičů, rodičů i písničky svého 
mládí. A možná přijde i současný 
písničkář. 
Dílko bude uvedeno v pátek 7. dubna 
v 19.00 hodin v Modrém salonku 
Kulturního domu v Ústí nad Orlicí. 
Vstupenky budou v předprodeji 
v Informačním centru v budově radnice. 
 
Jazzový koncert 
 
Fresh Champions zve širokou veřejnost 
na jazzový koncert, který se uskuteční 7. 
dubna v 19.30 hodin v sále ZUŠ. 
Účinkují: 
Věra Matějů – zpěv 
Jaroslav Skalický – klavír 
Josef Kněžek – bicí 
Jakub Horváth – trubka, křídlovka 
Zdeněk Kotlář – kontrabas 
Pavel Vašíček – trombon 
Jan Hovorka – tenorsax, flétna 
Na programu budou známé melodie 
swingu, be-bopu, mainstreamu i fanky od 
Horace Silvera, Benny Golsona, Dizzi 
Gillespeho, Charlie Minguse, Paula 
Desmonda a dalších. 
 

Kurzy ČČK pro veřejnost 
 
11. dubna 
První pomoc v domácnosti (popáleniny, 
odřeniny….) 
Kurz je od 19.00 hod. do 21.00 hod. ve 
specializované učebně První pomoci na 
ZŠ Bratří Čapků. Cena kurzu je 100 Kč 
(členové ČČK 50 Kč) + příručka první 
pomoc zdarma. 
18. dubna 
Kurz automatické externí defiblirace – 
první pomoc při zástavě srdce. Novinka 
v poskytování první pomoci laickou 
veřejností. Kurz začíná v 18.00 hod. ve 
specializované učebně první pomoci na 
ZŠ Bratří Čapků. Kurz je pro veřejnost 
zdarma. 
Senior doprava 
Potřebujete přepravu? Využijte naši 
senior dopravu. 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).Objednávka den před plánovanou 
jízdou na tel.: 465 711 354, 728 417 506. 
Cena přepravy: po Ústí n.O.–25Kč/1 jízda 
                         mimo Ústí n.O.-5Kč/1 km 
Permanentky jsou k dostání na ČČK – 
Smetanova 43, nebo na Informačním 
centru města. 
 
 
Pozvánka na jarní recitál 
 
U příležitosti 5. výročí založení 
smíšeného pěveckého sboru ALOU 
VIVAT Vás zveme na  
  
JARNÍ RECITÁL  
Alou Vivat  
 
27.dubna 2006 v 18.30 hodin 
koncertní sál ZUŠ Ústí nad Orlicí - jako 
host vystoupí instrumentální skupina 
STRINGS - ZUŠ Ústí nad Orlicí 
Na programu jazz, swing i pop.  
Vstupné dobrovolné 
 
 
Dům dětí a mládeže 
 
4.Turnaj v pétanque a festival 
ústeckých hudebních formací 
sobota 22. 4. 2006  
15.00 hod. - prezence družstev, start 
festivalu 
/ 2členná, 3 členná /, věk nerozhoduje, 
koule k zapůjčení, sál DDM a hřiště na 
pétanque 
 
15.00 – Stepping Selfeater 
16.00 – Too Jazzy 
17.00 – Tichá Woda 
18.00 – Těžká doba 
19.00 – Petr Brzokoupil a IndiviDUO 
20.00 – Radim Sychra 
21.00 – Mind the gap 
22.00 – Jam session  
...i pro ty, které ještě neznáme nebo jsme 
je nechtíc vynechali… 
 
Výstava v čajovně, duben – Linda 
Kaplanová - Čajůstky 



 
NOVINKA – 5 počítačů s připojením 
na internet k dispozici zdarma!!! 
V budově DDM volně přístupné, ve 
stylovém prostředí. 
 
Pondělí, středa, čtvrtek do 21. 30 hod., 
úterý do 20.00 hod., pátek do 21.00 hod. - 
vždy od poledne, sobota 16.00 – 21.00 
hod., neděle 16.00 – 20.00 hod. 
 
Vstup na akce DDM zdarma. 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
56201, Lukesova 312, tel.:465525469, 
604209661 
e-mail: ddm-usti@seznam.cz, www.ddm-
usti.cz 
 
 
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 5. 4. od 17.30 hod. v prostorách 
MC 
Beseda s porodní asistentkou pí  Sylvou 
Faltusovou, středa 5. 4. od 10.00 hod. 
Povídání o zdravé výživě – zdravé 
mlsání, středa 12. 4. od 10.00 hod.  
Zdobíme velikonoční perníčky, středa  
12. 4. v 15.00 hod.,vstupné 25 Kč 
Jarní malovánky, středa 19. 4. od 15.00 
hod 
Tradiční jarní BAZAR kojeneckých, 
dětských a těhotenských oděvů,  
hraček, kočárků a sportovních potřeb 
24.4.     9.30 – 17.00 hod.- příjem věcí do 
prodeje 
25.4.   9.30  - 17.00 hod.- prodej věcí 
26.4.   9.30 – 16.00 hod.- prodej věcí 
27.4.  14.00 – 17.00 hod.- výdej 
neprodaných věcí 
Manipulační poplatek činí 5 Kč/kus, nad 
částku 500 Kč 10% z ceny při příjmu 
věcí. 
Soupravy  nutno sešít. 
Z kapacitních důvodů nebudeme brát 
do prodeje zimní věci! 
POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: 
budova Jednoty bratrské – vchod zezadu 
od autobusového nádraží. 
V době konání bazaru bude MC 
Medvídek zavřeno. 
 
MC Medvídek, Heranova 1348, 
www.sweb.cz/medvidekuo, 
medvidek@seznam.cz, 
Tel. kontakt: Míla Crhonková – 605 774 
569 
 
Čarodějnice s turisty 
 
Dne 30. dubna  od 16.00 hodin na 
loděnici KČT Horal ve Starých 
Oldřichovicích začnou soutěže pro děti o 

ceny, včetně volby Miss čarodějka, 
táborák, opékání vuřtů, které budou 
k dostání spolu s dalším občerstvením 
v nově otevřeném bufetu. Od 18.00 hodin 
živá country hudba k tanci i poslechu. 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – duben 2006 
 
Neděle 2. a pondělí 3. v 19.30 hodin 
EXPERTI 
Česká teenagerovská komedie. Vstupné: 
60 Kč 
 
Středa 5. v 19.30 hodin 
SAW 2 
Pokračování hororu, ve kterém osm nic 
nechápajících obětí musí hledat cestu 
z pasti, nastražené psychopatem. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 10. a úterý 11. v 19.30 hodin 
HRA S NEVĚROU 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 12. v 19.30 hodin 
TYGR A SNÍH 
Příjemná, inteligentní komedie o velké 
osudové lásce. Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 14. a sobota 15. v 19.30 hodin 
HOSTEL 
Nejhrůznější film posledních deseti let o 
nejzvrácenějších zákoutích lidské duše. 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
Mládeži do 18 let nepřístupno! 
 
Úterý 18. v 19.30 hodin 
ŽÍT PO SVÉM 
Hvězdně obsazené drama o ztrátě a 
nalezení smyslu života. Hrají: R. Redford, 
M. Freeman, J. Lopez. Titulky. Vstupné: 
60 Kč 
 
Středa 19. a čtvrtek 20. v 19.30 hodin 
PANIC JE NANIC 
Česká teenagerovská komedie plná 
lechtivého humoru. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 22. v 19.30, neděle v 17.00 hodin 
ZATHURA: Vesmírné dobrodružství 
Vesmírné dobrodružství ve stylu Jumanji. 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 24. v 19.30 hodin 
PÝCHA A PŘEDSUDEK 
Romantický film natočený podle 
bestselleru Jane Austenové. Titulky. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 25. v 19.30 hodin 
MARIŇÁK 
Válečné drama o snajperovi, který prožil 
Operaci Pouštní bouře uprostřed 
nekonečné arabské pouště. Titulky. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 29. v 17.00 a 19.30 hodin 
KARCOOLKA 
Animovaná komedie pro celou rodinu. 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
 
Hrajeme pro děti – Malá scéna 
Hrajeme pro mateřské školy 

Čtvrtek 6. dubna v 8.30 a 10.00 hodin 
Hadí princ – pásmo krátkých pohádek 
Vstupné: 10 Kč 
Hrajeme pro školní družiny 
Pátek 28. dubna ve 13.00 hodin 
Z pekla štěstí – pohádkový příběh 
Vstupné: 15 Kč 
 
Kino Máj uvede v květnu: 
* Walk zhe line * Rafťáci * Zkrocená 
hora * První po Bohu * Doba ledová 2 * 
Mnichov * Gejša * Fimfárum 2 * Prime  
* Casanova * 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – duben 2006 
 
Úterý 4. dubna 
14.00 hodin – Roškotovo divadlo 
Krajská přehlídka dětských skupin 
scénického tance 2006, vstupné: 30 Kč 
 
Sobota 8. dubna 
15.00 hodin – Roškotovo divadlo 
Bohatýrská pohádka – Divadlo KORÁB 
Brno, pohádka pro děti 
 
Úterý 11. dubna 
19.30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
Fagoti Brunenses Brno – účinkují: J. 
Jakubec, V. Fürbach, R. Oliva, Vl. 
Pečinka, koncertní předplatné, vstupné: 
80 Kč 
 
Středa 19. dubna 
19.00 hodin – Malá scéna 
Ze Zimbabwe do Angoly – přednáška 
PhDr. J. Klímy o dvou jihoafrických 
státech, vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 21. dubna 
17.00, 19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Tančíme pro radost – celovečerní 
vystoupení Tanečního oddělení ZUŠ J. 
Kociana, choreografie: P. Lipenská, H. 
Benešová, Z. Bartošová, vstupné: 60 Kč 
 
Středa 26. dubna 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Martin Sherman: Když tančila – 
Divadlo Bez zábradlí Praha, hrají: Z. 
Bydžovská, B. Klepl, F. Čapka, L. 
Termerová, M. Isová, L. Vlasáková, 
divadelní předplatné, vstupné: 180 Kč 
 
Pátek 28. dubna 
19.00 – 23.00 hodin – Kulturní dům 
Taneční podvečer s Evou a Vaškem, 
SURF Blansko, vstupné: 90 Kč 
 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
271, 465 514 111. 
 
 
Připravujeme na květen: Jaromír 
Nohavica – koncert, 48. ročník KHS, 
Divadlo Na Fidlovačce – Blboun, 
Zabřichopadání – Zd. Troška, J. 
Suchánek, Zkrocení zlé ženy, Hostinec U 
kamenného stolu, Krajská přehlídka 
scénického tance… 
 
 



Společenská kronika 
 
V měsíci  dubnu 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
70 let 
paní Eva Bartoňová 
paní Milena Sršňová 
paní Jaroslava Kordová 
pan Bohumil Sháněl 
75 let 
paní Jarmila Martinková 
paní Jaroslava Hrnčířová 
paní Jaroslava Šimrová 
paní Věra Kalousková 
pan Jaroslav Snítil 
pan Andělín Adolf 
pan Jaroslav Pirkl 
pan Vladimír Novák 
80 let 
paní Irena Musilová 
paní Lidmila Smolová 
paní Drahomíra Lipoldová 
paní Vlasta Holubová 
paní Stanislava Schönfeldová 
pan František Staněk 
pan Jan Krupička 
pan Albert Herda 
pan Milan Hovorka 
81 let 
paní Anna Doležalová 
paní Věra Černá 
paní Alena Rosiarová 
paní Jiřinka Radechovská 
pan Jaroslav Sychra 
pan Jan Fišar 
pan Miroslav Kočí 
pan Josef Kozák 
82 let 
paní Jaroslava Rollerová 
paní Anna Vomáčková 
paní Věra Kábrtová 
pan Jaroslav Halamka 
83 let 
paní Libuše Chládková 
pan Jiří Štěnička 
84 let 
paní Božena Nováková 
pan Jiří Smola 
pan František Chlumecký 
85 let 
paní Věra Rousová 
paní Věra Venclová 
pan Jiří Khek 
86 let 
paní Ludmila Šimonková 
pan Juraj Uhrin 
87 let 
paní Emilie Moravcová 
pan Jaroslav Kašpar 
88 let 
paní Marie Bumbová 
91 let 
paní Věra Hartmanová 
paní Libuše Chládková 
92 let 
paní Marie Jelínková 
93 let 
paní Ludmila Cimflová 
95 let 
paní Marie Dostálová 
 
 
Vítáme Vás 
 

Dne 4. března 2006 se konalo v obřadní 
síni Městského úřadu v Ústí nad Orlicí 
„Vítání občánků“ Do svazku občanů 
našeho města byli přijati tito noví 
občánkové: 
 
Nela Nesejtová 
Monika Sedláčková 
Valérie Čipčalová 
Ester Berkyová 
Michaela Krycnerová 
Dominik Maixner 
Jakub Bitter 
Jarmila Šítková 
Vojtěch Matyáš 
Antonín Toman 
Filip Hoffman 
Nikola Herynková 
Jakub Kadrman 
Jana Bryšková 
Eliška Čáslavková 
Martina Šmoková 
Barbora Kočová 
Jonáš Svoboda 
David Franek 
Andrea Špitálská 
Hana Čechová 
Našim malým spoluobčánkům přejeme do 
života hodně zdraví a štěstí v kruhu 
rodiny. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 2.4. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 3.4. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček ( jednotlivci) 
Pondělí  3.4. – 19.45 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 5.4. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel ( jednotlivci) 
Neděle 9.4. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 10.4. – 19.45 – 23.00 hodin 
Proplast 3. liga (družstva) 
Středa 12.4. – 19.45 – 23.00 hodin 
Mazda-Hyundai 2. liga (družstva) 
Neděle 16.4. – 13.00 – 15.30 hodin 
Albert Junior (mládež) 
Pondělí 17.4. – 18.00 – 22.00 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Úterý 18.4. – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 19.4. – 19.45 – 23.00 hodin 
K-Mont 4. liga (družstva) 
Neděle 23.4. – 17.00 – 23.00 hodin 
SBL – čtvrtfinále I (družstva) 
Pondělí 24.4. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 24.4. – 19.45 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 26.4. – 19.45 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 30.4. – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Neděle 30.4. – 17.00 – 23.00 hodin 
SBL – čtvrtfinále II (družstva) 
 
Sportovní centrum Radava: V Lukách 
1515, tel. – rezervace: 465 529 477-9, e-
mail: radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Kam za sportem v dubnu 
 

Neděle 2. dubna 
Jiskra Ústí n.O. – Moravská Třebová 
(krajský volejbal juniorek – dvojzápas od 
10 hod.) 
Pátek 7. dubna 
Jiskra Hylváty – Dvůr Králové nad 
Labem (východočeská divize v kuželkách 
od 17 hod.) 
Sobota 8. dubna 
Jiskra Ústí n.O. – Týniště n.O. (fotbalová 
divize od 15.30 hod. a dva předzápasy 
dorostenců Ústí n.O. – AFK Chrudim B) 
6. ročník odmykání Tiché Orlice, start 
v 10.30 hod. Hnátnice-Nebíčko, cíl 
loděnice KČT HORAL v Libchavách-
Cakli 
Sobota 15. dubna 
FK Kerhartice – Verměřovice (okr. II. 
třída ve fotbale od 15.30 hod.) 
FK Kerhartice – Kunvald (okr. fotbal ml. 
žáků) 
Jiskra Ústí  n.O. B – Červená Voda (okr. 
fotbal dorostenců v Kerharticích) 
Neděle 23. dubna 
Jiskra Ústí n.O. B – AFK Chrudim B (IA. 
fotbalová třída od 16 hod. a dva 
předzápasy žáků Ústí n.O. – Sebranice 
Úterý 25. dubna 
9. ročník běžeckých závodů mládeže o 
pohár Václava Čevony od 13 hod. na 
stadionu 
Sobota 29. dubna 
18. ročník cyklojízdy na Drozdovskou 
pilu, trasy 70 nebo 100 km, start 7.30 až 
8.00 hod. z náměstí 
FK Kerhartice – Jablonné n.O. (okr. 
fotbalová II. třída od 16 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. B – Luková (okr. fotbal 
dorostenců v Kerharticích) 
FK Kerhartice – Letohrad /okr. fotbal ml. 
žáků) 
 
Informace TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
 
V únoru byly ukončeny zájezdy žactva do 
Říček v Orl. horách, které měly za cíl 
zdokonalení  zdatnosti v lyžování a pohyb 
v pěkné zimní přírodě. Na závěr čtvrtého 
zájezdu se jely závody ve slalomu – 
dvoukolově. Žactvo bylo rozděleno do pěti 
družstev. Vítězové jednotlivých družstev 
jsou: 
1. družstvo: D. Kittlitz, T. Hanusová, T. 
Lásko. 2. družstvo: B. Votavová, J. 
Pásler, E. Nechvílová. 3. družstvo: T. 
Pásler, J. Kulhavý, F. Krejčí. 4. družstvo: 
D. Rössler, D. Hanuš, V. Moravcová. 5. 
družstvo: S. Kulich, A. Doležalová, A. 
Biedermanová. 
Odpoledne se jel rej masek, kterých bylo 
celkem 60. Pro pěkný zážitek se sjezd 
musel opakovat. V Říčkách v ten den 
panovala pravá zima, střídalo se sněžení 
a sluníčko. Všem chutnalo i teplé 
občerstvení. O průběh zájezdu se staralo 
18 cvičitelů. Celá akce by se namohla 
uskutečnit bez finanční podpory a darů 
příznivců: MěÚ Ústí n.O., KÚ 
Pardubického kraje, odb. mládeže a 
sportu, Nuget Šumperk, Ferar CZ, s.r.o., 
Stapo, s.r.o., MUDr. I. Herman, 
Hanušovi. Účastníci všem srdečně děkují. 
 
 
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 
 


