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Květen 2007     ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o 
nájmu nebytových prostor, nacházejících se 
v přízemí objektu hotelu Poprad, mezi 
Městem Ústí n.O. a Klubcentrem 
RM schválila Statut Technické komise a 
statut Komise pro regeneraci  městské 
památkové zóny Rady města Ústí nad 
Orlicí 
RM rozhodla o zadání realizace akce 
„Oprava oplocení Hernychovy vily – 3. 
etapa“ firmě STAPO, s.r.o. Ústí n.O. 
RM rozhodla o zadání realizace akce 
„Restaurování sochy sv. Floriána v průčelí 
Hernychovy vily“ firmě Mgr. F. Novotný-
akademický sochař a restaurátor, Praha 
RM schválila  rozdělení finančních dotací 
na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné 
projekty a na vzdělávací a dopravní 
projekty škol pro rok 2007 
RM schválila rozdělení finančních dotací 
na zájmovou činnost v kultuře na rok 2007 
RM schválila rozdělení finančních dotací 
na sportovní a volnočasové aktivity na rok 
2007 
RM schválila  rozdělení finančních dotací 
na rozvoj a údržbu sportovišť na rok 2007 
Úplné texty usnesení RM a ZM jsou 
vyvěšeny na úřední desce, nebo na 
www.ustinadorlici.cz 
 
Ústí nad Orlicí 2007 + LOGO 
Město v pohybu – Týden dobré pohody 
 
Ve dnech 11. – 17. června se na Mírovém 
náměstí uskuteční již osmý ročník této 
městské slavnosti. V jejím rámci je 
připraveno mnoho sportovních soutěží a 
vystoupení ústeckých  hudebních i 
pěveckých souborů. Vedle ústeckých 
účinkujících vystoupí na ústeckém náměstí 
např. Bára Basiková, Kamelot, ETC & 
Vladimír  Mišík, Vypsaná fixa, Wohnout, 
Jiří Schellinger revival, Elvis Presley 
revival. Připraven je i ohňostroj. Podrobný 
rozpis programu bude součástí červnového 
Informačního listu. 
 
Rozšíření služeb IC 
 
Od května bude možné na Informačním 
centru města Ústí nad Orlicí a ČD 
v budově radnice získat za poplatek 
výpis z katastru nemovitostí. 
 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí 

KÚ Pardubického kraje jako příslušný úřad 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, 
ukončil zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona u záměru stavby  

„Prodejna potravin Ústí nad Orlicí“. 
Jedná se o prodejnu potravin s parkovištěm 
o kapacitě 90 stání. Prodejna bude umístěna 
mezi obytnou zástavbou – bytovými domy 
mezi komunikacemi Letohradská a 
Popradská. Provoz prodejny je uvažován 

pouze v době denní. Zásobování prodejny 
bude zajištěno 1 x denně 1 těžkým a 2 
lehkými nákladními automobily.  
V závěru zjišťovacího řízení KÚ konstatuje, 
že po zhodnocení připomínek v rámci 
zjišťovacího řízení není nutné pokračovat 
v projednávání stavby v režimu zákona o 
posuzování vlivů na ŽP. 
KÚ Pardubického kraje přihlédl k protestu 
občanů a vyzval oznamovatele k ověření 
hlukové studie příslušným orgánem 
veřejného zdraví. Dle hlukové studie 
nepřekročí hluk z průmyslových zdrojů i 
z dopravy související se záměrem 
hygienické limity. Závěr zjišťovacího řízení 
je vyvěšen na úřední desce MěÚ Ústí n. O. 
a je k nahlédnutí na odboru ŽP, v kanceláři 
č. 252.   
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na ŽP 
 
KÚ Pardubického kraje jako příslušný úřad 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů, 
ukončil zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona u záměru stavby 
„Přemostění Tiché Orlice 
s komunikačním napojením ŽST Ústí 
nad Orlicí hlavní nádraží“. 
Předkládaný záměr úzce souvisí se stavbou 
„Přestavba železniční stanice Ústí nad 
Orlicí“, která prošla procesem posuzování 
vlivů na ŽP. Stavba „Přemostění Tiché 
Orlice s komunikačním napojením ŽST 
Ústí nad Orlicí hlavní nádraží“ je 
doplněním stavby původní dokumentace 
„Přestavba železniční stanice Ústí nad 
Orlicí“. 
V závěru zjišťovacího řízení KÚ konstatuje, 
že po zhodnocení připomínek v rámci 
zjišťovacího řízení není nutné pokračovat 
v projednávání stavby v režimu zákona o 
posuzování vlivů na ŽP. 
V následujících  stupních přípravné a 
projektové dokumentace, realizace záměru 
a provozu vlastního záměru a v návazných 
správních řízeních budou respektovány 
podmínky uvedené ve vyjádřeních 
dotčených orgánů státní správy. V závěru 
zjišťovacího řízení KÚ stanovil 53 
podmínek technického a organizačního 
charakteru k tomu, aby vlivy stavby na ŽP a 
zdraví obyvatel při její realizaci i 
následném provozu byly minimalizovány. 
Závěr zjišťovacího řízení k nahlédnutí na 
odboru ŽP v kanceláři č. 252. 
 
 
Oznámení o zpracování projektu 
LUCAS 2007 
 
V první polovině roku 2007 bude probíhat 
na celém území České republiky zpracování 
projektu LUCAS 2007. Jedná se o terénní 
průzkum statisticky rozmístěných bodů a 
následné zjištění způsobu využívání půdy 
spolu s druhem krajinného krytu.  
Projekt je vyhlášen  Evropskou komisí 
EUROSTAT a probíhá ve většině zemí 
Evropské unie. V České republice bude 
terénní šetření provádět firma 
GEODIS BRNO, spol. s r.o.  
Cílem této zprávy je informovat veřejnost o 
tomto projektu a usnadnit tak práci 
terénním pracovníkům, kteří budou 

vykonávat průzkum v časovém rozmezí 
květen až červen roku 2007 po celé ČR, 
eventuelně se vyvarovat případných 
konfliktů s vlastníky půdy při hledání 
jednotlivých bodů v terénu (vstup na 
pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se 
budou pohybovat v terénu s příslušnou 
akreditací a do získaných dat nebudou 
zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde 
pouze o získání údajů o způsobu využívání 
půdy a jejího krajinného krytu. 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Čas přistavení kontejnerů na uvedených 
stanovištích: 10.00 – 18.00 hodin 
Park Čs. legií 2. května 
Staré Oldřichovice 3. května 
U Sauny  9. května 
U Strouhalů 10. května 
Kotelna Podměstí 15. května 
Korábova  16. května 
Třebovská  17. května 
Nová  22. května 
Dukla  23. května 
Na Štěpnici 24. května 
 
 
Sběrný dvůr 
 
Sběrný dvůr je otevřen v areálu společnosti 
TEPVOS, spol. s r.o. v Královéhradecké 
ulici. 
Provozní doba:  
 
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 
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Koncert bývalých žáků:Šárka Skučková 
– housle, Jarmila Kubátová - klavír 
Jan Lána - violoncello 
pátek 4. května v 19.00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Kocianova houslová soutěž  
středa 9. května až pátek 11. května v 9.00 
hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert bývalých žáků: Vít Žižka – 
klavír 
úterý 15. května v 19.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 21. května v 17.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Výstava prací  výtvarného oboru –  
Dinosauři, Staré pověsti české, Květiny, 
Člověk   
středa 23. května vernisáž v 17.30 hod. – 
budova školy 4. podlaží, výstava trvá do 16. 
června 
Koncert bývalých žáků: Andrea Jiskrová 
– housle, Lenka Barvínková – klavír 
pátek 25. května v 19.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 28. května v 17.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Třídní přehrávka –  housle, p. uč. M. 
Barvíková 



úterý 29. května 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:  zus.uo@tiscali.cz 
 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
www.ddm-usti.cz 
 
5. Turnaj v pétanque a pétanque fest 
festival ústeckých hudebních formací 
a turnaj v pétanque 
sobota 5. 5. 2007, park u divadla 
15.00 hod. – prezence družstev / 2 členná, 3 
členná / věk nerozhoduje, start festivalu 
15.00 – Těžká doba 
16.00 – B€$ P€N€$ 
17.00 – I.Fly 
18.00 – Interstate 60 
19.00 – Mother´s Angels 
20.00 – NAVIGATORS 
www.navigators.cz 
21.00 – Jam session & Radim Sychra 
Vstup zdarma 
Výstava v čajovně – Bob Jakeš - 
keramika 
5. 5. – 2. 6. 2007 
Připravujeme: Zahradní slavnost – 2. 6. 
2007 
Al -Yaman a Tam - Tam Orchestra a 
divadlo KVELB 
5 let činnosti Klubu ddm úo 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
KPU Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na 
výstavu 
LYRA PRAGENSIS 
1967 - 2007 
grafické listy, bibliofilské tisky, exlibris, 
novoročenky 
Vernisáž v pátek 4.5 v 18.00 hodin 
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí  - 4. 
května – 27. května 2007. 
 
Galerie Koráb 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie Koráb na 
výstavu 
Vladimir Brunton – NUDES 
Umělecké fotografie 
2. května – 28. května, vernisáž od 18.00 
hodin. 
 
Informace Střední školy 
uměleckoprůmyslové v Ústí n.O. 
 
Hledáme vychovatelku/vychovatele do 
Domova mládeže SŠUP Ústí n.O. Jde o 
zástup po dobu mateřské dovolené. Nástup 
možný od 1.9. 2007. Požadujeme 
pedagogické vzdělání. Žádost o místo a 
strukturovaný životopis doručte do 
sekretariátu školy do 18. května 2007. 
Informace: 465 518 116, 465 518 111. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárnička pro maminky – středa 2.5. 
v 17.00 hod. 
Znáte svůj osud? – středa 9.5. v 9.30 hod. 
Pan Nedvěd věští z kávové sedliny. Pro 
zájemce i výklad karet zdarma. 

Přáníčka pro maminky – středa 9.5. ve 
14.30 hodin 
Zdravé koření – středa 16.5. v 9.30 hodin 
– přednáška s paní Pávkovou s možností 
nákupu 
Těhotenství, porod, šestinedělí – středa 
23.5. v 9.30 hodin – přednáška porodní 
asistentky S. Faltusové 
 
Pondělí: 10 – 12 hod., - Nemluvňátka 
Úterý: 9 – 12 hod. – Předškolkáček 
Středa: 9 – 12 hod. – Předškolkáček 
          14 – 17.30 hod. – Výtvarné 
odpoledne, herna 
Čtvrtek: 9 – 12 hod. – Předškolkáček 
Kontakt: Míla Crhonková 605 774569 
 
Den s Ámosem 
 
28. 3. 2007 proběhl na ZŠ Třebovská již po 
čtvrté projekt „Den s Ámosem“.Učitelé 
připravili pro žáky devět dílen s pestrým 
programem, ze kterého si děti vybíraly dle 
svého zájmu. Ve skupinách různého 
věkového složení se tak učily i vzájemné 
toleranci a spolupráci. Učitelé i žáci prožili 
s Ámosem vydařený den. 
Učitelé 1. stupně  
 
Velikonoce v Polsku 
 
Krásné slunečné soboty 31. 3. 2007 si 
mohlo užít několik dětí i učitelů ze ZŠ Ústí 
nad Orlicí, Třebovská, když se díky 
partnerské spolupráci se ZŠ generála Jozefa 
Béma vydali prezentovat české velikonoční 
tradice na výstavu všech městských  škol do 
polské Bystřice Kladské. Partneři z Polska 
jim připravili nejenom prostor k realizaci 
výstavy, ale i zajímavý program v podobě 
prohlídky historické části města a bohaté 
občerstvení. Během návštěvy byla 
podepsána smlouva mezi školami o 
pokračování vzájemného setkávání 
s vytyčeným programem a přesným 
harmonogramem.  Učitelé děkují i Městu 
Ústí nad Orlicí, že tento projekt zaštiťuje a 
podporuje. 
Dagmar Pavlíčková, Dana Krátká 
 
 
Český červený kříž 
 
Oblastní kolo soutěže "Hlídek mladých 
zdravotníků" 
9. května 2007 v centru města Ústí nad 
Orlicí 
Společenský večer na Moštárně 
18. května 2007 od 19.30 hodin 
místo konání: budova zahrádkářského 
svazu - MOŠTÁRNA 
Kurzy první pomoci ČČK pro veřejnost 
15. května 2007 
První pomoc v domácnosti(popáleniny, 
odřeniny,.....). Kurz začíná od 18.00 hodin 
do 20.00 hodin ve specializované učebně 
první pomoci na ZŠ Bratří Čapků. 
Cena kurzu je 100 Kč (členové ČČK 50Kč) 
+ příručka první pomoci ZDARMA 
22. května 2007 
Kurz automatické externí defibrilace - 
první pomoc při zástavě srdce. Kurz začíná 
od 18.00 hodin ve  výše uvedené učebně a 
je pro veřejnost ZDARMA. 
Senior doprava 

Potřebujete přepravu? Využijte naší senior 
dopravu. Doprava jezdí v pracovní dny od 
7.00 do 15.30 hodin (po dohodě je možné  
i mimo tyto hodiny). Objednávky den před 
plánovanou jízdou na tel. 465 711 354, 728 
417 506 
Cena přepravy: 
po Ústí nad Orlicí 25 Kč/ 1 jízda 
mimo Ústí nad Orlicí 5 Kč/ 1 km 
Permanentky jsou k dostání na  ČČK - 
Smetanova 43 nebo na Informačním  
centru města. 
 
Stomatologická pohotovost – květen 
 
1.5. – MUDr. B. Šiklová, Pernerova 1573, 
Choceň, tel.: 465 471 692 
5. – 6. 5. – MUDr. Zd. Škorpil, 
Štefánikova 396, V. Mýto, tel.:465 423 824 
8.5. – MUDr. D. Špajová, Masarykova 
1071, ČT,  tel.:  465 534 149 
12. – 13. 5. – MUDr. M. Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128 
19. – 20.5. – MUDr. J. Štancl, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247 
26. – 27.5. – MUDr. J. Ráčková, 
Vrbenského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127 
 
Služby lékáren – květen 
 
30.4. – 6.5.    Lékárna Anna (ČT) 
7.5. – 13.5.    Lékárna Nemocniční (ÚO) 
14.5. – 20.5.  Lékárna U nádraží (ČT) 
21.5. – 27.5.  Lékárna Na Štěpnici (ÚO) 
28.5. – 3.6.    Lékárna Mellisa  (ČT) 
Lékařská služba první pomoci – budova 
GALEN, Smetanova 1390, tel.: 465 525 
211 (všední dny: 17-21 hod., so,ne, svátky: 
9-18 hod.) 
 
Den zdraví v Ústí nad Orlicí 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, 
východní pobočka v Ústí n.O. ve spolupráci 
se SZŠ v Ústí n.O. pořádají 22.5. od 9.00 do 
17.00 hodin DEN ZDRAVÍ ve 4. patře 
Polikliniky GALEN. 
Při této akci zdarma vyšetříme hladinu 
cholesterolu, změříme krevní klak, 
stanovíme BMI a % tělesného tuku, 
nabízíme odběr krve na HIV, poradíme 
v oblasti správné výživy a snižování 
nadváhy, při odvykání kouření, poradíme 
v oblasti očkování. 
Je připravena prodejní prezentace produktů 
zdravé výživy a potravinových doplňků. 
Hlavním partnerem akce je VZP ČR. 
 
 
Výtvarná soutěž VZP 
 
VZP ČR vyhlásila 7.4. u příležitosti 
Světového dne zdraví výtvarnou soutěž „Co 
dělám pro své zdraví“.Soutěž má tři 
kategorie: předškolní děti (1. kat.), děti z 1. 
stupně ZŠ (2. kat.), děti z 2. stupně ZŠ nebo 
primy až kvarty víceletého gymnázia (3. 
kat.).Každé dítě může namalovat jeden 
obrázek. Do 21. 5. musí být obrázky 
doručeny na kterékoli pracoviště VZP (na 
zadní straně název obrázku, jméno, 
příjmení, věk, adresa, č. telefonu autora). 
Na Krajských pobočkách VZP ČR budou 
vybrány nejlepší a vystaveny. Obrázky, 
které se umístí na prvním místě v každé 
kategorii z každého kraje postupují do 



celostátního kola a budou vystaveny ve 
vestibulu VZP ČR, Orlická ul. 2, Praha 
 
 
Zlatý klíček jede zpívat do Popradu 
 
Ve dnech 1. až 4. května navštíví žáci ZŠ 
Komenského město Poprad a tamější 
Základní školu Francisciho.  Na koncertním 
vystoupení představí svůj letošní program 
Zlatý klíček a naváže tak na tradiční 
vzájemné vztahy mezi městy Ústí nad 
Orlicí a Poprad. 
Slovenští kamarádi přijedou v červnu 
naopak k nám a věříme, že jim budeme 
moci ukázat to nejlepší, co v regionu máme. 
 
Májový koncert 
 
Zlatý klíček, Písnička, Notičky, dětské 
sbory ZŠ Komenského, a jejich hosté – 
DPS Muzika z Ostravy Poruby se představí 
na koncertě 16. května v 18.00 hodin 
v Roškotově divadle. Jste srdečně zváni. 
 
Ústecký slavík 
 
24. května se bude v ZUŠ konat již 5. 
ročník oblíbené soutěže. O vítězích mezi 
dětmi ve věku 12 až 15 let rozhodne 
odborná porota. Začátek soutěže je v 15.30 
hodin. Projekt podporuje Město Ústí nad 
Orlicí. 
 
Za šachy do Beskyd 
 
V březnu jsme se pochlubili postupem do 
republikového kola přeboru škol v šachu, 
kategorie 1.-5. třída ZŠ. Družstvo ZŠ Ústí 
n.O., Komenského 11, ve složení P. John, J. 
John, K. Šmajzrová, J. Kašpar a  J. 
Holásek, bojovalo ve dnech 27. – 28.3. ve 
Frýdlantu nad Ostravicí. Ze 7 zápasů se jim 
podařilo v těžké konkurenci zvítězit ve dvou. 
Dva dny strávené za šachovnicí pod Lysou 
horou budou jistě velkou motivací pro další 
činnost v tomto krásném sportu. Děkuji 
panu Ing. M. Šmajzrovi za úspěšné 
koučování, Městu Ústí n.O. a SRPŠ při ZŠ 
za finanční podporu. 
 
Mgr. Ivo Dvořák, ředitel ZŠ 
 
Poděkování 
 
Speciální základní škola Ústí nad Orlicí 
děkuje všem aktérům, kteří se podíleli na 
realizaci 6. ročníku Tanečního maratonu. 
Zejména Městu Ústí nad Orlicí a dalším 
sponzorům. 
 
Olga Kovářová 
 
Pozvánka na výstavu ručních prací 
 
CSP – chráněné bydlení v penzionu pro 
důchodce Vás srdečně zve na výstavu 
ručních prací, která se uskuteční ve dnech 
9. – 11. 5. Otevřena bude v době od 9-11, 
13-16 hod. 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – květen 2007 
 
Středa 2. a čtvrtek 3. v 19.30 hodin 

SEJMI ESO 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pátek 4. v 19.30 hodin 
KVASKA 
Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 14. a úterý 15. v 19.30 hodin 
GOYOVY PŘÍZRAKY 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 19. v 17.00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
ŠARLOTINA PAVUČINKA 
Česká verze. Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 19. a neděle 20. v 19.30 hodin 
DREAMGIRLS 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 22. v 19.30 hodin, středa 23. v 17.00 
a 19.30 hodin 
VRATNÉ LAHVE 
Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 24. v 19.30 hodin 
APOCALYPTO 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 25. a sobota 26. v 19.30 hodin 
ŠTĚSTÍ NA DOSAH 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 27. a pondělí 28. v 19.30 hodin 
GHOST RIDER 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 29. v 19.30 hodin 
BABEL 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 30. a čtvrtek 31. v 19.30 hodin 
HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – květen 2007 
 
Sobota 5. května 
14.00 hodin – Roškotovo divadlo 
Tanec, Tanec … 2007 – Krajská přehlídka 
scénického tance mládeže a dospělých, 
vstupné: 30 Kč 
 
Úterý 8. května 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Zahajovací koncert Kocianova Ústí 2007, 
Komorní filharmonie Pardubice, Milan 
AL-ASHHAB – housle (laureát KHS 
2006), vstupné: 80 Kč 
 
9. – 12. května 
ZUŠ Jaroslava Kociana 
49. ročník Kocianovy houslové soutěže 
 
Středa 9. května 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Slavnosti strun – 2. festivalový koncert 
J. Bárta-violoncello, J. Svěcený – housle, 
M. Synková – klavír, vstupné: 90 Kč 
 
Čtvrtek 10. května 
19.30 hodin – Chrám Nanebevzetí Panny 
Marie 

Varhanní píšťaly zvěstují - 3. festivalový 
koncert - V. Uhlíř – varhany, J. Svěcený – 
housle, M. Kejmar- trubka, vstupné: 90 Kč 
 
Pátek 11. května 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Galavečer evropských houslí – 4. 
festivalový koncert - Virtuosi Pragensis, J. 
Svěcený – housle, vstupné: 90 Kč 
 
Pátek 11. května 
20.00 hodin – Kulturní dům 
Horkýže Slíže – rockový koncert, 
předkapela: Metropolis Sk, vstupné: 190 Kč 
(předprodej), 220 Kč na místě 
 
Sobota 12. května 
14.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Závěrečný koncert vítězů KHS 2007, 
koncertní předplatné, vstupné: 50 Kč 
 
Neděle 13. května 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
K. Ludwig: LO  STUPENDO aneb Tenor 
na roztrhání, převzaté představení Divadla 
Na Vinohradech, vstupné: 190 Kč 
 
Sobota 26. května 
15.00 hodin – Roškotovo divadlo 
H. Ch. Andersen: Ledová královna, 
pohádka pro děti, vstupné: 40 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
Společenská kronika 
 
V měsíc květnu se dožívají významného 
životního jubilea tito občané našeho 
města: 
 
70 let 
paní Božena Kyselová 
paní Hana Šmídová 
paní Hana Kádnerová 
paní Věra Moravcová 
pan Jiří Musil 
pan Radoslav Sychra 
pan Pavel Javůrek 
pan Milan Šilar 
pan Zdeněk Radimecký 
pan Karel Kout 
75 let 
paní Anna Sedláčková 
paní Věra Šudová 
paní Zdena Blažková 
paní Eva Cihlářová 
paní Marta Snítilová 
pan Ladislav Cink 
pan Čeněk Sychra 
pan Jan Weiser 
80 let 
paní Anna Unčovská 
paní Anna Provazníková 
paní Eva Šimková 
81 let 
paní Anna Farníková 
paní Zdeňka Stránská 
paní Anna Dostálková 
paní Miloslava Pražáková 
paní Libuše Sloupenská 
pan Rudolf Křístek 
pan Vlastimil Filip 
pan Josef Vašátko 
82 let 



paní Lidmila Tejklová 
paní Ludmila Staňková 
paní Helena Hinčeková 
paní Marie Domlátilová 
paní Zdenka Vorlová 
pan Michal Gorun 
83 let 
paní Květoslava Borková 
paní Marie Kroulíková 
paní Jarmila Husičková 
paní Ludmila Diblíková 
paní Olga Papáčková 
paní Olga Salingerová 
pan Vladislav Látal 
pan Oldřich Stránký 
pan Emil Neumann 
84 let 
paní Marie Vávrová 
paní Valera Šulcová 
paní Libuše Roučková 
paní Věra Kozáková 
pan Antonín Kapoun 
85 let 
paní Anna Pátková 
pan Václav Čevona 
86 let 
paní Věra Halamová 
pan Rudolf Vrabec 
88 let 
paní Marie Chaloupková 
pan Jan Felgr 
90 let 
paní Ludmila Dušková 
91 let 
paní Berta Petrová 
93 let 
pan Čestmír Hoffman 
 
Vítáme Vás 
 
Dne 24. 3. 2007 se konalo v obřadní síni 
Městského úřadu  v Ústí nad Orlicí 
„Vítání občánků“. Do svazku občanů 
našeho města byli přijati tito noví 
občánkové: 
 
Melánie Malinová, Matěj Brand, Ladislav 
Bečvář, Lýdie Berkyová, Natálie 
Brodinová, Dominika Hordósová, Vilém 
Fischer, Veronika Kolářová, Pavla 
Mičková, Michael Tomeš, Kristian Václav 
Schauer, Matyáš Zastoupil, Jiří Láslo, 
Matěj Šmoldas, Vojtěch Morávek, Jana 
Stejskalová, Lukáš Uhlíř, Barbora 
Sýkorová, Lucie Nesejtová 
 
Našim malým spoluobčánkům přejeme do 
života hodně zdraví s štěstí v kruhu rodiny. 
 
 
LK Spinning Centrum – hala SŠUP 
 
5. 5. - Prodloužené lekce (90) – 14.00 hodin 
13. 5. - Spinning & Bodyforming (30+45) – 
14.00 hodin, (30 min. jízdy střední intenzity 
+ posilování problémových partií) 
19. 5. - Prodloužené lekce (90) – 14.00 
hodin 
27. 5. - Spinning & Bodyforming (30+45) – 
14.00 hodin 
Týdenní rozvrh běžných lekcí: 
po – pá: vždy v 10.00, 16.00, 17.30 a 19.00 
hodin 
so – ne: vždy v 10.00, 14.00 a 16.00 hodin 
Rezervace je nutná předem: 736 427 378 
Informace: www.lkspinning.com 

 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Úterý 1.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 2.5. – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 2.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 6.5. – 13.00 – 16.00 hodin 
Pepa Hoblík Junior (děti) 
Pondělí 7.5. – 18.00 – 22.00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 8.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 9.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Pondělí 14.5. – 18.00 – 22.00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Pondělí 14.5. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 15.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 16.5. – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 16.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Sobota 19.5. – 10.00 – 18.00 hodin 
Malé finále SBL (družstva) 
Pondělí 21.5. – 16.00 – 23.00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 23.5. – 18.00 – 22.30 hodin 
Tucl cup (jednotlivci) 
Pondělí 28.5. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 29.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 30.5. – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 30.5. – 19.30 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
 
Steakové hody – 18. – 23. května 
 
E-mail: radava@radava.cz, www.radava.cz, 
tel. rezervace: 465 529 477 - 9 
 
 
Kam za sportem v květnu 
 
Sobota 5. května 
Jiskra Ústí n.O. – Hlinsko (fotbal. divize od 
17 hod.) 
Úterý 8. května 
Velká cena města v cyklistické časovce do 
vrchu na Andrlův chlum 
Jiskra Ústí n.O. B – Morašice (krajská 
fotbal. IA. třída v 17 hod.) 
Čtvrtek 10. května 
Okresní přebory v atletice Sportu pro 
všechny od 13 hod. na stadionu 
Sobota 12. května 
FK Kerhartice – Tatenice (okr. fotbal. 
přebor v 17 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Tesla Pardubice (fotbal. 
divize v 17 hod.) 
Den aktivní turistiky v loděnici KČT Horal 
v Libchavách-Cakli 
Přebor leteckých modelářů – žáků 
Pardubického kraje (letiště Aeroklubu Ústí 
n.O.) 
Neděle 20. května 
12. výstup na Andrlův chlum pěšky, nebo 
na kole, start 8-10 hod. z náměstí 

I. kolo krajského přeboru družstev v atletice 
st. Žáků a žákyň, začátek v 9.30 hod. 
Středa 23. května 
I. kolo krajského přeboru družstev v atletice 
ml. žáků a žákyň od 15 hod. 
Čtvrtek 24. května 
Krajské přebory v atletice Zvláštních škol 
od 9 hod. na stadionu 
Jiskra Ústí n.O. – Velim (fotbal. divize od 
17 hod.) 
26. – 27. května 
45. a 46. ročník Ústecké 21 – Mezinárodní 
Mistrovství ČR automobilů do vrchu 
Velká cena města – mezinárodní turnaj ve 
volejbalu dorostenek na stadionu 
Neděle 27. května 
Krajské přebory v atletice st. a ml. žactva 
od 9.30 hod. na stadionu 
Jiskra Ústí n.O. B – Tesla Pardubice B 
(krajská fotbal. IA. třída v 17 hod.) 
Středa 30. května 
II. kolo krajského přeboru družstev nejml. 
Žáků a žákyň od 15 hod. na stadionu 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Úterý 1.5.  13.00 – 21.00 hodin 
Středa 2.5.  15.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 3.5.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hod. 
Pátek 4.5.     5.30-8.00, 14.00-21.00 hodin 
Sobota 5. a neděle 6.5.  12.00 – 21.00 hod. 
Pondělí 7.5.  14.00 – 20.00 hodin 
Úterý 8.5.  13.00 – 21.00 hodin 
Středa 9.5.  14.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 10.5.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hod. 
Pátek 11.5.  5.30-8.00, 12.00- 21.00 hod. 
Sobota 12. a neděle 13.5. 12.00-21.00 hod. 
Pondělí 14.5. 14.00 – 20.00 hodin 
Úterý 15.5. 5.30-8.00, 12.00-21.00 hod. 
Středa 16.5. 14.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 17.5.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hod. 
Pátek 18.5.  5.30-8.00, 14.00-21.00 hod. 
Sobota 19. a neděle 20.5. 12.00-21.00 hod. 
Pondělí 21.5. 14.00 – 20.00 hodin 
Úterý 22.5.  5.30-8.00, 12.00-21.00 hod. 
Středa 23.5. 14.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 24.5.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hod. 
Pátek 25.5.  5.30-8.00, 12.00-21.00 hod. 
Sobota 26.5. sanitární den  14.00-21.00 
hod. 
Neděle 27.5. 12.00 – 21.00 hodin 
Pondělí 28.5. 14.00 – 20.00 hodin 
Úterý 29.5.  5.30-8.00, 12.00-21.00 hod. 
Středa 30.5. 14.00 – 21.00 hodin 
Čtvrtek 31.5.  5.30-8.00, 15.00-20.00 hod. 
Plavání pro těhotné ženy: každou středu 
12.30 – 14.00 hod., vodní aerobik: 
pondělí a čtvrtek 20.00 – 21.00 hod. 
Informace: 465 524 254, www.tepvos.cz 
 
 
Václav Čevona slaví 85 let 
 
Ve čtvrtek 24. května oslaví významné 
životní jubileum nejlepší ústecký sportovec 
všech dob pan Václav Čevona. Přišel do 
Ústí n.O. na podzim roku 1939, aby 
studoval na textilní škole a už zůstal 
našemu městu věrný. Tehdejší vedoucí 
ústecké atletiky František Stránský ho hned 
po příchodu zlákal do atletiky, ale také do 
lyžování. Bohužel na jaře 1941 nacisté 
činnost tehdejšího Sokola zakázali a tak 
Čevona musel závodit na SK Choceň. Ale 
hned 1. ledna 1946 se do Sokola Ústí n.O. 
vrátil. 



Vydržel závodit plných 23 let, 13x zlepšil 
československý rekord, 5x byl mistrem 
Československa a ve žlutomodrém dresu 
ústeckých atletů vybojoval 69 utkání. 
Jeho největší úspěchy: 4. místo olympiáda 
1948 Londýn, 4. místo ME 1946 Oslo,  6. 
místo ME 1950 Brusel, a 1. místo 
akademické mistrovství světa 1951 Berlín, 
vše na trati 1500 m. Po skončení aktivní 
činnosti v roce 1961 pracoval jako trenér, 
rozhodčí, krátce byl předsedou atletů a 
delší dobu pak hospodářem. Aktivně 
pracoval také v lyžování a dlouhá léta byl 
člen org. výboru Skiinterktiréria. Získal 
čestné tituly mistr sportu, zasloužilý mistr 
sportu a mistr atletiky. 
V roce 2002 obdržel cenu fair-play ČOV a 
v roce 2003 obdržel ve Švýcarsku 
mezinárodní cenu fair-playJeana Borotry. 
 
 

Kolem Pastvinské přehrady po 
jedenadvacáté 

KČT v Ústí nad Orlicí pořádá  8. května 22. 
ročník cyklojízdy „Kolem Pastvinské 
přehrady“. 
Start je mezi osmou a devátou hodinou 
z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí. 
Samozřejmostí při podobných akcích je 
dodržování silniční vyhlášky, děti mladší 
patnácti let jedou v doprovodu dospělé 
osoby. Na Vaši hojnou účast se těší 
pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí. Dodržuj 
zákon 361/2000 o pozemních 
komunikacích! 
     
Ústečtí turisté zvou na rozhlednu 

KČT v Ústí nad Orlicí připravil na  
20.května 12. ročník jarní cykloakce „K 
rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8,00 
do 10,00 hodin z Mírového náměstí v Ústí 
nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na 
Andrlově chlumu do 20 hodin. Ostatní 
cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 km 
jsou od nejdelší odvozeny. Pozor – mládež 
do 15 let se může akce zúčastnit pouze 
v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 
361/2000 o pozemních komunikacích! 
 
Cyklo Glacensis 2007    
 
Region Orlicko - Třebovsko Vás zve 18. 
května na 6. ročník mezinárodní cyklistické 
akce Cyklo Glacensis 2007. Tato akce 
zahajuje cykloturistickou sezónu v česko-
polském příhraničí. Startuje se v pátek 18. 
5. 2007 v 8.00 hod. z náměstí v Ústí nad 
Orlicí, cíl je v nedalekém Potštejně, trasa je 
dlouhá cca 65 km. Bližší informace vedoucí 
týmu Otakar Boura tel. 603 772 985 a 
koordinátorka Cyklo Glacensis 2007 na 
české straně PhDr. Jana Staňková, tel. 603 
569 884. 
 
Cakle zve na Den Aktivní turistiky v 
Česku   
 
V sobotu 12. května se koná v 25 
sportovně-rekreačních areálech po celé ČR 
Den Aktivní turistiky v Česku. V areálu 
vodáckého tábořiště Cakle jako jednom z 
partnerů projektu začíná program v 10.30 
hod. Připraveny jsou pěší a cyklotrasy, 
společné splutí Tiché Orlice v úseku 

Nebíčko – Cakle, lezení po cvičné stěně a 
opékání buřtů. Občerstvení je zajištěno v 
otevřeném vodáckém bufetu. Akce je 
spolufinancována EU a Pardubickým 
krajem. Přijďte se pobavit, zasportovat, 
zasoutěžit, užít legraci, napětí a 
dobrodružství s Aktivní turistikou. Další 
informace Otakar Boura tel. 603 772 985. 
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