
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí  červen 2006   ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
RM uložila  vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce: 
- záměr prodeje st.p.č. 980/2. st.p.č. 
980/1, p.p.č. 1994/1 a budovy čp. 932 na 
st.p.č. 980/1 v k.ú. Ústí n.O. 
- záměr  prodeje p.p.č. 2364/1, 2992 a 
st.p.č. 373/1 v k.ú. Ústí n.O. 
- záměr prodeje p.p.č. 976/93 a st.p.č. 
1106 v k.ú. Hylváty 
RM jmenovala hodnotící komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek v rámci 
otevřeného výběrového řízení veřejné 
zakázky na „Dodávku cisternové 
automobilové stříkačky pro SDH Ústí 
n.O. – Černovír“. 
RM schválila  uveřejnění oznámení 
otevřeného řízení v souladu s § 42 zákona 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, na 
akci „Regenerace panelového sídliště 
Štěpnice-2. etapa „. 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí 
Ústí nad Orlicí 2006 + LOGO 
Týden dobré pohody – Město v pohybu 
 
Podrobný program s časovým rozpisem 
jednotlivých vystoupení  na Mírovém 
náměstí a doprovodných akcí naleznete 
v příloze  tohoto Informačního listu. 
 
Upozornění pro občany 
 
Ve dnech 13. – 16. června 2006 bude 
z důvodu montáže fotokabiny pro e-
pasy uzavřena kancelář agendy 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů v 1. poschodí budovy MěÚ 
v čp. 7 na Mírovém náměstí. 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Časový harmonogram přistavování 
velkoobjemových kontejnerů: 9.00 – 
17.00 hodin 
Nová ul.                    1. června 
Korábova ul.             7. června 
Na Štěpnici               8. června 
 
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  
 
Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod. 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR jako 
příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, provedlo zjišťovací řízení k 
„Regionálnímu programu NUTS II 
Severovýchod“, zahájené dne 27. 3. 2006. 
Operační program bude zahrnovat aktivity 
v působnosti krajů a obcí, které mohou 
významnou měrou přispět k rozvoji 
regionů. Realizace operačního programu 
by ve svém důsledku měla přispět 
k ekonomickému rozvoji, ke zlepšení 
dopravní infrastruktury, k ochraně 
životního prostředí, k rozvoji cestovního 
ruchu, sociální a zdravotní péče a dalších 
oborů. 

V závěru zjišťovacího řízení MŽP ČR 
konstatuje, že posuzovaná koncepce 
naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 
písm. a) zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a proto bude provedeno 
komplexní posouzení ROP NUTS II 
Severovýchod s důrazem na vypořádání 
připomínek, které ministerstvo v rámci 
zjišťovacího řízení obdrželo. Současně 
stanovilo osmnáct prioritních okruhů 
problémů, na které by se mělo hodnocení 
vlivů zaměřit. 

Text závěru zjišťovacího řízení je 
zveřejněn na úřední desce a internetové 
stránce Městského úřadu Ústí nad Orlicí a 
je k nahlédnutí na stránce MŽP – 
www.ceu.cz/EIA/SEA. 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Absolventský recitál studentů II. 
stupně  - Jan Pokorný - klavír 
pátek 2. června 2006 v 19.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Recital žáků přijatých na konzervatoř 
Nikola Kněžková – lesní roh,Petr 
Kubový – trubka 
úterý 13. června 2006 v 18.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Setkání s absolventy Základní 
umělecké školy 
čtvrtek 15. června 2006 v 18.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Veřejná přehrávka klavírní třídy p. uč. 
Kamily Šejnohové 
pondělí 19. června 2006 v 18.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Závěrečný koncert „ SLAVNOST 
MEZI SLOUPY “  
středa 21. června 2006 16.00 až 19.00 
hod. – prostranství před školou 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
 
Z důvodu množících se dotazů na termín 
otevření dalších muzejních výstav žádá 
městské muzeum potenciální návštěvníky 
touto cestou o strpení. V současné době 
není možné vystavovat,  protože nejsou 
k dispozici žádné výstavní prostory. Ty 
závisí na rekonstrukci prostor, která 
teprve bude probíhat.  Sbírky se 
momentálně stěhují do nových depozitářů 
a jejich postupný převoz představuje nyní 
přesun přibližně 14 tis. předmětů, v čemž 
zaměstnancům muzea vydatně a obětavě 
pomáhají svými fyzickými silami 

černovírští hasiči. A za to jim patří velký 
dík.   
Muzejní výstavy si budete moci zatím 
zpětně prohlédnout na právě vznikajících 
www. stránkách muzea : 
www.muzeum.ustinadorlici.cz, a to 
alespoň postupně ty nejúspěšnější, které 
Vám přiblížíme pomocí  starých záběrů. 
Vybírat je opravdu z čeho. Statistika nám 
prozrazuje, že za 15 let výstavní činnosti 
bylo muzeem uspořádáno 138 výstav, 
které shlédlo přes 345 tisíc návštěvníků. 
Z tohoto množství bylo 32 výstav 
zapůjčených nebo vzniklo v úzké 
spolupráci s jiným subjektem, ostatní 
připravovali muzejníci sami, což platí i o 
48 výstavách betlemářských, jejichž 
návštěvnost byla úctyhodná – téměř 265 
tisíc lidí. Přímo v Ústí bylo pro 102 tis. 
návštěvníků uspořádáno 104 výstav, 
z toho 14 betlémářských. Tyto vybrané 
v našem městě vyhledalo v neustále se 
přesunujících výstavních prostorách  23 
tisíc návštěvníků, ovšem desetkrát tolik 
lidí Ústí poznalo prostřednictvím betlémů 
mimo naše město (přes 242 tisíc 
návštěvníků). Pro zajímavost 
v pomyslném žebříčku návštěvnosti 
v Ústí nad Orlicí, vynecháme-li 
neprokazatelnou návštěvnost výstav 
v Roškotově divadle,  i tak vedou 
betlémy. Rekordních 3 940 lidí , kteří je 
viděli během roku 1992 v Brožkově vile a 
přes 2,5 tisíce lidí v roce 1994 prozrazuje 
tehdejší „boom“ dosud „zakazovaného 
ovoce“. Pomyslné třetí a čtvrté místo 
v návštěvnosti zaujímají loňské Kočárky a 
České loutkové divadlo, které nadchlo ve 
výstavním sále Rieter a.s. v roce 1997. 
Vynecháme-li další následující 
betlémářské výstavy, úspěšnou 7. v pořadí 
se stala i výstava  Pod tíhou osudu, 10. 
Ústecké jubilejní sporty  a na 13. místě 
Fauna ČR. Zde však nelze zcela 
srovnávat, průměrem byly vždy 
„šestitýdenní“výstavy, tyto však trvaly 
některá 3 měsíce, jiná pouhých 14 dní. Do 
pomyslného 27. místa s návštěvností nad 
1000 návštěvníků se z těch klasicky 
trvajících umístily výstavy navštěvované 
zejména patrioty, dále měly úspěch 
výstavy s etnografickým zaměřením a 
výstavy užitého umění. Zkušenost 
ukázala, že v Ústí potřebujeme mít stálou 
muzejní expozici pojednávající o městě 
(pro turisty), jejíž jednotlivé části budou 
vždy nárazovými výstavami 
monotématicky rozšiřovány (pro patrioty 
a školy) ve stylu výstav, které se konaly 
většinou v čp. 7 a dále prostor pro 
tématicky atraktivní výstavy určené 
místním „kulturním“ labužníkům.  
Prozatím: Máte možnost potěšit se 
netradičními záběry Jaroslava Kociana na 
malé výstavě „Když jsou housle 
v pouzdře“ s česko-anglickým textem, 
která je k vidění od otevření letošní 
Kocianovy houslové soutěže v prostorách 
ZUŠ.  Na letní měsíce je pro Vás 
připravováno alespoň malé překvapení, o 
kterém budete včas informováni. 
 
Jarmila Süsserová 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 



Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve do Galerie pod radnicí, kde 
jsou do 18. června otevřeny následující 
výstavy 
Jubilanti 2006 
 
Pavel Gríger – obrazy 
Václav Klička – obrazy, kresby, 
grafika, sgrafita 
 
*****    *****  *****   *****   ***** 
 
Zdeněk Jenčovský – Dřevořezby 
 
Tuto výstavu pořádá KPU Ústí nad Orlicí 
společně se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých ČR, pobočka 
Česká Třebová. 
 
****   ****   ****   ****   ****   ****    
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí 
nad Orlicí a Klub přátel umění Ústí nad 
Orlicí Vás srdečně zvou na 
 
Výstavu prací žáků středních 
uměleckoprůmyslových škol ČR, 
 
která se uskuteční ve dnech 21. – 23. 
června v Galerii pod radnicí v Ústí nad 
Orlicí 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 
14-17 hod., 2. a 3.6. galerie uzavřena 

 
Galerie Koráb 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie Koráb 
v Lochmanově ulici na výstavu 
 
Pavel KABELÁČ – OBRAZY 
12. června – 24. července 2006 
 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
DDM ÚO Zve veřejnost: 
Zahradní slavnost, sobota 3. 6. 2006, 
park u divadla, moderuje Martin 
Culek, VSTUP ZDARMA, hlavním 
sponzorem je Město Ústí nad Orlicí 
Program v parku: 
15.00 – 16.30 - zahájení, výstavy a 
vystoupení zájmové činnosti DDM  
16.30 – 17.00 - Divadlo jednoho Edy 
 – o nepořádném křečkovi, loutkové 
divadlo pro děti 
17.00 – 18.00 - KONCERT POST-IT, 
www.post-it.cz 
18.00–19.00 - KONCERT THE 
NAVIGATORS, www.navigators.cz 
20.00 - břišní tanečnice DDM a Jana 
Růžičková 
20.30 - KONCERT KHOIBA, 
www.khoiba.org 
22.00 - Divadlo na půdě – TRIARIUS 
ČESKÁ TŘEBOVÁ - Mazací hlava 
22. 30 - Taneční party v sále DDM 
Doprovodný program 
Výstava v čajovně – Linda Kaplanová, 
Čajůstky  
Zahradní jarmark: Iveta Strnadová – 
šperk, Martina Novotná – textil, Vanda 
Pišínová – Dárky ve věži, Veronika 
Jiříková – porcelán, Magda Vachunová – 
oblečení, www.maydafashion.com 

Pétanque  a jiné zábavné letní hry, 
Lezecká krápníková jeskyně, akvárium, 
internet v novém a větším - 5 míst, Čajový 
klub DDM – letní zahrádka, Bar – sladké 
i slané, pro děti i dospělé, Večerní oheň, 
opékání vuřtů .  
Sponzoruje Pizzerie Domino Ústí nad 
Orlicí. www.ddm-usti.cz, 
 

Taneční sdružení Eva 
 
TS Eva děkuje Městu Ústí nad Orlicí za 
přidělení grantů, díky kterým můžeme 
zdárně připravovat činnost sdružení a 
akce souboru C-Dance, který pravidelně 
zkouší v pátek na sále tanečního oboru 
ZUŠ od 19.00 hod. 
Chtěli bychom informovat o chystané letní 
taneční dílně „Tanec, tanec …na počátku 
léta“, kterou TS Eva připravuje společně 
s Klubcentrem od 4. do 9. července. 
Obsahem dílen jsou praktické semináře 
s předními tanečními pedagogy a lektory, 
diskusní večery s projekcí, večerní 
představení před ZUŠ a v Roškotově 
divadle (letos přijedou se svým 
představením Veselé skoky z Prahy). Více 
o TS Eva, projektech a akcích souboru C-
Dance na www.cdance.xf.cz 
 
Za TS Eva Zlatuše Bartošová 
 
Z činnosti souboru Acri Tibia 
 
Po dvouleté odmlce se flétnový soubor 
zúčastnil celostátní soutěže "Pískání 
pro zdraví". Krajské kolo se konalo 22.4. 
v Pardubicích, soubor soutěžil 
tentokrát ve třetí kategorii pro děti 12-15 
let. Věkový průměr našeho souboru 
je 12 let a přesto vyhrál a postoupil do 
finále, které se bude konat 27.5. 
v Praze. Zde se pokusí obhájit 
dvojnásobné prvenství z posledních dvou 
let, kdy se soutěž konala. 
Soubor přijal pozvání na mezinárodní 
kongres alergologů do Prahy, kde bude 
svým koncertem tuto akci zahajovat a 
tímto reprezentovat město Ústí nad Orlicí 
dne 10.května. 
Poděkování patří všem rodičům a 
prarodičům, kteří vydatně pomáhají v naší 
činnosti. Bez jejich podpory by soubor 
těžko byl tam, kde je nyní. 
V těchto nejbližších měsících je prováděn 
nábor  - výuka na všechny typy 
zobcových fléten, od sopraninové po 
basovou. Věková hranice není omezena, 
vítáni jsou začátečníci i pokročilí, děti i 
dospělí. Připomínám, že naše 
činnost není součástí výuky na ZUŠ a 
proto bližší informace na tel. č. 
465524763, 604580011 pí Dagmar 
Krejsová. Soubor pracuje za podpory 
sponzorů a města Ústí nad Orlicí. 
Za soubor Dagmar Krejsová 
 
Poděkování SZŠ 
 
Od března 2006 se žáci 3. - 5.ročníků ZŠ 
Ústí nad Orlicí Komenského zúčastňovali 
kurzů první pomoci na SZŠ v Ústí nad 
Orlicí. 
Děkujeme studentkám 2. ročníku a paní 
učitelkám za přípravu celé akce, která 
vyvrcholí 27.června 2006 soutěží žáků v 

poskytování první pomoci. 
Kolektiv pí učitelek I. stupně 
 
Zlatý klíček v Ostravě 
 
Ve dnech 1. až 4. května reprezentoval 
DPS ze ZŠ Komenského svou školu a 
město Ústí n.O. na třech koncertech, kde 
se představil ostravskému publiku. Se ZŠ 
J. Valčíka z Ostravy Poruby udržuje sbor 
kontakty už více než 10 let. Děkujeme 
Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu. 
 
Ocenění literárních prací 
 
Literární práce žáků ZŠ Komenského byly 
oceněny na XII. ročníku krajské soutěže 
„O pardubický pramínek“. Ve dvou 
kategoriích získala děvčata P. Stárková 
z 9.C třídy a M. Süsserová ze 7.B třetí 
místa. Gratulujeme!! 
 
Les ve škole 
 
Jaro je na 1. stupni ZŠ Komenského 
tradičně ve znamení přírodovědy. V úterý 
18.4. byla ukončena mezitřídní soutěž Les 
ve škole, která začala v loňském 
listopadu. Děti s pomocí rodičů, přátel, 
ale i atlasů a encyklopedií odpovídaly na 
otázky, které se týkaly naší přírody i 
životního prostředí. V mladší kategorii 
(2.-3.tř.) zvítězila třída 3.B, ve starší 
kategorii (4.-5.tř.) to byla IV.B. Soutěž 
byla zahrnuta do projektu Poznáváme 
přírodu a naše životní prostředí, na který 
finančně přispělo Město Ústí n.O. Drobné 
odměny nejaktivnějším dětem věnoval 
odbor ŽP MěÚ. 
Mgr. J. Eliášová, ZŠ Komenského 
 
Den Země v přírodě 
 
Ve středu 26.4. se žáci I. stupně ZŠ 
Komenského zúčastnili 5. ročníku závodu 
Den Země v přírodě. Tříčlenné hlídky 
mladší a starší kategorie běhaly po 
vytyčených trasách v okolí našeho města 
a odpovídaly na otázky zaměřené na 
poznávání živé a neživé přírody, ekologii 
a přírodovědné zajímavosti. Trasy 
zajišťovali žáci 9. ročníku. Závodu se 
zúčastnilo celkem 208 dětí. Za chybnou 
odpověď jim byla připočítána 1 trestná 
minuta. Tři nejlepší hlídky v každém 
ročníku byly odměněny. Odměna čekala i 
na ty hlídky, které měly nejmenší počet 
trestných minut. Za finanční pomoc 
děkujeme Městu Ústí n.O. a odboru ŽP 
MěÚ za drobné odměny pro účastníky. 
Fotografie najdete na 
http://www.uokome.cz 
 
Mgr. J. Eliášová, ZŠ Komenského 
 
AKADEMIE  2006 
 
ZŠ Komenského, Ústí nad Orlicí pořádá 
dne 23. června  tradiční akademii. Začátek 
představení pro veřejnost, na kterém 
vystoupí téměř 300 žáků školy, je v 16.30 
hod. a 19.30 hod. v Roškotově divadle. 
Jste srdečně zváni. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 



 
Den dětí 
Čtvrtek 1.6. od 16.00 hod. na zahradě MŠ 
Heranova, vstupné: 25 Kč 
Kavárnička, středa 7.6. od 17.30 hod. 
v prostorách MC Medvídek 
Zdraví, středa 7.6. od 10.00 hod., 
vstupné: 15 Kč – Povídání s panem 
Petříkem na téma Bepanthen 
Čínská medicína, středa 14.6. od 10.00 
hod., vstupné: 20 Kč – Přednáška paní I. 
Chromcové na téma čínská medicína 
TIANSHI 
Zdravá výživa, středa 21. 6. od 10.00 
hod., vstupné: 15 Kč – Povídání s paní J. 
Pávkovou na téma: Co vzít s sebou 
zdravého na dovolenou? 
Malování na chodník, středa 28.6. od 
15.00 hod. – Přijďte si namalovat něco 
veselého na chodník před MC Medvídek! 
MC Medvídek, Heranova 1348, 
www.sweb.cz/medvidekuo, 
medvidek@seznam.cz, 
Kontakt: Míla Crhonková – 605 774 569 
 
Soutěž O černého výra 
 
Sbor dobrovolných hasičů Černovír 
pořádá XV. ročník hasičské soutěže O 
černého výra. Koná se v neděli 25.6.2006 
od 9.00 hodin na hřišti Pod lesem v 
Černovíru. Soutěž je zařazena v seriálu 
Velká cena Ústeckoorlicka v požárním 
útoku. Bohatý doprovodný program. 
 
Informace Českého červeného kříže 
 
Kurzy první pomoci pro veřejnost 
13. června – První pomoc pro řidiče 
(zástava dechu a krevního oběhu, 
krvácení…). Kurz začíná od 19.00 do 
21.00 hod. ve specializované učebně 
první pomoci na ZŠ Bratří Čapků. Cena 
kurzu je 100 Kč (členové ČČK 50 Kč) + 
příručka první pomoci zdarma 
20. června – Kurz automatické externí 
defibrilace – 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. 
Světový den dárců krve 
OS ČČK v Ústí nad Orlicí a nemocnice 
v Ústí nad Orlicí – transfúzní odd. 
pořádají v rámci Světového dne dárců 
krve  Den otevřených dveří transfúzního 
odd. v nemocnici v Ústí n.O. 14. června 
od 10.00 do 14.00 hodin. 
Letní pobyt pro děti – Losinka 
14-ti denní letní rekondiční tábor pro děti 
s alergickým onemocněním – 8.7. – 22.7. 
2006. Rekreační komplex Losinka, obec 
Rapotín u Velkých Losin. Bohatý 
program, spousta her a soutěží, lékařský 
dohled, rehabilitační cvičení, návštěva 
termálních lázní atd. 
Bližší informace na tel.: 775 112 998, 
465 711 355, nebo 
www.sweb.cz/cckuo/Irta.htm 
Senior doprava 
Potřebujete přepravu? Využijte naši 
senior dopravu. Tato doprava je určena 
seniorům, osobám zdravotně oslabeným a 
matkám s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na nákup … 

Doprava jezdí denně od 7.00 do 15.30 
hod. (po dohodě je možné i mimo tyto 
hodiny). Objednávky den před 
plánovanou jízdou na tel.: 465 711354, 
728 417506. 
Cena přepravy:  
- po Ústí n.O.       25 Kč/1 jízda 
- mimo Ústí n.O.    5 Kč /1 km 
Permanentky k dostání na ČČK – 
Smetanova 43, nebo na Informačním 
centru města. 
 
Den zdraví v Ústí nad Orlicí 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, 
Východní pobočka-pracoviště v Ústí n.O. 
pořádá dne 13.6. od 9.00 do 16.00 hod. 

Den zdraví. 

Při této akci zdarma vyšetříme hladinu 
cholesterolu, změříme krevní tlak, 
stanovíme BMI a % tělesného tuku. Dále 
nabídneme poradenství v oblasti správné 
výživy a snižování nadváhy, při odvykání 
kouření, očkování a poradenství 
v prevenci rizikového chování (HIV/AIDS, 
drogy). 
Den zdraví se uskuteční ve spolupráci se 
SZŠ v Ústí n.O., ČČK Ústí n.O. a Městem 
Ústí n.O. v rámci akce Město v pohybu – 
Týden dobré pohody na Mírovém náměstí 
v Ústí n.O. 
 
Oblastní charita informuje 
 
Počátkem roku 2006 proběhla v ČR 
Tříkrálová sbírka. Z této charitní sbírky je 
částečně financována většina  charitních 
projektů (např. Občanská poradna, 
Mateřské centrum, Dům pokojného stáří 
sv. Kryštofa….). Chceme poděkovat 
všem, kteří na charitní projekty přispěli 
jakoukoliv částkou. 
Občanská poradna nabízí bezplatné, 
nezávislé, nestranné a diskrétní 
poskytování rad a informací z oblastí: 
sociální dávky, bydlení, pracovně právní 
vztahy, rodina a mezilidské vztahy, 
majetkoprávní vztahy, ochrana 
spotřebitele, informace o EU 
17. listopadu 69, Ústí n.O., tel.: 465 
520520, po: 8.00-11.30, 12.30-17.00 
hod., čt: 8.00-11.30, 12.30-16.00 hod., e-
mail:poradna@orlicko.cz 
 
Informace pro občany 
 
CZPPK-detašované pracoviště v Ústí 
n.O., Čsl. armády 1181 nabízí k již 
zavedeným službám: poradenství a osobní 
asistence pro zdravotně postižené občany 
a děti novou službu hlídání dětí ve 

večerních hodinách. Informace podáme 
v Centru, v úředních hodinách po – čt od 
7 do 16 hod., tel.: 465 525324, 775 
693986, 775 693 985. 
Za CZPPK Eva Jiřincová 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – červen 2006 
 
Čtvrtek 1. v 19.30 hodin 
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 3. a neděle 4. v 19.30 hodin 

„V“ JAKO VENDETA 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 6. a středa 7. v 19.30 hodin 
FIREWALL 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 19. a úterý 20. v 19.30 hodin 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 
Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 22. v 19.30 hodin 
CAPOTE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 24. v 17.00 hodin 
BAMBI 2 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 24. a neděle 25. v 19.30 hodin 
ZÁKLADNÍ  INSTINKT 2 
* Titulky. Vstupné: 75 Kč 
 
Pondělí 26. v 19.30 hodin 
UTAJENÝ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 27. v 19.30 hodin 
SPOJENEC 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 28. v 19.30 hodin 
RŮŽOVÝ PANTER 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Čtvrtek 29. v 19.30 hodin 
NEPOHODLNÝ 
* Titulky. Vstupné: 60 Kč 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
Kubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – červen 2006 
 
Pátek 2. června 
16.00 hod. – venkovní prostor Sportcentra 
Radava - Dětský den – Vosa jede – 
zábavný program pro děti – hry, zábavné 
a sportovní soutěže, malování, zpívání, 
tanečky, táborák a opékání buřtů 
18.00 hod. – Dětská diskotéka 
 
Neděle 4. června 
14.00 hodin – 2. kolo celostátní 
přehlídky Hledáme nové skladby pro 
dechový orchestr 2006 
Uskuteční se v rámci festivalu dechových 
hudeb Pravečkův Lanškroun, soutěžní 
skladby předvede Posádková hudba 
Olomouc 
 
Pondělí 5. června 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
G. Feydeau – BLBOUN 
Divadlo Na Fidlovačce Praha 
 
Čtvrtek 8. června 
20.00 – 22.00 hodin – Mírové náměstí 
Město Ústí nad Orlicí vítá Českého 
lvíčka – Filmová upoutávka 
neprofesionálních filmařů pro občany 
města Ústí nad Orlicí 
 
9. – 10. června 
Roškotovo divadlo, Malá scéna 



Celostátní soutěž neprofesionální 
filmové tvorby ČESKÝ LVÍČEK 2006 
 
12. – 18. června 
Mírové náměstí – Ústí nad Orlicí 2006 
Týden dobré pohody – Město v pohybu 
 
Dětský den na konci června 
aneb Vítání prázdnin 
  
V sobotu 24.června 2006 od 16.00 hod. 
na dětském hřišti na zahradě Jednoty 
bratrské. Spousta legrace, soutěžení o 
ceny, možnost občerstvení. Program je 
uzpůsoben dětem do max. 10 let. 
Pořádá D-club Jednoty bratrské. 
Vstup zdarma. 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci červnu 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
 
70 let 
paní Libuše Králová 
paní Marie Kašparová 
paní Alenka Lamačová 
paní Zdeňka Solíková 
paní Magdaléna Fridrichová 
pan Karel Kašpar 
75 let 
paní Zdenka Kacálková 
paní Milena Janásková 
pan Zdeněk Pirkl 
pan Josef Langr 
pan Oldřich Vavřín 
pan Ladislav Dostálek 
paní Růžena Ešpandrová 
80 let 
paní Markéta Kindlová 
paní Olga Pragerová 
paní Zdeňka Pecháčková 
81 let 
paní Marie Štanclová 
paní Lenka Havlíčková 
pan Jan Smola 
pan Karel Blank 
82 let 
paní Milada Knapovská 
pan Drahoslav Papáček 
paní Marie Bezuchová 
83 let 
paní Marta Kubátová 
paní Marta Valterová 
paní Marie Mitkovová 
pan Jan Jandera 
pan Antonín Hůlka 
pan Ladislav Janeba 
84 let 
pan Adolf Roh 
pan Jaroslav Radechovský 
pan František Jirásek 
paní Marie Pospíšilová 
85 let 
paní Ladislava Růžičková 
86 let 
paní Anna Fišerová 
paní Anna Hradecká 
paní Jana Šrámková 
paní Ludmila Dostálová 
pan Josef Fišer 
pan Josef Langr 
93 let 
paní Oldřiška Kněžková 
 

V měsíci květnu 2006 se dožila 
významného životního jubilea -  82 let 
paní Olga Papáčková. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 5.6. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 7.6. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Pondělí 12.6. – 19.00 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Pondělí 19.6. – 16.00 – 18.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 19.6. – 18.30 – 22.30 hodin 
Liga (družstva) 
Úterý 20.6. – 17.30 – 23.00 hodin 
Dámská jízda (ženy) 
Středa 21.6. – 19.00 – 23.00 hodin 
Proplast 3. liga (družstva) 
Neděle 25.6. – 13.00 – 15.00 hodin 
Albert Junior (mládež) 
Pondělí 26.6. – 18.00 – 22.30 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Pondělí 26.6. – 19.45 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (drusžtva) 
Úterý 27.6. – 15.30 – 23.00 hodin 
Elektroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 28.6. – 19.00 – 23.00 hodin 
K-Mont 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 29.6. – 19.00 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Sportovní centrum Radava, V Lukách 
1515, Ústí n.O., tel.-rezervace: 465 
529477-9, e-mail: radava@radava.cz, 
www.radava.cz 
 
Prodejní výstava 
 
Velká prodejní výstava stanů, spacích 
pytlů a batohů dne 15. – 17.6. 2006 před 
Kulturním domem v Ústí n.O. Zboží 
značek Husky, Trimm, Ferrino, Corazon, 
Doldy, Hannah, Treksport. čtvrtek a pátek 
9.00-18.00 hod., sobota 8.00-12.00 hod. 
Výstavní slevy stanů 20%. Kontakt: 737 
261132. 
 
Kam za sportem v červnu 
 
Sobota 3. června 
Sokol Kerhartice – Rozhraní (krajský 
volejbalový přebor II. tř. – dvojzápas v 10 
hod.) 
Sobota 3. června 
30. ročník akce „Orlickým Podhůřím“, 
pěšky, nebo na kole 
Neděle 4. června 
Jiskra Ústí n.O. B – Sokol Libchavy 
(krajská fotbalová IA.tř. v 17 hod. a dva 
předzápasy žáků Ústí n.O.-Horní Jelení) 
Sobota 10. června 
Jiskra Ústí n.O. – Svitavy (fotbalová 
divize od 17 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. B – Rozhraní (krajský 
volejbalový přebor II.tř.–dvojzápas v 10 
hod.) 
Sobota 17. června 
Sokol Kerhartice – Jiskra Ústí n.O. B 
(krajský volejbalový přebor II.tř.-
dvojzápas v 10 hod.) 
FK Kerhartice – Sopotnice (poslední kolo 
okr. fotbalové II.tř. od 17 hod.) 
Neděle 18. června 
Jiskra Ústí n.O. – Hrochův Týnec 
(poslední kolo krajské fotbalové IA.tř. od 

17 hod. a dva předzápasy žáků Ústí n.O. – 
Svitavy B 
 
Atletická pozvánka 
 
Atleti Jiskry Ústí n.O. zvou ústeckou 
veřejnost na dvě významné akce. Ve 
středu 14.6. se poběží III. ročník běhu 
městem na 8 km se startem a cílem na 
náměstí. Na startu bude opět několik 
reprezentantů ČR. Loni tento závod 
vyhrál R. Štefko, druhý byl R. Krupička a 
třetí P. Faschingbauer. Start závodu je 
v 16.15 na náměstí. 
Ve čtvrtek 15.6. bude slavnostně otevřena 
atletická osmidráha na stadionu, která je 
pokryta umělým povrchem zn. 
CONIPUR. Zahájení bude v 16.00 hod. a 
od 16.15 hod. proběhnou závody za účasti 
reprezentantů – účast už slíbili Tomáš 
Dvořák a Roman Šebrle. V rámci 
závodu se poběží Memoriál Jána Kováče 
na 800 m, závod žactva na 500 m a Velká 
cena Václava Čevony na 3 km. 
 
Pozvánka na Rieter Cup 
 
Netradičně v neděli 2.7. bude na 
tenisových kurtech v Ústí n.O. zahájen 
turnaj Rieter Cup. Hrát se bude opět jako 
mistrovství ČR mužů a žen a bude to 
jubilejní X. ročník tohoto mistrovství 
v Ústí n.O., i když vlastní turnaj bude mít 
už jedenáctý ročník. K účasti bude opět 
vybráno 48 mužů a 32 žen. Tituly t loňska 
obhajují D. Novák z LTC Pardubice a L. 
Hradecká z ČLTK Praha. Mezi nejlepší 
hráče a hráčky bude rozděleno 650.000 
Kč. Proti loňsku bude celý turnaj o jeden 
den kratší a finálové zápasy se budou hrát 
už v pátek 7.7. 
Pořadatelé z TK Ústí n.O. a z agentury 
RC Sport připravili pro letošní jubilejní 
ročník několik novinek a srdečně zvou 
ústeckou sportovní veřejnost – hraje se 
denně od neděle do pátku vždy od 10.00 
hod., vstup na turnaj je volný. 
 
Výsledky IX. ročníku Jarního běhu o 
putovní pohár Václava Čevony 
 
V úterý 25.4. se zúčastnilo 234 závodníků 
ze ZŠ v Ústí n.O. a okolí Jarního běhu. 
Pořadatelem byla ZŠ Komenského a 
DDM Ústí n.O. Finančně přispěl MÚ 
v Ústí n.O. Putovní pohár získala již 
potřetí v řadě ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří 
Čapků. Vítězové jednotlivých kategorií: 
Předžákyně: B. Kapounová, nejml. 
žákyně: I. Havlová, ml. žákyně: L. 
Čadová, st. žákyně: Ž. Langrová, 
dorostenky: A. Leschingerová 
Předžáci: J. Procházka, nejml. žáci: P. 
Langr, ml. žáci: L. Franc, st. žáci: T. 
Kadeřávek, dorostenci: J. Skalický 
 
Pochod Orlickým podhůřím 
 
KČT v Ústí n.O. zve všechny příznivce 
turistiky na XXX. ročník pochodu 
Orlickým podhůřím v soboru 3. června. 
Start: Sauna Ústí n.O. Trasa 100 km 
v pátek 2.6. ve 22.00 hod., ostatní trasy 
včetně cyklo v sobotu 7 – 10 hod. Cíl  
bude otevřen v sobotu do 22.00 hod. na 
Andrlově chlumu. Občerstvení zajištěno 



na startu a v cíli pochodu. Všechny trasy 
projdou kontrolou pod rozhlednou na 
Andrlově chlumu. 
Pěší trasy: 8 km – „Šmoulí stezkou“ – 
okolí města, dále 15 km, 25 km, 35 km, 
50 km, 100 km. 
Cyklo trasy – silnice: 25 km, 50 km, 75 
km, 100 km, 150 km 
Cyklo trasy – horská kola: 20 km, 40 km, 
60 km 
Pořadatelé z KČT Ústí n.O. se těší na 
Vaši hojnou účast. Informace: M. Richter, 
tel.: 465 527 651, e-mail: 
richterpoetik@seznam.cz 
 
Výsledky 1. ročníku sokolského turnaje 
ve futsalu 
 
Turnaj se uskutečnil v sobotu 13.5. 
v sokolovně TJ Sokol Ústí nad Orlicí za 
účasti 8 družstev. V základních skupinách 
se hrálo každý s každým 15 min. hrubého 
času. Od semifinále, kam postoupila vždy 
dvě nejlepší družstva ze skupiny a utkala 
se systémem A1-B2 a B1-A2, se hrálo 20 
min. hrubého času. Poražení semifinalisté 
odehráli utkání o 3. místo. 
Konečné pořadí: 
1. Sokol Hylváty 
2. Sokol Ústí nad Orlicí 
3. Doktoři 
4. Kačeři Kerhartice 
5. Pišta Team 
6. Sórok Team 
7. FK Zdechovice 
8. JB Team 
 
Informační list. 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. 
Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa 
redakce: Sychrova 16, tel.: 465 514 251. 
IČO 279 676. Uzávěrka je každého 10. 
v měsíci. Číslo 6/2006 vychází 29. května 
2006. Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: 
Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. 
ZDARMA         MK ČR 10039 
 


