
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
Červenec 2007      ZDARMA 
 
Vážení čtenáři, 
od července dochází v Informačním listu 
k některým obsahovým a grafickým 
změnám. Například nebudou zveřejňovány 
podrobnosti z jednání městské rady a 
městského zastupitelstva, v IL nenajdete ani 
Společenskou kroniku a Vítání občánků. 
Zaměříme se více na informace z radnice, 
školství, příspěvkových organizací města a 
sportu.  
 
Z jednání rady města a zastupitelstva 
města 
 
Úplné znění usnesení rady města a 
zastupitelstva města jsou zveřejněna na 
internetové adrese www.ustinadorlici.cz a 
na úřední desce MěÚ v čp. 7 na Mírovém 
náměstí. 
 
Záměr prodeje bytu do osobního 
vlastnictví 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 
4 o velikosti 1+1 je v  ulici Wolkerova čp. 
1106, podlahová plocha je 53,6 m2 a 
nachází se v I. poschodí. Minimální kupní 
cena je stanovena ve výši 300.000 Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí n.Orlicí, na 
internetové úřední desce na 
www.ustinadorlici.cz a na tel.: 465 514 262 
(vyřizuje E. Polakovičová). 
 
Záměr prodeje stavebního pozemku 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje stavebního pozemku včetně 
inženýrských sítí v lokalitě Štěpnice-Jih, 
který se skládá z p.p.č. 1519/36 o výměře 
540 m2 a p.p.č. 1519/46 o výměře 617 m2. 
Tento pozemek je určen pouze k výstavbě 
rodinného domu za podmínek stanovených 
Městem Ústí n.O. ve smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní a nájemní. Minimální kupní 
cena stavebního pozemku je stanovena ve 
výši 1.096.836 Kč (tj. 948 Kč/m2). 
Bližší informace o podmínkách prodeje  
získáte na úřední desce Městského úřadu 
v Ústí n.Orlicí, na internetové úřední desce 
na www.ustinadorlici.cz a na tel.: 465 514 
262 (vyřizuje E. Polakovičová). 
 
Záměr prodeje družstevního bytu 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevního bytu o velikosti 1 + 
1 o výměře 37,85 m2. 
Byt se nachází v ulici Popradská v Ústí 
nad Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je 
stanovena na 330.000 Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ  v Ústí nad Orlicí, na 
www.ustinadorlici.cz a na telefonním čísle 
465 514 266. 
 
 
Změna telefonních čísel na odbor 
dopravy městského úřadu 

 
Od 1. července dochází na Odboru dopravy 
a silničního hospodářství MěÚ 
k následujícím změnám telefonních čísel: 
 
J. Ešpandr ……………..  465 352 910 
vedoucí odboru 
I. Bartoš ……………….  465 352 912 
schvalování technické  způsobilosti 
motorových vozidel, autoškola 
M. Bartošová ………….  465 352 913 
silniční hospodářství 
M. Červinková ………..   465 352 914 
registrace motorových vozidel 
P. Fiedler ……………….    465 352 915 
schvalování technické způsobilosti 
motorových vozidel, autoškola 
Ing. M. Pirklová …………   465 352 913 
silniční hospodářství 
J. Renčínová ……………...  465 352 917 
registrace motorových vozidel 
J. Slavíková ……………. 465 352 918 
přestupky v dopravě 
J. Stieglitzová ……………  465  352 919 
řidičské průkazy, taxislužba 
V. Štěpánek ……………..    465 352 920 
přestupky v dopravě 
I. Marišková ………………  465 352 916 
pokladna 
FAX ………………………  465 352 911 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
MěÚ se nachází v budově bývalého 
okresního úřadu, Smetanova 43. 
 
Ústí nad Orlicí 2007 – Město v pohybu – 
Týden dobré pohody + LOGO 
 
V týdnu od 11. do 17. června se  na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí konal 
již osmý ročník úspěšné kulturní a 
sportovní akce – Město v pohybu – Týden 
dobré pohody. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem sponzorům, kteří se i 
v letošním roce velmi významně podíleli na 
zdárném průběhu této městské slavnosti: 
Východočeská plynárenská, a.s., Kabelová 
televize, s.r.o., Moeller elektrotechnika, 
s.r.o., Perla, a.s., Orlimex, s.r.o., Strabag, 
a.s., Rieter CZ, A.B.V., s.r.o., Ekola, s.r.o., 
Pardubický kraj, Sahm, s.r.o., Agile, s.r.o., 
Stapo, s.r.o., Vera, s.r.o., Moldex-Metric, 
v.o.s., Tepvos, s.r.o., Proplast, s.r.o., 
Elektro-Sychra, s.r.o., Generali pojišťovna, 
a.s., Auto Janák, Démos, s.r.o., Pirkl Pavel, 
Orange Green, Haupt Pavel, Gastro 
Komplet, Forenta. Akci podporují: Český 
rozhlas Pardubice, OIK ZV, Orlický deník, 
Hitrádio Magic 
Veliké poděkování patří i všem 
účinkujícím, a také všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem – organizačně, 
technicky či programově - podíleli na 
přípravách a průběhu této slavnosti. 
 
Aquapark Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba 16. června – 2. září 
pondělí – pátek: 9:00 – 20:00 hodin 
sobota – neděle: 9:00 – 20:00 hodin 
hezké počasí středa a pátek: do 21:00 hodin 
 
Ceník vstupného 
Děti do 115 cm výšky zdarma. 
Děti do 140 cm výšky 
Celodenní vstupné: 30 Kč 

Vstupné po 14:00 hod.: 25 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: 20 Kč 
Dopolední 1 hod.: 15 Kč 
Dopolední 2 hod.: 25 Kč 
 
Držitelé ZTP/P 
Celodenní vstupné: 30 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: 25 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: 20 Kč 
Dopolední 1 hod.: 15 Kč 
Dopolední 2 hod..: 25 Kč 
 
Ostatní osoby 
Celodenní vstupné: 50 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: 40 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: 30 Kč 
Dopolední 1 hod.: 20 Kč 
Dopolední 2 hod.: 30 Kč 
Tobogán pro děti do 105 cm zdarma (1 
jízda) 
Tobogán ostatní: 5 Kč (1 jízda) 
 
Ceník půjčovného 
slunečník: 20 Kč/den 
volejbalové  hřiště, míč, síť: 120 Kč/ hod. 
kuželky: 20 Kč/ hod. 
stolní tenis: 20 Kč/ hod. 
Areál minigolfu v Aquaparku 
Otevřeno: červenec-srpen  (po-ne) 9:00 – 
19:00 hod., poslední vstup v 18:00 hod. Hra 
na 18 minigolfových dráhách, vstupné: 40 
Kč/ 1 osoba a 90 min. hry. 
Provozní dobu lze měnit. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek bude 
sportoviště uzavřeno. 
 
Sběrný dvůr – 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 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Od 3. července do 5. srpna si v domě čp. 7 
na náměstí můžete prohlédnout výstavu 
„Ústí  ve sbírkách muzea“, kde bude 
představena část nových přírůstků z fondu 
výtvarného umění s motivem města a okolí. 
Od srpna do září se pak v tomtéž prostoru 
uskuteční výstava „Šaty dělaj 
pračlověka“. 
Otevřeno každé odpoledne kromě pondělí 
od 13:00 do 17:00 hodin.  
Vstupné dobrovolné. 
 
 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí + 
LOGO 
 
MěK oznamuje svým čtenářům, že v době 
školních prázdnin bude  provozní doba 
upravena takto: 
Oddělení pro dospělé bude otevřeno 
Úterý:      9:00 – 18:00 hodin 
Středa:     9:00 – 14:00 hodin 
Čtvrtek:   9:00 – 14:00 hodin 
Pátek:      9:00 – 18:00 hodin 
Sobota:    zavřeno 
 
Dětské oddělení bude otevřeno 
Úterý - pátek:      9:00 – 14:00 hodin 
Sobota:    zavřeno 



 
Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno, využívání Veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit s 
panem V.Slavíkem na tel. 465 521 168. 
Upozorňujeme čtenáře, že v letošním roce 
bude Městská  knihovna uzavřena z 
důvodu revize fondu a generálního 
úklidu v termínu od  16. července – 
27.července 2007. Informace o letní 
provozní době  naleznete i na naší 
domovské stránce: www.knihovna-uo.cz. 
Těšíme se na Vaši návštěvu                                                       
PhDr.Jana Kalousková,                                                              
ředitelka MěK 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
KPU Ústí n.O., Město Ústí nad Orlicí a 
Slovenský institut v Praze 
Vás srdečně zvou na výstavu k nedožitým 
100. narozeninám ústeckého rodáka 
 
ALFRED PIFFL 
architekt, historik, archeolog, básník, 
výtvarník, vysokoškolský profesor 
OBRAZY ** KRESBY ** GRAFIKA 
 
Výstavu můžete v Galerii pod radnicí 
navštívit do 15. července. 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle, 
svátky 14-17 hodin. 
 
Úspěch dětí z 1. stupně ZŠ 
Komenského 

 
Ve středu 2. 5. se vítězové školních kol 
soutěží v poznávání přírodnin z 1. stupně 
ZŠ Komenského zúčastnili regionálního 
kola, které se konalo v České Třebové. 
Naše děti se umístily takto: Kategorie 3. 
tříd - živočichové: 1. místo J. Marková , 
2. místo K. Junková , 8. místo P. Diblík 
- všichni ze 3.A. Kategorie 3. tříd - 
rostliny: 1. místo J. Marková, 2. místo 
K. Junková, 6. místo P. Diblík. 
Kategorie 4.-5. tříd - živočichové: 4. 
místo J. Kašpar, 8. místo P. Janota, 9. 
místo K. Hnízdilová - všichni 4. B. 
Kategorie 4.-5. tříd - rostliny: 7. místo P. 
Janota, 9. místo J. Kašpar, 10. místo K. 
Hnízdilová. Všem dětem gratulujeme. 
Mgr. Jitka Eliášová 
 
Úspěch v celostátní soutěži 
 
Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo ku 
příležitosti Světového dne vody 2007 
výtvarnou soutěž na téma: „Jak čelit 
nedostatku vody“. V celostátní soutěži se za 
Pardubický kraj na 1. místě umístila 
Monika Šimunová ze 3. oddělení ŠD při ZŠ 
Ústí nad Orlicí Komenského 11. Její práce 
je spolu s ostatními vítěznými pracemi 
vystavena v prostorách Ministerstva 
zemědělství ČR.                                                                                                                 
Gratulujeme!                                                                                                              
Mgr. Tereza Havlíčková 
 
Základní škola Třebovská na návštěvě 
v Bystrzyci Klodské 
 

 Další společnou akcí se stala dne 15. 
května 2007 návštěva polské partnerské 
základní školy. Tentokrát se jí zúčastnili 
zástupci žáků šestých a sedmých ročníků 
naší školy. Cílem tohoto setkání bylo 
vzájemné představení ekologických 
programů obou škol, navázání nových 
přátelství a poznávání života našich 
sousedů. 
Poznávání jiných národů a kultur přispívá 
ke snaze školy vychovat z žáků tolerantní 
občany evropské společnosti a podílet se na 
rozvoji dobrých vztahů mezi občany tohoto 
euroregionu. 
Tento dlouhodobý projekt je 
spolufinancován ze zdrojů Evropské unie 
v rámci Iniciativy INTERREG IIIA 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis a 
probíhá díky podpoře Města Ústí nad 
Orlicí.                                                                                                 
Mgr. Pavel Svatoš, ředitel školy 
 
 
Ukončení činnosti Galerie Koráb 
 
Galerie Koráb v Ústí nad Orlicí oznamuje 
ukončení své činnosti. Od roku 1999 jsme 
se snažili podporovat a sponzorovat kulturu 
v našem městě. Pro nezájem veřejnosti jsme 
se rozhodli galerii uzavřít. 
Návštěva a nákup  bude možný do 15. 
července 2007. Našim zákazníkům a 
návštěvníkům děkujeme za přízeň, kterou 
nám po celou dobu naší činnosti 
projevovali. 
 
 
Projektový den „Buď fit“ na ZŠ 
Třebovská  
 
V pátek prvního června se v naší škole 
vyučovalo trochu jinak. U příležitosti Dne 
dětí jsme zorganizovali na druhém stupni 
Den sportu a zdravého životního stylu.  
Žáci si vybírali z šesti nabízených 
sportovních aktivit a během dopoledne 
absolvovali nejen sport, ale i dvě dílny 
zdravého životního stylu, které pro ně 
připravili učitelé druhého stupně. Kdo se 
chtěl hýbat, mohl zkusit třeba bowling, 
ping-pong, posilovnu, spinning, kuželky 
nebo aerobik. Ve škole se žáci dále mohli 
věnovat měření tepové frekvence, seznámili 
se se zdravými potravinami, 
vegetariánstvím, svojí pohyblivostí a 
výkonností, prozkoumávali obsah cukrů 
v různých nápojích či posuzovali svoji 
ideální hmotnost. Projekt podpořilo Město 
Ústí nad Orlicí.                                                                                                      
Mgr. Eva Svatošová, realizátorka projektu                                                                                                        
 
Letové ukázky dravců  
 
V pondělí 4.6.se všechny děti naší školy 
zúčastnily programu společnosti Seiferos, 
která se zabývá ochranou dravých ptáků. 
Akce byla zaměřena na ekologii, ochranu i 
poznání přírody a určitě ji můžeme v České 
republice počítat k nejzajímavějším, neboť  
dravci létali a lovili připravené návnady 
přímo na blízkém hřišti. Seznámili jsme se 
zblízka s 25 druhy kriticky ohrožených 
dravých ptáků a se všemi zástupci u nás 
žijících sov. Děti si mohly dravce nejen 
prohlédnout, ale i získat množství informací 
o tom, čím je který dravec zajímavý a navíc 

se svými správnými odpověďmi na otázky 
lektorů mohly kvalifikovat do výběru dětí, 
které obdržely odměnu nebo si mohly 
zkusit dravce přilákat na ruku. Největší 
potlesk sklidily samozřejmě letové ukázky 
a ukázky dravců při lovu. Nechyběl ani 
vzácný orel bělohlavý nebo včelojed lesní.                                                                                                     
Mgr. Pavel Svatoš, ředitel ZŠ Třebovská                                                                                                          
 
 
Adopce zvířátka – ZŠ Bratří Čapků 
 
Stejně jako v loňském roce se i letos na 
radě dětského školního parlamentu 
rozhodlo, že si naše škola adoptuje 
zvířátko. Protože jsme již v minulém 
školním roce v záchranné stanici Pasíčka 
adoptovali tři zvířátka, rozhodlo se, že 
nebudeme měnit tradici a zůstaneme věrní 
naší veverce, sýčkovi obecnému i 
havranu polnímu. Informace o adopci se 
po škole roznesla rychlostí blesku, a tak se 
začali k tomuto účelu shromažďovat peníze. 
Každý z žáků a učitelů měl možnost přispět 
jakoukoli částkou. Po týdnu se všechny 
vybrané peníze sesypaly dohromady a 
sečetly. Jelikož žáci devátých tříd jeli na 
EKOBRtour ve Zderazu (týdenní pobyt), 
odevzdali peníze oni. Při příležitosti adopce 
měli možnost si prostředí, ve kterém 
zvířátka žijí, prohlédnout a ještě se o nich 
něco málo dozvědět. Doufáme, že tato akce 
bude úspěšná i příští rok a naše škola se 
opět stane adoptivními rodiči nemocných 
zvířátek 
Veronika Suchomelová, žákyně 8.B, školní 
parlament 
 
 
Flétnový soubor Acri Tibia  z Ústí nad 
Orlicí opět dosáhl významného úspěchu! 
 
K 10. výročí založení si  soubor dal dárek 
v podobě již čtvrtého vítězství celostátní 
soutěže „Pískání pro zdraví“, kterou pořádá 
biofarmaceutická společnost UCB 
v Praze.Patronem byla  pí. Jitka 
Moravcová, hlavním porotcem prof. Mario 
Mesany. 
Po úspěchu v krajském kole soutěže 
v Pardubicích se dne 26.5. soubor setkal ve 
finálovém kole v Praze společně s dalšími 
šesti  soubory z celé republiky v kategorii 
12-15let. Klimatické podmínky pro hru na 
flétnu nebyly zrovna příznivé, ale úmorné 
vedro sužovalo všechny stejně. 
V repertoáru byly skladby od středověku po 
baroko, píseň Yesterday  a skladbu 
G.Gerschwina. Na závěrečném koncertě ve 
Velkém sále Městské knihovny vystoupily 
vítězové všech kategorií společně s paní J. 
Molavcovou a čestnými hosty, kterými byli 
Z. Jandová, N. Konvalinková, O.  Vetchý  a  
J. Vodňanský. Soubor zahrál středověkou 
skladbu Saltarelo od anonymního autora a  
převzal ceny z rukou Z. Jandové a hlavního 
porotce soutěže prof. Maria Masanyho. 
Poděkování patří sponzorům firmám 
Unitool Europe, Intech, s.r.o Ústí nad Orlicí 
a hlavnímu sponzoru Městu Ústí nad Orlicí, 
dále rodičům a prarodičům za trpělivost a 
morální podporu. 
O souboru více na jeho stránkách 
www.acritibia.wz.cz.. Pro případné zájemce 
o hru na zobcové flétny na tel. 465524763, 



604580011 p. Dagmar Krejsová, nebo na 
dagmarkrejsova@tiscali.cz 
 
Služby lékáren – červenec  
 
2.7. – 8.7.  lékárna Nemocniční, ÚO 
9.7. – 15.7. lékárna U nádraží, ČT 
16.7. – 22.7.  lékárna Na Štěpnici, ÚO 
23.7. – 29.7.   lékárna Mellisa, ČT 
30.7. – 5.8.   lékárna Na Příkopech, ÚO 
 
Stomatologická pohotovost - červenec 
 
5.7. -  MUDr. M. Kalousková, Pickova 
1483, ÚO, tel.: 465 543302 
6.7. – MUDr. V. Dostál, Smetanova 1390, 
ÚO, tel.: 465 523877 
7. – 8.7. – MUDr. K. Fialová, Bezručovo 
nám. 446, ČT, tel.: 723 036 370 
14. – 15.7. – MUDr. H. Horáková, 
Kateřinská 2136, ČT, tel.: 465 531554 
21. – 22.7. – MUDr. L. Židek, Kollárova 
35, Choceň, tel.: 465 471223 
28. – 29.7. – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534835 
Lékařská služba první pomoci – budova 
GALEN, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 
525 211 (všední dny: 17-21 hod., so, ne, 
svátky: 9-18 hod.) 
 
 
Český červený kříž 
 
Změna telefonního čísla na pobočku 
Českého červeného kříže od 1.7.2007: 
nové telefonní číslo 775 112 998 
 
Ošacovací středisko ČČK 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí ruší 
od 1.7.2007 sběr obnošeného šatstva  
z důvodu příprav na stěhování pobočky 
ČČK. Výdej ošacení sociálně slabým 
občanům pokračuje od podzimu 2007. 
Všem občanům, kteří věnovali ošacení 
moc děkujeme. 
 
Senior doprava 
Od 1.7.2007 dochází ke změně telefonního 
čísla pro objednání služby Senior doprava 
nové telefonní číslo: 774 412 117 ke změně 
dochází z důvodu stěhování pobočky ČČK 
děkujeme za pochopení. 
Senior doprava je určena seniorům, osobám 
zdravotně oslabeným a matkám s  
dětmi k návštěvě lékaře, úřadu na nákup.... 
Doprava jezdí v pracovní dny od 7:00 do 
15:30 hodin (po dohodě je možné  
i mimo tyto hodiny). 
Cena přepravy:  
po Ústí nad Orlicí         25Kč/1 jízda 
mimo Ústí nad Orlicí      5Kč/ 1 km 
Permanentky jsou k dostání na  ČČK - 
Smetanova 43 nebo na Informačním  
centru města 
Tábor s první pomocí: 
poslední volná místa 
termín: 14.7.2007 - 21.7.2007 
rekreační komplex LOSINKA v obci 
Rapotín u Velkých Losin 
přihlášky jsou k dostání na pobočce ČČK 
nebo na www.cckuo.cz 
 
Výstava organizace ROSKA 
 
Dne 3. září bude v Ústí n.O. pod 
patronátem starosty města zahájena 

putovní výstava „Roztroušená skleróza 
v Čechách“. Slavnostní otevření výstavy 
bude v 17:00 hod. v Galerii pod radnicí a 
mimo oficiálních hostů zde vystoupí i 
pěvecký soubor GENERACE. 
Výstava bude ukončena 14. září. 
Občanská poradna vám poradí 
 
Pomůžeme vám orientovat se ve vašich 
právech a povinnostech, vyhledáme 
související informace a navrhneme možné 
varianty řešení vašeho problému. A 
přestože je naše poradenství bezplatné, 
můžeme vám zaručit věcnou správnost 
informací a rad. 
Občanská poradna v Ústí n.O., 17. 
listopadu 96, tel.: 465 520 520, pondělí 
8:00-11:30, 12:30-17:00, čtvrtek 8:00-
11:30, 12:30-16:00 
e-mail: poradna@orlicko.cz 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Otevírací doba herny během července je 
omezena na každou středu od 9:00 do 12:00 
hod.  Kontakt: Míla Crhonková 
605/774569, Kateřina Fišarová 605/965463 
 
 
Nabídka přihlášek do MŠ Knapovec 
 
Mateřská škola Ústí nad Orlicí v Knapovci, 
upozorňuje  rodiče dětí předškolního věku, 
že ještě do konce srpna přijímá přihlášky do 
mateřské školy. 
Od 9.7. do 17.8. je mateřská škola 
uzavřena, ale je možné se zkontaktovat 
telefonicky s pí ředitelkou, paní 
Dobrouckou na č. tel. 728 259 821. 
 
Nabídka školní jídelny T.G.Masaryka 
pro veřejnost 
 
Školní jídelna  T. G. Masaryka Ústí n.O. (u 
gymnázia) nabízí své služby pro veřejnost i 
v měsíci červenci. V ceně oběda je polévka, 
hlavní jídlo, nápoj, zeleninový salát, nebo 
moučník a ovoce. Cena oběda je 48 Kč, do 
jídlonosiče 42,50 Kč.Možný i vlastní odvoz 
ve větším množství. Od září vaříme 3 druhy 
jídla. 
Těší se vás kolektiv škol. jídelny 
 
 
Nová modelářská prodejna 
 
V Ústí nad Orlicí na Třebovské ulici byla 
otevřena nová modelářská prodejna 
nabízející veškerý modelářský sortiment. 
E-mail:smodel.hobby@seznam.cz 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – červenec 2007 
 
Neděle 1. v 17:00 hodin 
ROBINSONOVI         (Hrajeme pro děti)                
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 1. a pondělí 2. v 19:30 hodin 
SPIDER MAN 3 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 3. a středa 4. v 19:30 hodin 
PUSINKY 
Vstupné: 65 Kč 

 
Čtvrtek 5. v 17:00 hodin 
PAST NA ŽRALOKA  (Hrajeme pro děti) 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 7. a neděle 8. v 19:30 hodin 
BESTIÁŘ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 9. v 19.30 hodin 
DOPISY Z IWO JIMY 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek v IC v budově 
radnice, tel.: 465 514 111, 465 514 271. 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – červenec-srpen 2007 
 
10. – 15. července 
TANEC, TANEC… 2007 na počátku léta 
Letní dny tance s mezinárodní účastí 
 
Čtvrtek 12. července 
20:00 hodin – Roškotovo divadlo 
PROJECT WINGS – velkolepá stepařská 
show, vstupné: 90 Kč 
 
Pátek 13. července 
20:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ  lektorů – L. 
Klosová a D. Raček, vstupné: 50 Kč 
 
8. srpna – 9. září 
Kulturní dům – VÝSTAVA 
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ – Devátý ročník 
výstavy se slavnostní vernisáží, na které se 
prezentují výtvarníci různých oborů z celé 
republiky 
 
Pátek 31. srpna 
16:00 – 18:00 hodin – venkovní prostor 
Sportcentra Radava 
LOUČENÍ S LÉTEM – akce pro děti, 
mládež i dospělé se zábavným programem 
a různými atrakcemi pro děti od 3 do 10 let. 
Program: Divadlo KORÁB Brno, táborák a 
opékání buřtů, vstupné dobrovolné 
 
 
DIVADELNÍ  PŘEDPLATNÉ 
září 2007 – leden 2008 
 
Z divadelního prostředí, ale mimo 
předplatné, uvedeme v letošním roce 
Divadlo Járy Cimrmana – Afrika a 
Sanatorium II s Karlem Šípem a Josefem 
Náhlovským.  
Dana Chládková, ředitelka 
 
Začátky představení:19:30 hod. – 
Roškotovo divadlo 
 
Čtvrtek 13. září  
Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku, 
Divadlo Ant. Dvořáka Příbram 
 
Říjen 2007 
Franz Lehár: Veselá vdova, Moravské 
divadlo Olomouc 
 
Listopad 2007 
E.G. O´Neill: Smutek sluší Elektře, 
Divadlo Pod Palmovkou, Praha 
 
Prosinec 2007 



Scott McPherson: Marvinův pokoj, 
Divadlo ROKOKO Praha 
 
Leden 2008 
P. Barillet, J.-P. Grédy: Čtyři pokoje do 
zahrady, Pražská umělecká agentura 
 
Cena divadelního předplatného: 
I. místo (přízemí)  ………   850,- Kč 
II. místo (balkón)  ………   750,- Kč 
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 30. července 2007!! 
 
KONCERTNÍ  PŘEDPLATNÉ 
září 2007 – květen 2008 
  
Začátky představení: 19:30 hodin 
 
Úterý 25. září 2007 – ZUŠ 
ČESKÉ  NONETO 
 
Úterý 23. října 2007 - ZUŠ 
TÓNY NAD MĚSTY – koncert pod 
záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR 
Duo HERMANOS CUENCA – 
Španělsko 
 
Úterý 20. 11. 2007 – Roškotovo divadlo 
Akordeonový soubor ZUŠ Na Střezině 
Hradec Králové 
 
Úterý 18. prosince 2007 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
VÁNOČNÍ  KONCERT pěveckého 
smíšeného sboru ALOU VIVAT 
Sbormistři – Stanislava a Josef Novotní 
DPS Čtyřlístek – jako host 
 
Úterý 22. 1. 2008 – Roškotovo divadlo 
Taneční dostaveníčko s madame 
Pompadour 
 
Úterý 5. 2. 2008 – Roškotovo divadlo 
Pardubická komorní filharmonie, sólo: 
laureát soutěže Pražské jaro – lesní roh 
 
Úterý 11. 3. 2008 – Roškotovo divadlo 
MYSTERY OF THE DANCE – 
Tajemství tance, Taneční soubor Merlin – 
Slovensko 
 
Úterý 15. 4. 2008 - ZUŠ 
KONCERT k životnímu jubileu a 
čtyřicetileté koncertní činnosti prof. 
Jiřího Hlaváče 
 
Pátek 9. 5. 2008 – Roškotovo divadlo 
FESTIVALOVÝ KONCERT jubilejního 
50. ročníku Kocianovy houslové soutěže 
 
Cena koncertního předplatného: 
Řada A – normální předplatné …..600,- Kč 
Řada B – studenti, důchodci…….. 500 Kč 
Současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 10. srpna 2007!! 
Podmínky divadelního a koncertního 
předplatného: 
- členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
- předplatné se platí jednorázově v IC MěÚ, 
organizace obdrží fakturu se složenkou 
- abonentní vstupenky obdrží každý 
předplatitel ihned po zaplacení příslušné 
částky 
- na představení v Roškotově divadle má 
předplatitel právo vybrat si řadu i místo 

- bližší informace o představeních, 
termínech i případných změnách budou 
v průběhu roku zveřejňovány v 
Informačním listu, na výlepových plochách, 
internetu a na čísle 14000 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
 
Předplatné: Informační centrum MěÚ a 
ČD, Ústí n.O., Sychrova 16, tel.: 465 514 
111, 465 514 271, otevírací doba: po – pá: 
7.00 – 17.00 hod., so: 8.00 – 12.00 hod. 
Informace: Klubcentrum v Ústí nad 
Orlicí, Dělnická 1405,  tel.: 465 521047, 
465 525245 i fax, info@klubcentrum.cz, 
www. klubcentrum.cz 
 
Rámeček bez titulku 
 
II. BENÁTSKÁ NOC V CAKLI 
28. července 2007 
- voda – lodě – hudba – soutěžní plavení 
po Orlici na netradičních plavidlech …  
Více na www.smc-uo.com 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Letní ceník bowlingu od 1.6. do 16.9 
(do 18:00 za 195 Kč, od 18:00 za 250 Kč) 
 
Neděle 1.7. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti) 
Pondělí 2.7. – 16:00 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Pondělí 9.7. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 10.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 11.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 16.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 17.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 18.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Pondělí 23.7. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 24.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 25.7. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 25.7. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
LK Spinning Centrum – hala SŠUP  
 
Rozvrh 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 
Ceník: 1 lekce – 75,- Kč 
10 lekcí (permanentka) – 650,- Kč 
(iontový nápoj zdarma) 
Rezervace je nutná předem : 736 427 378 
Informace : www.lkspinning.com 
 
Výsledky župních přeborů TJ Sokol 
 

Dne 12. května 2007 pořádala T. J. Sokol 
Ústí nad Orlicí župní přebor v lehké atletice 
všech věkových kategorií. Poprvé se 
závody konaly na nově zrekonstruovaném 
atletickém stadionu, který jednotě ochotně 
propůjčila T. J. Jiskra Ústí nad Orlicí. 
Kromě Oušťáků se přeboru zúčastnily 
následující jednoty: Městečko Trnávka, 
Jevíčko, Pardubice, Letohrad, Vysoké 
Mýto, Hnátnice, Chrast, Přelouč a Horní 
Jelení. Všichni závodníci museli absolvovat 
skok do dálky, hod kriketovým míčkem 
nebo vrh koulí, sprint a vytrvalostní běh, 
celkem čtyři disciplíny. Ústí nad Orlicí 
vyslalo patnáct svých zástupců. Nejlépe se 
umístil P. Horníček v kategorii mladší žáci 
II. Ve stejné kategorii skončil na 8. místě V. 
Fiala, na 9.místě P. John, na 11. místě M. 
Svatoš a na 17. místě L. Kubata. 
V kategorii mladší žáci I. reprezentoval 
jednotu P. Horníček na 7. místě, I. Tuček na 
10. místě, D. Michek na 11. místě a M. 
Horníček na 12. místě. Na stupně vítězů 
vystoupil také St. Kulich, který se 
v kategorii starší žáci III podělil o třetí až 
čtvrté místo s M.Kovrzkem z hnátnické 
jednoty.  
Ani žákyně nezaostávaly. Těsně pod stupni 
vítězů, tedy na 4. místě, skončila v kategorii 
mladší žákyně II. L. Lamborová, 17. místo 
pak obsadila K. Chudá. Ve velmi 
vyrovnané kategorii starších žákyň IV. se 
do první desítky probojovala K. Bělinová 
s konečným 9. místem. Podobně jako 
v kategorii mladších  žákyň II., tak i 
v kategorii dorostenek zbyla na S. 
Votavovou pouze bramborová medaile. J. 
Snítilá obsadila sedmé místo. 
 
 
Florbalový klub hledá hráče 
 
Florbalový klub FbK Orlicko Třebovsko 
hledá mladé hráče (ročníky 88-97) a hráčky 
(ročníky 88-95). Sedm našich kategorií 
bude i přes léto trénovat dvakrát týdně na 
zimním stadionu v Ústí nad Orlicí. Od září 
se tréninky přesunou do některé z 
ústeckých hal. Pokud máte zájem začít hrát 
florbal, můžete se přijít podívat na trénink, 
nebo pro informace volat na 739 017 250. 
Elévové a mladší žáci (1997 - 1994) 
Pondělí 15:30 - 17:00,  středa 16:00 - 18:00 
Starší žáci a dorost (1993 - 1990) 
Úterý 16:15 - 18:15,  čtvrtek 16:00 - 18:00 
Junioři (1989 a 1988) 
Pondělí 17:00 - 18:30, středa 20:30 - 22:00 
Ženy a žákyně 
Sobota 17:00 – 18:30 
Více informací najdete na internetové 
adrese www.fbkot.com. 
 
Memoriál Josefa Bauera 
 
Dne 22. července se uskuteční II. ročník 
Memoriálu Josefa Bauera. 
Začátek v hale TTC Na Žižkově 8:00 – 
8:30 hodin – prezentace účastníků. 
Pokračování v odpoledních hodinách na 
tenisových kurtech. Registrační poplatek je 
100 Kč. 
Bližší informace na tel.: 777 041 587 – 
Milan Bauer 
 
Rámeček bez titulku 
 



VELKÁ  PRODEJNÍ  VÝSTAVA 
STANŮ, SPACÍCH  PYTLŮ A 
BATOHŮ 12. – 14. července Ústí nad 
Orlicí (před Kulturním domem). Výstavní 
slevy! Kontakt: 603 526 307 
 
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, e-mail: 
prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 
7/2007 vychází 26.6. 2007. Sazba JPG Ústí 
nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 
525741. 
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