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Z jednání rady města 
 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ: 
- záměr pronájmu p.p.č. 80/8 v k.ú. 
Hylváty 
- záměr prodeje části p.p.č. 986/2 v obci 
Ústí n.O. a k.ú. Hylváty 
- záměr pronájmu části p.p.č. 1210/10 
v k.ú. Ústí n.O. 
- záměr prodeje st.p.č. 552, budovy č.p. 
475 a části p.p.č. 2240/1 vše v k.ú. Ústí 
n.O. 
- záměr prodeje části p.p.č. 241/2 a části 
p.p.č. 236/1 v k.ú. Kerhartice 
n.O. 
- záměr bezúplatného převodu st.p.č. 
865/2 a st.p.č. 951 a 952 v obci Ústí n.O. 
a k.ú. Hylváty 
- záměr prodeje družstevního bytu č. 23 o 
velikosti 1+1 v ulici Příčná 1330 v Ústí 
n.O. 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí 
RM vzala na vědomí časový 
harmonogram přípravy změny 
v organizační struktuře sociálních služeb 
Města Ústí nad Orlicí 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo návrh regulačního plánu 
Obytné plochy U Letiště a vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku města Ústí nad Orlicí 
č. 1/2006 o závazné části regulačního 
plánu Obytná plocha U Letiště 
ZM schválilo smlouvu o poskytování 
dotace na krytí ztrátovosti z provozování 
krytého plaveckého bazénu mezi Městem 
Ústí n.O. a firmou TEPVOS, s.r.o. 
ZM schválilo žádost o bezúplatný převod 
areálu Domova důchodců – tj. budovy na 
st.p.č. 878, 3034, 3164, 3165 a pozemků 
označených v katastru nemovitostí jako 
st.p.č. 878, 3034, 3164, 3165, p.p.č. 
565/2, 565/3, 565/4, 561/9, 561/17, 
561/18, 561/19, 561/20, 590/8, 590/12 
v obci a k.ú. Ústí n.O. do vlastnictví 
Města Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo  poskytnutí dotace ve výši 
8.000 Kč na opravu omítek přístavku fary 
Sboru Jednoty bratrské v Ústí n.O. 
ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 
15.000 Kč na opravy kostela 
Českobratrské církve evangelické ve 
Džbánově 
 
Záměr prodeje družstevního bytu 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevního bytu o velikosti 
1+1, o výměře 34,75 m2. 
Byt se nachází v ulici Příčná v Ústí nad 
Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je 
stanovena na 330 tis. Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na www.ustinadorlici.cz a na telefonním 
čísle 465 514 266. 

Ústeckoorlické betlémy v italské Massa 
Martaně 
 
Vedení partnerského italského města 
Massa Martana se  obrátilo na naše město 
s prosbou o opětovné zapůjčení betlémů 
za účelem výstavy, která se v tomto městě 
uskuteční ve dnech 24.12. 2006 – 6.1. 
2007. Pokud v některé domácnosti 
existuje větší či menší, i podomácku 
vyrobený betlém, který by bylo možné 
zapůjčit, kontaktujte, prosím, sekretariát 
starosty města, tel.: 465 514 235-6, e-
mail: moravcova@muuo.cz nejpozději do 
6. 12. 2006. 
 
Změna dopravního značení na sídlištích 
Na Štěpnici a Dukla 

 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
upozorňuje občany města  Ústí nad Orlicí,  
že ode dne  15.8.2006 došlo ke změně 
místní úpravy  přednosti  v jízdě na  
sídlištích Na Štěpnici a Dukla. 
Upozornění změny dopravního značení  
„ přednost zprava“ je uvedena na 
informativních dopravních značkách na 
každé  příjezdové pozemní komunikaci na 
sídliště. 
Vzhledem k nejasnostem občanů města, 
kde dávat přednost jízdy upravuje zákon  
o provozu na pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů  § 2  písm. w, § 
22 odst.2, §23 odst.1, zákona č.361/2000 
Sb.,  zákon o pozemních komunikacích č. 
13/1997 Sb.,   a  § 1 odst. 2, vyhlášky MD 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích ve znění 
vyhlášky č. 355/2000 Sb.,367/2001 Sb., a 
555/2002 Sb. 
Ke změně dopravního značení  došlo 
z důvodu novely vyhlášky č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních  
komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, kde by došlo k velkému 
 navýšení počtu dopravních značek na 
těchto sídlištích.  
Z výše uvedených důvodů prosíme 
občany města  o porozumění týkající se 
změny dopravní úpravy a věříme, že 
provoz na uvedených sídlištích dopravu 
z důvodu dávání přednosti zprava zpomalí 
a zklidní. 

 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Na uvedených stanovištích jsou 
kontejnery přistaveny v době od 9.00 do 
17.00 hodin. 
Pivovarská 4. října 
Třebovská  5. října 
Pivovarská u zeleniny 11. října 
Dukla  12. října 
PVT  18. října 
U Sauny  19. října 
U Strouhalů 25. října 
Kotelna Podměstí 26. října 
 
Sběrný dvůr 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu 
společnosti TEPVOS, spol. s r.o. v ulici 
Královéhradecké.  

 
Pondělí 14.00 – 17.00 hodin 
Úterý 10.00 – 17.00 hodin 
Středa 14.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek 14.00 – 17.00 hodin 
Pátek 10.00 – 17.00 hodin 
Sobota  8.00 – 12.00 hodin 

 
Upozornění na deratizaci města 
 
Ve dnech 26. 9. 2006 – 10. 10. 2006 
bude prováděna velkoplošná deratizace 
města. Akci zabezpečuje firma Deratex, 
s.r.o. se sídlem ve Zlíně. Ta provede 
ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch  
a vybraných objektů. Vzhledem k tomu, 
že je pravděpodobný výskyt hlodavců i 
v okolí obytných domů a hospodářských 
stavení, vyzýváme občany ke spolupráci 
při vyhledávání pobytů hlodavců. Pokud 
to situace vyžaduje, obraťte se přímo na 
pracovníky jmenované firmy, nebo 
nahlaste své požadavky na MěÚ, odbor 
životního prostředí , aby bylo 
zabezpečeno komplexní ošetření města. 
Pro vlastní potřebu si budou moci občané 
zakoupit nástrahy proti hlodavcům u 
provádějící firmy. 

 
Aktualizace Programu rozvoje 
Pardubického kraje 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
sděluje, že vydalo souhlasné Stanovisko 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
k návrhu koncepce „Aktualizace 
Programu rozvoje Pardubického kraje“ na 
výhledové období 2007 – 2010.  
Souhlasné stanovisko, které obsahuje 12 
závazných podmínek realizace programu, 
je zveřejněno současně na Úřední desce 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na 
webové stránce Města Ústí nad Orlicí. Je 
též k dispozici na odboru životního 
prostředí MěÚ. 

 
Regionální operační program pro 
NUTS II – Severovýchod 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
zahájilo proces posuzování vlivů na 
životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb., návrhu koncepce 
Regionální operační program pro 
NUTS II – Severovýchod. 
K návrhu koncepce včetně vyhodnocení 
jejích vlivů na životní prostředí může 
každý zaslat ministerstvu své písemné 
vyjádření. Návrh koncepce je k dispozici 
na odboru životního prostředí a lze do něj 
nahlížet v provozní době Městského 
úřadu Ústí nad Orlicí, nejlépe však 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 
hod. Materiál je také přístupný na 
webových stránkách 
(www.ceu.cz/eia/sea/Koncepce), pod 
kódem koncepce MZP027K. 
Květuše Richterová, vedoucí odboru ŽP 
 
 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
 



Říjnové muzejní výstavy ve městě 
budou o houbách, výtvarném umění a 
sběratelství. Příznivci muzea najdou své 
výstavy v netradičních prostorách. První 
dvě jmenované budou zpřístupněny v ZŠ 
Bří Čapků denně kromě pondělí v 
uvedených termínech vždy od 13.00 do 
17.00 hod.  
"Houby", zpřístupněné v období mezi  4. 
10.- 8. 10., můžete přinášet i Vy dne 4. 
10.od 10.00 hod. do označené výstavní 
prostory ve škole Bří Čapků, kde Vám je 
v tento den určí předseda choceňského 
mykologického spolku Libor Tmej.  
Výstava "Sběratelství" Vám v 
termínu mezi 19. 10. - 26. 11. přiblíží 
různá zaměření této vášně v letech 
minulých i v současnosti.   
Nově se část muzejních výstav bude 
připravovat i v salonku Sport music 
clubu, tzn. v 1. patře "hotelu Poprad". V 
říjnu zde dostanou prostor akvarely 
Josefa Šrámka, které může obohatit také 
"Váš exponát". Prosíme tímto všechny 
vlastníky Šrámkových akvarelů, kteří jsou 
ochotni zapůjčit své obrázky, aby do 9. 
10. 2006 kontaktovali muzeum 465 523 
653, případně na e-mailové adrese 
muzeum.uo@iol.cz nebo přímo rodinu 
Šrámkových.  Výstavu Vám v zajištěném 
prostoru zpřístupní kromě pondělků a dní 
vyhrazených Sport music clubem  
zaměstnanci muzea v termínu od 13. 10. 
do 12.11. vždy od 11.00 do 17.00. hod.  
Za městské muzeum se těší na Vaši 
návštěvu Jarmila Süsserová 
 
10. ročník celostátní akce Týden 
českých knihoven 2. - 8. 10. 2006 
 
Letos s mottem Cesta do knihovny 
Proč Týden knihoven? Aby na  svou 
činnost české  knihovny  upozornily  
čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, 
zřizovatele, novináře a média všeho 
druhu. Mimo to však také proto, aby se i 
ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy 
nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna 
už není jen místo, kde si lze vypůjčit 
"rekreační čtení", ale že stává se i 
moderní informační institucí 
Knihovny jsou klidným a kultivovaným 
místem setkávání lidí a jsou dostupné 
každému. 
V Týdnu knihoven, kdy se dveře 
knihoven otevřou široké veřejnosti 
dokořán, se bude moci opravdu každý 
přesvědčit, co všechno mu knihovny 
nabízejí a co všechno dokážou. 
 
Týden knihoven v MěK Ústí nad Orlicí: 
  
2.10. – 15.00 hod. - setkání s 
dobrovolnými knihovníky obecních 
knihoven v MěK Ústí nad Orlicí- Internet, 
plnotextové databáze TamTam, ASPI, 
EBSCO 
2.10. -   19.00 hod. - autorské čtení 
z poezie Blanky Kostřicové Ledovcová 
turistika  
6.10. – 9.00  hod. - porada ředitelů MěK 
okresu a odborný seminář „Využívání 
souborného katalogu NK ČR“ 
23.10.- 10.00 hod. - beseda se 
spisovatelkou Evou Kantůrkovou pro 
studenty gymnázia  

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí  
Vás srdečně zve na přátelské setkání  
u příležitosti zahájení výstavy  
 
Obrazy, kresby, grafika – ze soukromé 
sbírky 
v pátek 27. října 2006 mezi 17. a 20. 
hodinou    
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí.    
Výstava potrvá do 12. listopadu 2006.  
 

*****    *****    *****    ***** 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí  
Vás a Vaše přátele srdečně zve na   
Sváteční koncert   
Jana Vonášková-Nováková - housle  
Petr Novák - klavír   
 
Sobota 28. října 2006 v 19.30 hodin,    
sál Základní umělecké školy J. Kociana 
v Ústí nad Orlicí, vstupné dobrovolné, 
sváteční večer bude pokračovat v Galerii 
pod radnicí na výstavě Obrazy, kresby, 
grafika – ze soukromé sbírky  

 
Galerie Koráb 
 
Zveme Vás do Galerie Koráb 
v Lochmanově ulici na výstavu 
 
Jiří KŘIKLAVA  -  OBRAZY 
 
Vernisáž se uskuteční 6. října v 18.00 
hodin a výstava bude pro veřejnost 
otevřena do 6. listopadu. 

 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
pondělí 9. října v 17.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
pátek 27. října  v 19.00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ 
 
Festival duchovní hudby svaté Cecílie 
v Ústí nad Orlicí 
 
V sobotu 7. října  se uskuteční 
v děkanském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Orlicí 11. ročník 
Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. 
Od 13.30 hod. se představí chrámové 
sbory – Komorní smíšený pěvecký Sbor 
Canzonetta Bludov, Musica da Chiesa V. 
Mýto, Confitebor Domino in ore meo 
Č.Třebová, Smíšený sbor sv. Cecílie 
Poděbrady, Cecilská hudební  
jednota Ústí n.O., Chrámový sbor 
Chrudim a Velkobystřický chrámový sbor 
V. Bystřice. 
Festival bude v 16.30 hod. zakončen 
společně zpívanou mší svatou z památky 
Panny Marie Růžencové. Hlavní celebrant 
bude J. Exc. Mons. Josef Kajnek, 
pomocný biskup královéhradecký. 
 
 Za organizační výbor Oldřich Heyl 
 

Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Prohlídka hasičských vozů 
úterý 10. října v 15.30 hod., sraz před 
budovou hasičů u hlavní silnice na Č. 
Třebovou, pro velký úspěch se akce 
opakuje 
Výroba malých papírových dráčků   
středa 11. října ve 14.00 hod., přijďte si se 
svými dětmi vyrobit veselého dráčka 
Povídání o zdravé výživě na téma 
„Biopotraviny“ a něco nového - středa 
18. října v 9.30 hod., v MC Medvídek 
během dopolední herny, přijďte ochutnat 
zdarma 
Výroba ručního papíru zdobeného 
lisovanými květy - středa 25. října 
v 15.00 hod., přijďte si vytvořit papír 
podle vlastní fantazie, vstupné 25,- Kč 

 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
pátek 13. 10. 2006 
18.00 hod. - Ladakh není Indie – 
vyprávění výtvarnice Martiny Novotné, 
která působila dva měsíce ve škole 
v Ladakhu v Himálajích, učila kreslení a 
malování. Obrázky dětí nám nabídne 
spolu s poutavým výkladem.  
20.00 hod. – recitál Lenky Karlíčkové 
s doprovodem Karla Bárty, křest CD  
výstava v čajovně na měsíc říjen – 
fotoklub OKO – fotografie 
Poslední místa:  
Snowboardové prázdniny  
pětidenní - jarní prázdniny 
5. 2. – 11. 2. 2007, začátečníci  
i pokročilí, 3 000,- Kč ( pojištění, 
instruktor, jízdné, ubytování se stravou, 
doprava), přihlášky a úhrada do konce 
listopadu 2006.  
Snowboardový kurz  - 5 samostatných 
sobot nebo nedělí , leden – březen 2007,  
začátečníci i pokročilí, 2 500,- Kč 
( pojištění, instruktor, jízdné, doprava) 
přihlášky a úhrada do konce listopadu 
2006. www.ddm-usti.cz 
 
Pozvánka Jednoty bratrské 
 
Jednota bratrská v Ústí nad Orlicí vás zve 
na podzimní akce pro děti: 
neděle 1. října od 10.00 hod. v Jednotě 
bratrské 
KAŠTANIÁDA, výtvarná soutěž o ceny 
(vstup zdarma, kaštany s sebou) 
VÝROBA DRAKŮ, čtvrtek 5.října 
17.00  - Jednota bratrská,  pátek 6.října 
16.30  - ZŠ Třebovská, Hylváty 
(s sebou 40 Kč / materiál na 1 draka) 
sobota 7. října od 14.00 hod. na poli za 
sídlištěm Štěpnice 
DRAKIÁDA, společné pouštění draků,  
s cenami za nejhezčí draky, nejlepší 
piloty. (vstup zdarma) 

 
Informace z Úřadu práce Ústí nad 
Orlicí 

 
Vážení rodiče, milí žáci, 
přemýšlíte pro jakou střední školu se 
rozhodnout po ukončení základní školy?  
Nevíte, z jakých studijních nebo učebních 
oborů si můžete vybírat? Na tyto otázky a 
celou řadu dalších vám odpoví 



reprezentativní  Přehlídka středních škol, 
která se koná ve dnech 11. a 12. 10. 
v pěkném prostředí SOŠ a SOU 
technických oborů Skalka Česká 
Třebová. Přehlídku můžete navštívit ve 
středu 11. 10. od 12 do 17 hodin, a ve 
čtvrtek 12. 10. od 8 do 17 hodin. 
Na tuto reprezentativní Přehlídku 
středních škol vás zve odbor poradenství 
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. 
 Mgr. Iveta Vernerová 
 vedoucí odboru poradenství 
 Úřadu práce v Ústí nad Orlicí 
 
Beseda pro zdravotně postižené 
 
Úřad práce v Ústí nad Orlicí a společnost 
CC Systems a.s. pořádají dne 6.října od 
10.00 v zasedací místnosti Úřadu práce 
v Ústí nad Orlicí (přízemí) besedu na 
téma „Systém péče o zdravotně 
postižené formou pracovní 
rehabilitace“. Cílem semináře je 
seznámit osoby zdravotně postižené 
(nejen vedené v evidenci úřadu práce) a 
zaměstnavatele s novou možností 
vzájemné spolupráce. Záštitu nad besedou 
převzal krajský ředitel Vzdělávacího 
institutu Jihomoravského kraje PaedDr. 
Grenar. 
 
Informace z centra pro zdravotně 
postižené 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, detašované 
pracoviště Ústí nad Orlicí, nabízí: služby 
sociálně právního poradenství, osobní 
asistenci a hlídání dětí. Kontakt: CZP Pk 
detašované pracoviště Ústí n.O., Čs. 
Armády 1181, pondělí – čtvrtek 7.00 – 
16.00 hodin, tel.: 465 525324 
 
Český červený kříž 
 
Kurzy první pomoci ČČK pro 
veřejnost 
10. října – První pomoc pro domácnost  
Kurz je od 19.00  do 21.00 hodin ve 
specializované učebně první pomoci na 
ZŠ Bratří Čapků. Cena kurzu je 100 Kč 
(členové ČČK 50 Kč) + příručka první 
pomoci zdarma 
17. října – Kurz automatické externí 
defibrilace – první pomoc při zástavě 
srdce. Kurz začíná v 18.00 hodin ve 
specializované učebně první pomoci na 
ZŠ Bratří Čapků. Kurz je pro veřejnost 
zdarma. 
Senior doprava 
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. 
 

Výstava v DDMPS 
 
Srdečně vás zveme na 2. ročník společné 
výtvarné výstavy DDMSP a Střední školy 
uměleckoprůmyslové s názvem  "Z 
pohádky do pohádky". 
Vernisáž proběhne 6.10. ve 14.00 hod. v 
Malé scéně a v prostorách  DDMSP. 
Výstava potrvá v DDMSP během celého 
měsíce října. Partnerem tohoto projektu 
je Město Ústí nad Orlicí. 
  
Na vaši návštěvu se těší klienti a 
zaměstnanci DDMSP a studenti SŠUP 

 

Sport Music Club Ústí nad Orlicí 
 
12. října 
Swing Barrel Band – koncert k výročí J. 
Ježka s jeho muzikou, začátek v 19.30 
hod., vstupné 30 Kč 
13. října – 12. listopadu 
Šrámek 2006 – akvarely 
Výstava významného malíře a Oušťáka, 
nezapomenutelného ředitele ZŠ 
Komenského. Vernisáž 13.10. v 17.00 
hod., vystoupí hudební překvapení Pavla 
Hůly, info na www.muzeum-uo.cz 
14. října 
Fotbálek – velký turnaj – turnaj dvojic, 
startovné 200 Kč/dvojice, ceny v celkové 
hodnotě 5.000 Kč, začátek ve 13.00 hod. 
19. října 
Petr Čada: Sobota 
Divadlo na motivy povídky W. Trevora 
v podání OSDO Ústí n.O., začátek 
v 19.30 hod., vstupné dobrovolné 
27. října 
Chameleon – jazzrock 
Začátek ve 20.30 hod., vstupné 30 Kč 
Bližší informace na www.smc-uo.com, 
nebo na 465 635 074 
 
Pozvánka na festival 
 
Zveme všechny příznivce sborového 
zpívání na  
III. festival smíšených pěveckých sborů 
Se svým podzimním programem se 
představí CORALE Žamberk a ALOU 
VIVAT Ústí nad Orlicí. 
Kdy: neděle 22.října 2006 v 18 hodin 
Kde: koncertní sál ZUŠ Jaroslava 
Kociana v Ústí nad Orlicí,vstupné: 
dobrovolné 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – říjen 2006 
 
Pondělí 2. a úterý 3. v 19.30 hodin 
ANGEL – A  
Titulky. Vstupné: 60 Kč  
 
Neděle 8. v 17.00 a 19.30 hodin 
GARFIELD  2 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč  
 
Úterý 10. a středa 11. v 19.30 hodin 
SKY  FIGHTERS: AKCE  
V OBLACÍCH  
Titulky. Vstupné: 60 Kč  
 
Čtvrtek 12. a pátek 13. v 19.30 hodin 
LET´S  DANCE  
Titulky. Vstupné: 60 Kč  

 
Sobota 14. v 19.30 hodin 
ŠIFRA  MISTRA  LEONARDA 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Pondělí 16. v 19.30 hodin 
TOMMYHO  PEKLO 
Titulky. Vstupné: 60 Kč  
 
Úterý 17. v 19.30 hodin 
HORY  MAJÍ  OČI 
Titulky. Vstupné: 55 Kč  
 
Čtvrtek 19. a pátek 20. v 19.30 hodin 
LET ČÍSLO  93 
Titulky. Vstupné: 55 Kč  
 
Neděle 22. v 17.00 hodin 
DIVOČINA 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč  
 
Pondělí 23. a úterý 24. v 19.30 hodin 
DŮM  U  JEZERA 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Čtvrtek 26. a pátek 27. v 19.30 hodin 
ŽENA  VE  VODĚ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Neděle 29. a pondělí 30. v 19.30 hodin 
MIAMI  VICE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč  
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru MěÚ a ČD, tel. 465 514 271-2 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – říjen 2006 
 
Čtvrtek 5. října  
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
T. NcNally – D. Yazbek: DO NAHA!!! 
Východočeské divadlo Pardubice, 
divadelní předplatné, vstupné: 150,- Kč 
 
Čtvrtek 12. října 
19.00 hodin – Malá scéna 
Tajemství ztracené archy 
Denali Opava, audiovizuální pořad 
v rámci projektu Czech Rafting o cestě do 
Kurdistánu, na vrchol hory Ararat a o 
pátrání po bájné Arše Noemově. Uvádí 
Josef Urban, vstupné: 60,- Kč 
 
Pátek 13. října 
20.00 hodin - Kulturní dům 
SLET BUBENÍKŮ 
Čeští špičkoví hudebníci se potkají na 
jednom pódiu s muzikanty z Austrálie, 
Japonska a Kanady. P. Fait, M.Vacík, A. 
Vitouš, D.Koller, R.Holý, Mohamed 
Bangoura, O. Smeykal, Yumiko, Ephraim 
Goldin. Vstupné 160,- Kč, v předprodeji 
na místě 190,- Kč 
 
Sobota 14. října 
15.00 hodin – Malá scéna 
Jan Karafiát: BROUČCI 
Loutkové divadlo HAD Hradec Králové, 
pohádka pro děti, vstupné: 40,- Kč 
 
Pátek 20. října 
19.30 hodin – Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 



W. A. Mozart: REQUIEM 
Komorní orchestr J. Kociana, diriguje 
MgA. B. Mimra. Dále účinkují 
Letohradský smíšený pěvecký sbor 
Familia Cantorum, Vysokoškolský 
umělecký soubor Pardubice, koncertní 
předplatné, vstupné 120,- Kč 
 
Středa 25. října 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
G. Scarnicci, R. Tarabussi: KAVIÁR 
NEBO ČOČKA 
Divadelní společnost J. Hrušínského 
Praha, divadelní předplatné, vstupné 170,- 
Kč 
 
Rámeček bez titulku 
 
Velkoplošná panoramatická live-diashow 
se sedmi projektory 
 
LEOŠ  ŠIMÁNEK 
POBŘEŽÍ  PACIFIKU 
 
Vyprávění o putování na nafukovacích 
člunech z Kanady na Aljašku 
 
Kulturní dům v Ústí nad Orlicí 
19. října                          v 19.30 hodin 
20. října              v 16.00 a 19.30 hodin 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru na Mírovém náměstí v budově 
radnice, tel.: 465 514 111, 465 514 271-2 
 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci říjnu 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
70 let 
paní Jarmila Bodláková 
paní Vlasta Strnadová 
pan Jiří Janák 
pan Jiří Hartman 
75 let 
paní Marie Kmošková 
paní Jarmila Roháčková 
paní Marie Špindlerová 
paní Alena Čadová 
paní Květoslava Kučerová 
pan Lubomír Valčík 
pan Lubomír Karbulka 
80 let 
paní Zdenka Kubíčková 
paní Věra Kulhavá 
paní Alžběta Marklová 
paní Anna Blažková 
paní Zdeňka Suchomelová 
paní Františka Müllerová 
pan Zdeněk Zábrodský 
pan Stanislav Ešner 
pan Mirko Suchánek 
pan Miloslav Boháček 
81 let 
paní Věra Hušvárová 
paní Emilie Dostálková 
pan František Křeček 
pan Milan Vyhnálek 
82 let 
paní Věra Nejedlá 
paní Věra Špindlerová 
paní Anna Fohlová 
pan Bohumír Gregor 
pan Rudolf Moravec 
pan Radko Hořínek 

pan Vlastislav Krátký 
83 let 
paní Milada Dvořáková 
pan Josef Hájek 
pan Stanislav Moučka 
84 let 
paní Anna Dimitrovová 
paní Růžena Pávková 
pan Stanislav Dvořák 
pan Václav Martinec 
pan Vladislav Štegner 
85 let 
paní Vlasta Dostálová 
paní Marie Roubíčková 
pan František Motl 
86 let 
paní Eliška Johanidesová 
87 let 
paní Marie Lehká 
pan Jaroslav Zábrodský 
pan Karel Klouček 
90 let 
paní Emilie Poldaufová 
96 let 
paní Anna Šimková 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 1. října – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 2. října – 19.15 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Úterý 3. října – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 1. liga (družstva) 
Středa 4. října – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Neděle 8. října – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Neděle 8. října – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 9. října – 16.30 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 9. října – 19.15 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Úterý 10. října – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár 
Středa 11. října – 19.15 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 12. října – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 1. liga (družstva) 
Neděle 15. října – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 16. října – 19.15 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Úterý 17. října – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 18. října – 19.15 – 23.00 hodin 
Mobil Centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 22. října – 13.00 – 15.30 hodin 
Pepa Hoblík Junior (mládež) 
Neděle 22. října – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 23.10. – 18.00 – 22.30 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 24. října – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 2. liga (družstva) 
Středa 25. října – 16.30 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 25. října – 19.30 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Neděle 29. října – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Úterý 31. října – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 2. liga (družstva) 
 

Sportovní centrum Radava, V Lukách 
1515, Ústí n.O., tel. – rezervace: 465 529 
477-9, e-mail: radava@radava.cz, 
www.radava.cz 
 
Provozní doba nově zrekonstruovaného 
krytého plaveckého bazénu 
 
Veřejnost 
pondělí:     14.00 – 20.00 hodin 
úterý:          14.00 – 21.00 hodin 
středa:         14.00 – 21.00 hodin 
čtvrtek:        14.00 – 21.00 hodin 
pátek:           14.00 – 22.00 hodin 
sobota:            8.00 – 22.00 hodin 
neděle              8.00 – 21.00 hodin 
Ranní plavání 
Úterý, čtvrtek a pátek od 5.30 do 8.00 
hodin 
Aquaaerobic 
Pondělí:              20.00 – 21.00 hodin 
 
Podrobnější informace naleznete na 
www.tepvos.cz, tel.: 465 524 254, 777 773 
354 
 
Kam za sportem v říjnu 
 
Středa 4. října 
Okresní přebor ve sprinterském trojboji 
atletů od 14 hod. na stadionu 
Sobota 7. října 
FK Kerhartice – Sopotnice (okresní 
fotbalový přebor od 16 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. B – Jablonné n.O. 
(krajský volejbalový přebor II. tř. – 
dvojzápas od 10 hod. na stadionu) 
Jiskra Ústí n.O. – Lanškroun (krajská 
fotbalová  I.tř. starších a mladších žáků) 
Sobota 14. října 
TTC Ústí n.O. B – Most a Litoměřice B 
(II. liga ve stol. tenisu žen v 10 a 15 hod. 
v herně na Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – Choceň (fotbalová 
divize od 16 hod. a dva předzápasy 
dorostenců Ústí n.O. – Litomyšl 
Neděle 15. října 
Jistra Ústí n.O. B – SK Chrudim (krajská 
IA. fotbalová třída od 16 hod.) 
Sobota 21. října 
FK Kerhartice – Sokol Sloupnice (okr. 
fotbalový přebor od 16 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Králíky (krajský 
fotbalový přebor st. a  ml. žáků) 
Neděle 22. října 
TTC Ústí n.O. D – Ústí n.O. E a Choceň 
D (okr. přebor mužů ve stol. tenisu v 9 a 
13 hod. v herně na Kopečku) 
Sobota 28. října 
Jiskra Ústí n.O. – Liberec B (fotbalová 
divize ve 14.30 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Hronov a Dobré B (II. 
liga ve stol. tenisu žen v 10 a 15 hod. 
v herně na Kopečku) 
Neděle 29. října 
Jiskra Ústí n.O. B – Sokol Srch (krajská 
fotbalová IA. tř. ve 14.30 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Jiskra Holice (III. liga ve 
stol. tenisu mužů od 10 hod. v herně na 
Kopečku) 
 
Nová kuželna Jiskry Ústí n.O. II - 
Hylváty 
 
Pondělí 2.10. – 15.30 hod. 



III. liga neregistrovaných 
Středa 4.10. – 15.30 hod. 
V. liga neregistrovaných 
Čtvrtek 5. 0. – 17.00 hod. (divize muži) 
Hylváty „A“ – Č.Třebová „B“ 
Neděle 8.10.  -  10.00 hod. (I.liga dorostu) 
Hylváty – Zábřeh na Moravě 
Pondělí 9.10. – 15.30 hod. 
II. liga nregistrovaných 
Čtvrtek 12.10. – 17.00 hod. (přebor muži) 
Hylváty „B“ – Týniště nad Orlicí 
Pondělí 16.10. – 10.00 hod. 
I. liga neregistrovaných 
Pátek 20.10. – 17.00 hod. (divize muži) 
Hylváty „A“ – Rokytnice nad Jizerou 
Pondělí 23.10. – 15.30 hod.  
IV. liga neregistrovaných 
Středa 25.10. – 15.30 hod.  
V. liga neregistrovaných 
Čtvrtek 26.10. – 17.00 hod. (divize muži) 
Hylváty „A“ – Červený Kostelec „A“ 
Pondělí 30.10. – 10.00 hod. 
III. liga neregistrovaných 
 
AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí 
nad Orlicí 
 
Vás zve na semináře v říjnu 2006 
19. 10. Účetní aktuality 
25. 10. Nový zákoník práce 
26. 10. Nově v nemocenském pojištění 
2. 10. až 30. 11. rekvalifikační kurz 
s akreditací MŠ ČR - Účetnictví a vedení 
daňové evidence s využitím výpočetní 
techniky. 
Informace na tel. 465523129    
www.akademieuo.cz 
 
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 
10/2006 vychází 26.9.2006. Sazba JPG 
Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
ZDARMA                 MK ČR 100 39 
 
 


