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Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
Prosinec 2006      ZDARMA 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM se sešlo na svém ustavujícím zasedání  
v pondělí 6. listopadu 2006. 
ZM vzalo na vědomí složení slibu členů 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo Jednací řád ustavujícího 
zasedání ZM 
ZM stanovilo počet členů Rady města Ústí 
nad Orlicí na 9  
ZM zvolilo Richarda Peška starostou města 
Ústí nad Orlicí 
ZM zvolilo JUDr. Zdeňka Ešpandra 
místostarostou města Ústí nad Orlicí, který je 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn 
ZM zvolilo Mgr. Luboše Bäuchela 
místostarostou města Ústí nad Orlicí, který je 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn 
ZM zvolilo Jiřího Čepelku místostarostou 
města Ústí nad Orlicí, který není pro výkon 
funkce dlouhodobě uvolněn 
ZM zvolilo Ing. Vladislava Fajta, Ing. 
Rudolfa Jonáka, Ing. Miroslava Stránského, 
MUDr. Jana Skotálka a PaedDr. Jiřího 
Tomáška dalšími členy Rady města Ústí nad 
Orlicí 
ZM zvolilo Ing. Rudolfa Jonáka předsedou 
finančního výboru ZM 
ZM zvolilo Martina Dudlu předsedou 
kontrolního výboru ZM 
ZM pověřilo RNDr. Lenku Janyšovou a 
Mgr. Dagmar Stránskou k oddávání 
občanských sňatků 
ZM uložilo tajemnici MěÚ předložit na 
příštím zasedání návrh Jednacího řádu 
zastupitelstva města 
 
Záměr prodeje bytové jednotky do 
osobního vlastnictví 
 
Město Ústí nad Orlicí tímto zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví č. 2 o 
velikosti 1 + 2, I. kategorie v ulici Dukelská 
čp. 315 o podlahové ploše 55,18 m2, který se 
nachází v 1. podlaží bytového domu ve 
vlastnictví Města Ústí nad Orlicí, který bude 
uskutečněn smlouvou o převodu vlastnictví 
bytu a spoluvlastnických podílů. 
Podrobnější informace získáte na tel. čísle 
465 514 262, pí Eva Polakovičová 
 
 
8. ústecké Vánoce 2006 
26. listopadu – 26. prosince 
 
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve spolupráci 
s Klubcentrem již osmé ústecké Vánoce, 
v jejichž rámci se na Mírovém náměstí 
uskuteční bohatý kulturní program. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu i 
ostatní vánoční výzdoby se uskuteční 
v neděli 26. listopadu v 17.00 hodin. 
Následně bude pokračovat každodenní 
program (mimo nedělí) až do úterý 26. 
prosince. 
 
Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený 
dům 
Vyhlášená soutěž bude posuzována 
pořadateli ve dnech 10. – 14. 12. Výsledky 
budou vyhlášeny 15.12. v rámci programu na 
Mírovém náměstí. Vítězové soutěže budou 

pozváni na uvedený den a při vyhlášení 
obdrží drobné ceny. 
Soutěž o nejkrásnější Mikuláše a čerty 
Tato soutěž se uskuteční na Mírovém 
náměstí v úterý 5.12. od 16.00 hodin. Bude 
hodnocena pořadateli v rámci srazu 
Mikulášů a čertů. Nejlepší masky bez rozdílu 
věku budou odměněny drobnými cenami. 
Přihlášky na místě. 
Podrobný program 8. ústeckých Vánoc je 
přílohou tohoto Informačního listu. 
 
 
Vánoční kamion zavítá do Ústí nad Orlicí! 
 
I letos rozváží Vánoční kamion Coca-Cola tu 
pravou vánoční atmosféru po celé České 
republice. Vánoční kamion vypadá přesně 
tak, jak ho znáte z televizní reklamy, a 
přiváží k vám Santa Clause, hravé Elfy, 
spoustu zábavy, soutěží, písniček – a 
samozřejmě dárků.  
Do Ústí nad Orlicí přijede Vánoční kamion 
v pátek 15. prosince 2006 a zastaví v 15.00 
hodin na Mírovém náměstí. Před jeho 
příjezdem si již od 10.00 hodin budete moci 
vyzkoušet jednu z atrakcí. Ve tři čtvrtě na tři 
začne vlastní program. Kdo bude mít zájem, 
toho šikovní Elfové vyfotí se Santa Clausem 
nebo se sobem Rudolfem. Fotografie budou 
poté umístěny na internetové stránky 
www.vanocnikamion.com V letošním roce je 
vše, co kamion přiváží, zdarma, nelze u něj 
nic koupit či směnit za víčka nebo etikety, 
dárky lze pouze dostat nebo vyhrát 
v soutěžích. Přijďte si i vy užít předvánoční 
odpoledne plné dárků, zábavy a překvapení. 
Těšíme se na setkání s vámi u Vánočního 
kamionu. 
 
Zimní údržba města 
 
Město Ústí nad Orlicí provádí zimní údržbu 
místních komunikací a chodníků na základě 
operačního plánu zimní údržby, který je 
zpracován na základě platných právních 
předpisů. 
K základním povinnostem patří to, že 
v průběhu zimního období se operativně 
zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti na 
místních komunikacích. Povinnosti uživatelů 
místních komunikací je přizpůsobit jízdu a 
chůzi stavu místních komunikací, při chůzi 
po chodnících používat té části chodníku, 
která je posypána inertním posypovým 
materiálem, při přecházení komunikací 
používat přechodu, který je posypán inertním 
materiálem. 
UPOZORNĚNÍ:  
V případech, kdy vozidla stojící na místní 
komunikaci tvoří překážku silničního 
provozu, která omezuje nebo znemožňuje 
provádění prací spojených se zimní údržbou 
místních komunikací, může správce 
komunikací, se souhlasem policie, v souladu 
s platnými předpisy, odstranit vozidlo 
z místní komunikace na náklady toho, kdo 
překážku způsobil. 
Richterová Květuše, vedoucí odboru ŽP 
 
Sběrný dvůr 
 
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 
 
Regionální operační program pro NUTS 
II – Severovýchod 
 
Ministerstvo ŽP ČR sděluje, že ukončilo 
proces posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb. a vydalo 
souhlasné stanovisko k návrhu koncepce 
Regionální operační program pro NUTS 
II – Severovýchod. 
Souhlasné stanovisko obsahuje celkem 13 
konkrétních návrhů na doplnění operačního 
programu a podmínek vázaných na jeho další 
naplňování. Stanovisko MŽP je k nahlédnutí 
na odboru ŽP v provozní době MěÚ Ústí 
n.O., 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. 
 
 
Prodejna potravin LIDL v Ústí nad Orlicí 
– posouzení vlivů na životní prostředí 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí, zahájil zjišťovací řízení 
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí záměru  
„Prodejna potravin Ústí nad Orlicí“. 
Záměr počítá s výstavbou velkoprodejny 
s parkovištěm pro osobní automobily na 
místě areálu bývalého Svazarmu v 
Popradské ulici, který bude odstraněn. 
Oznámení zpracované oprávněnou osobou 
podle příloha č. 3 zákona o hodnocení vlivů 
na životním prostředí je k nahlédnutí na 
odboru ŽP MěÚ  Ústí n. O., v kanceláři č. 
252, nejlépe v pondělí a ve středu od 8.00 do 
17.00, v ostatní pracovní dny po dohodě na 
telefonu 465 514 259. Každý může zaslat své 
písemné vyjádření k tomuto oznámení na 
adresu KÚ Pardubického kraje do 20 dnů 
ode dne zveřejnění této informace na úřední 
desce Krajského úřadu. 
 
Městské muzeum 
 
Městské muzeum Vás v prosinci zve do 
Sport Music Clubu v hotelu Poprad na 
výstavu o ústeckém stolním tenisu nazvanou 
„Na zelených stolech“, kterou najdete do 
15. 12. v salonku při restauraci (hotel 
Poprad). 
Přijďte také na betlémy tištěné, i dětmi 
malované, a to do provizorní výstavní síně 
muzea v ZŠ Bří Čapků mezi 15.12. a 21.1. . 
Čeká Vás výstava tištěných betlémů a prací 
ze soutěže Vánoce a betlém, a to denně 
kromě všech pondělků, 24.-26.12. a 31.12.-
1.1., kdy bude z technických důvodů 
zavřeno. Do 7.1. zde budete moci 
vyhodnocovat dětmi vytvořený betlém, který 
získá cenu publika. Vstupné dobrovolné.  
S přáním hezky prožitých vánočních svátků 
Vaše městské muzeum. 
 
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí + 
LOGO 
 
Vážení čtenáři, 
blíží se čas vánoční, a proto bych Vám ráda  
poděkovala za celoroční přízeň, kterou naší 
knihovně  prokazujete a popřála Vám 



pokojné a šťastné Vánoce  a v novém roce 
hodně zdraví a osobní spokojenosti.  
Provozní doba v době Vánoc  
Oddělení dospělých čtenářů: 
 Pá  22.12.                             9 - 18 hod. 
 So  23.12.                             zavřeno 
 St   27.12.- Pá 29.12.           9 - 18 hod. 
 So   30.12.                            zavřeno  
Oddělení dětských čtenářů: 
 Pá  22.12.                          12,30 -  17 hod. 
 St  27.12.- Pá 29.12.            9 -  14 hod.  
                  
Přejeme Vám všem šťastné prožití Vánoc a 
vše dobré v novém roce. Těšíme se na Vaši 
návštěvu v novém roce.                                                                                         
PhDr. Jana Kalousková,  ředitelka MěK 
 

 

Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
4. 12. v 17.00 hod.–koncertní sál ZUŠ 
Vánoční hudební besídka žáků hudebního 
oboru 
18.12. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
vystoupí školní orchestr DECAPODA 
pěvecké sbory z Ústí n.O. a Litomyšle 
diriguje Bc. Miluše Barvínková 
úterý 19. prosince v 19.00 hod. – kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n O. 
 
Tříkráloví sbírka 
 
Sedmá Tříkrálová sbírka se uskuteční od 1. 
do 14. 1. 2007. V tomto termínu Vás navštíví 
v domácnostech a institucích skupinky Tří 
králů. S koledou, kalendáříky a tříkrálovým 
cukrem budou vybírat do kasiček příspěvky 
od občanů. Pokladničky budou zapečetěné, 
označené logem Charity a vedoucí skupinek 
se budou prokazovat průkazem. V loňském 
roce se v našem vikariátu vybralo opět 
nejvíce peněz z celé královéhradecké diecéze 
– 1. 347. 393 Kč. Z této částky se Oblastní 
charitě v Ústí n.O. vrátilo 910.149,65 Kč 
 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
Vánoce v DDM - sobota 16. 12. 2006, start 
18.00 hod. - 5 let činnosti KLUBU DDM 
ÚO, vstup ZDARMA 
Program:  
18.00 hod. – 20.00 hod.  - břišní tanečnice 
ddm  
ateliér ddm - galerie na půdě - zvuk, světlo, 
energie - objekty  a slavnost - porcelán 
výstava v čajovně - Tomáš Pakosta – 
grafický design, bar gallery - Tomáš 
Pakosta, prostor pro 1 dílo 
20.00 hod. - hlavní host -  -123 min., 
koncert  
vánoční strom, jarmark, čajovna, bar – guláš, 
punč 
Hlavním partnerem akce je Město Ústí 
nad Orlicí 
 
„Dny zdravého životního stylu“ na ZŠ Bří 
Čapků 
 
Každý rok Vás v tomto listě informujeme o 
akci, která v letošním roce vstoupila do 
druhé desítky. Letos nebudu opakovat, 
kterých činností se naši žáci II. stupně 
zúčastnili, ale jaký je smysl této akce. Při její 

přípravě  jsme si hned na počátku vytyčili 
několik cílů. Především je to projektové 
vyučování, při kterém si žáci osvojují nejen 
vědomosti, ale především dovednosti. Ty 
korespondují s novou reformou školství 
podle „Rámcového vzdělávacího programu“, 
který klade důraz na vytváření žákovských 
kompetencí. Jsou to kompetence 
komunikativní, sociální, občanské, 
kompetence k řešení problémů a k učení. 
Nenásilnou formou se zde žáci učí 
spolupracovat, získávají pocit zodpovědnosti 
za zdar celé skupiny, pomáhají si 
v zátěžových situacích, poznávají se 
navzájem v činnostech, které při běžné výuce 
nevykonávají.V neposlední řadě objevují i 
své schopnosti, o kterých dosud neměli 
tušení. A tak žák, který je ve školních 
lavicích neúspěšný, může být spolehlivým 
„parťákem“ při zdolávání horolezecké stěny 
v Cakli, ochotným kamarádem, který 
pomůže vytáhnout potopenou loď, skvělým 
tanečníkem nebo „mladým kovbojem“, který 
dokáže hned napoprvé roztočit laso. Dalším 
cílem je také nabídnout různé činnosti, které 
žáci mohou vykonávat ve svém volném čase, 
vést je k zamyšlení nad životním stylem a 
ukázat jim cestu k jeho zkvalitnění. Pokud se 
nám tímto způsobem podaří v žácích 
podpořit jejich sebedůvěru, je to ta nejlepší 
prevence sociálně patologických jevů v naší 
společnosti. 
Děkujeme Městu Ústí, za nemalou finanční 
podporu.                                                                         
Jitka Kučerová 
 
Den otevřených dveří 
 
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad 
Orlicí, Zahradní 541 pořádá 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve  čtvrtek 14. 12. ve všech prostorách 
školy od 8.00 do 16.00 hodin a v sobotu 9. 
12. v SOU strojírenských oborů 
v Hnátnici-Nebíčku od 8.00 do 12.00 
hodin. 
Srdečně zveme všechny zájemce o studium 
 

Dny otevřených dveří na SZŠ 

Střední zdravotnická škola otevře ve školním 
roce 2007/2008 tři třídy denního studia 4 
letého oboru s maturitou zdravotnický 
asistent 53-41-M/007. 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
6.12.  – 14.00 – 18.00 hodin 

11.1. 2007 – 14.00 – 18.00 hodin 

SZŠ Ústí n.O., Smetanova 838, tel.: 465 
521292-93, mobil: 777 058 438, e-mail: 
szsuo@szsuo.cz, www.szsuo.cz 
 
My se šestky nebojíme aneb Dobrodružné 
putování školou Komenského 
 
Základní škola Komenského v Ústí n.O. 
pořádá dne 7. 12. od 14.00 do 17.00 hodin 
zábavné odpoledne, které je určené páťákům, 
jejich mladším kamarádům a rodičům. 
V rámci putování školou jsou pro děti 
připraveny úkoly, ve kterých si zábavnou 
formou ověří své znalosti a dovednosti. 
Mohou si také vyzkoušet jednoduché pokusy 
z chemie a fyziky, seznámit se s výukovými 
programy. Nebude chybět ani sport, zpívání 
a malování. 

Za kolektiv pracovníků srdečně zve Ludmila 
Johnová 
 
Vánoce na Štěpnici 
 
ZŠ Komenského Vás srdečně zve na Dny 
otevřených dveří, vánoční výstavu a jarmark 
v budově 1. stupně – Na Štěpnici. Výstava se 
uskuteční ve dnech 11.12. od 13.30 do 17.00 
hodin a 12.12. od 8.00 do 12.00 hodin, 
jarmark bude zahájen 12.12. v 16.00 hodin a 
potrvá do 19.00 hodin. Vánoční atmosféru 
pomohou vytvořit všechna hudební tělesa ZŠ 
Komenského. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Česko – polské Vánoce 
 
ZŠ Třebovská pořádá tradiční vánoční 
výstavu „Česko-polské Vánoce“ ve dnech 
16.-20.12. Výstava se koná v budově 
„Kampeličky“ a je otevřena v uvedených 
dnech od 14.00 do 17.00 hod. Srdečně zve 
kolektiv pedagogů ZŠ. 
 
 
Pozvánka na koncert 
 
Vokální okteto GENERACE Vás zve na 
křest CD … a píseň vzniká. Přijďte se 
vánočně naladit do ZUŠ, 8. 12. v 19.00 
hodin. Vstupné dobrovolné 
 
Zimní koncert 
 
Pěvecké sbory ZŠ Komenského – Notičky, 
Písnička, Zlatý klíček -  a další hudební 
seskupení, která ve škole pracují – flétnový 
soubor, kytary a školní orchestr, se představí 
na své tradiční akci ve čtvrtek 14. 12. 
v 18.00 hodin v sále Roškotova divadla. 
Přijďte se vánočně naladit a podpořit mladé 
zpěváky a muzikanty. 
 
Úspěch chlapců ze ZŠ Komenského 
 
Chlapci-zpěváci ze ZŠ Komenského se opět 
prosadili v krajské soutěži Perníkový slavík. 

Ve velké konkurenci sedmnácti škol 
vybojoval L. Barvínek  3. místo v kategorii 
6.-7. tříd a v kategorii 8.-9. tříd byl třetí P. 

Mariška. Porotu zaujal i D. Chládek, který 
získal čestné uznání. Dík patří i dalším 
soutěžícím – M. Papáčkovi, P. Pospíšilovi a 
korepetitorce E. Procházkové. 
D. Špindlerová, ZŠ Komenského 
 
 
Pozvánka na bohoslužbu 
 
Jednota bratrská vás zve na raní "Půlnoční 
bohoslužbu pro rodiny s dětmi",  
koná se v neděli 24.12. už od 10.30 hodin 
ráno!!  
Vánoční písně a slovo. Součástí akce je 
tradiční oběd: zelňačka a jablečný závin. 
Vstup zdarma. 
***  *** ***  ***  ***  ***  ***  *** 
Dětská vánoční slavnost se koná v neděli 
17.12. od 10.00 v Jednotě bratrské. Vánoční 
hry a soutěže o ceny pro děti do 10 let. Vstup 
zdarma.  
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 



 Kavárnička pro maminky, pondělí 4.12. 
v 10.00 hod. 
Pečeme zdravě vánoční cukroví, středa 
6.12. v 9.30 hod. 
Přednáška na téma zdravé vánoční pečení. 
Zdobíme vánoční perníčky 
středa 6.12. ve 14.30 hod.Vstupné 25,- 
Medvídkovský bowlingový turnaj 
pátek 8.12. v 16.00 hod ve Sportcentru 
RADAVA. Vstupné 60,- /dospělí, 40,- /dítě 
Přednáška na téma „Mezilidské vztahy“, 
středa 13.12. v 9.30 hod. Přijďte si 
poslechnout zajímavé povídaní pana 
Nedvěda. Pro zájemce výklad karet zdarma. 
Vyrábíme vánoční přání a dekorace 
středa 13.12. ve 14.30 hod. Vstupné 25,- 
Vyrábíme vánoční svícny a dekorace na 
stůl, středa 20.12. ve 14.30 hod. S sebou 
květináček nebo  misku, kterou si chcete 
ozdobit. Vstupné 25,- 
Otevírací doba MC Medvídek: 
pondělí 10.00 – 12.00: Nemluvňátka -  
maminky v šestinedělí a mimi do 12 měsíců 
úterý 9.00 – 12.00: Předškolkáček -  
předškolkové děti, herna, pohybový kroužek 
středa 9:00 – 12:00: Předškolkáček 
předškolkové děti, herna 
středa 14.30 – 17.30: Výtvarné odpoledne  
herna, výtvarný kroužek pro malé                                                                                                                 
i velké děti 
čtvrtek  9.00 – 12.00:  Předškolkáček - 
předškolkové děti, herna, výtvarný  
kroužek, zpívánky 
Kontakt: Míla Crhonková 732/681858 
MC Medvídek bude uzavřeno od 
22.12.2006 do 2.1.2007. 
MC Medvídek přeje všem svým klientům 
příjemné prožití vánočních svátků a do 
nového roku 2007 hodně zdraví, štěstí a 
pohody. 
 
Pozvánka na Novoroční koncert 
 
Srdečně Vás zveme na Novoroční koncert do 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Orlicí – 1.1. 2007 v 16.00 hodin. 
Varhany – M. Kubát, zpěv – P. Šišková. 
Zazní díla J.S.Bacha, C.Francka, P. Ebena a 
varhanní improvizace. 
 
Mikulášské odpoledne v Knapovci 
 
TJ Knapovec pořádá  2. 12. 2006  v 15.00  
hod. na sále TJ -  Mikulášské 
odpoledne  s nadílkou. Dostane se na 
každého, hodného i zlobivého. Soutěže, 
hudba, občerstvení zajištěno.Večer od  20.00 
hod. Mikulášská  diskotéka, („Vyhoďte si 
z kopýtka…..“) 
 
Český červený kříž 
 
Vánoční výstava  
4. – 7. 12. – Velká zasedací síň na bývalém 
Okresním úřadě – 9.00 – 17.00 hod. 
Strom splněných přání 
3. –16. 12. – splňte přání dětem z dětských 
domovů zakoupením vánočního dárku, 
přáníčka naleznete: Cukrovinky, Hračkárna 
Silvestr na Moštárně 
Místo konání: budova zahrádkářského svazu 
od 19.00 hod., cena vstupenky: 250 Kč, 
v ceně jsou dvě večeře, přípitek, kulturní 
program. 

Senior doprava 
Jezdí denně od 7.00 do 15.30 hod. (po 
dohodě 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. 
 
Občanské sdružení Havlíček 
v Kerharticích 
 
Děkujeme touto cestou MěÚ v Ústí n.O. za 
podporu v uplynulém roce, také našim 
sponzorům za věcné i finanční příspěvky, 
které jsme obdrželi a které byly využity na 
akce pořádané pro děti, mládež a občany 
Kerhartic. 
Chtěl bych také poděkovat nejenom členům 
za odvedenou práci, ale i všem ostatním za 
jakoukoliv pomoc, ať už materiální, finanční, 
anebo jiného druhu. Také těm, kteří se 
účastní našich akcí a zachovávají nám 
přízeň. Zároveň  chceme našim 
spoluobčanům popřát krásné prožití 
nadcházejících svátků, mnoho pracovních a 
osobních úspěchů, hodně štěstí a hlavně 
zdraví v novém roce 2007. 
Za OSH S. Chlumecký, jednatel 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – prosinec 2006 
 
Sobota 2. jen v 17.00 hodin – pro děti 
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 3. v 19.30 hodin 
ZÍTRA NEHRAJEME! 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 4. v 19.30 hodin 
HAVANA BLUES 
* Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 6. v 19.30 hodin 
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY Mc Phee 
Česká verze. Vstupné: 55 Kč 
 
Čtvrtek 7. a pátek 8. v 19.30 hodin 
EXTRÉMNÍ SVAHY 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 9. v 19.30 hodin 
CANDY 
* Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 11. a úterý 12. v 19.30 hodin 
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY 
Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 16.v 17.00 a 19.30 hodin, neděle 17. 
jen v 17.00 hodin – pro děti 
ASTERIX A VIKINGOVÉ 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 18. v 19.30 hodin 
STRÁŽCE 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 20. v 17.00 hodin – pro děti 
AUTA 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – prosinec 2006 
 
Úterý 5. prosince 
19.30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
Lyra da Camera - Adventní koncert - 
koncertní předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
Úterý 5. prosince 
20.00 hodin – Kulturní dům 
Divokej BILL – rockový koncert, 
předkapela: Medvědi 009, vstupné: 200 Kč – 
předprodej, 250 Kč na místě 
 
Středa 6. prosince 
19.00 hodin – Malá scéna 
Sicílie – Země na rozhraní dvou světů –
přednáška ing. R. Jirků z Pelhřimova, 
vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 9. prosince 
15.00 hodin – Malá scéna 
Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce, vstupné: 
40 Kč 
 
12. – 13. prosince 
9.00 – 17.00 hodin – Kulturní dům 
VIII. ústecké vánoční prodejní trhy 
lidových řemesel, dárků a zboží s vánoční 
tématikou 
 
Pátek 15. prosince 
19.00 – 24.00 hodin – Kulturní dům 
PLES KLUBCENTRA se skupinou SURF 
Blansko a přáteli z Chorvatska, bohatá 
tombola, vstupné: 130 Kč 
 
Úterý 19. prosince 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
N. Robbins: Do hrobky tanečním krokem, 
Divadlo ABC Praha 
divadelní předplatné, vstupné: 170 Kč 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum v budově radnice, tel.: 465 514 
271-2 
 
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí  
přijme osvětlovače, zvukaře do Roškotova 
divadla  na vedlejší pracovní poměr. 
Informace po předchozí telefonické domluvě: 
Klubcentrum, Dělnická 1405, tel.: 
465521047 nebo 605482562 L. Jiráň 
 
DIVADELNÍ  PŘEDPLATNÉ   
LEDEN – ČERVEN 2007 
 
Začátky představení:  
19.30 hod. – Roškotovo divadlo 
 
Čtvrtek 11. ledna  
Ray & Michael Cooney: A JE TO 
V PYTLI!  
Divadlo Na Fidlovačce Praha 
 
Čtvrtek 15. února   
Friedrich Dürrenmatt:  PLAY STRINBERG 
Divadlo UNGELT Praha 
          
Středa 21. března   
Jaroslav Havlíček: PETROLEJOVÉ 
LAMPY 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
 
Středa 11. dubna 



Nikolaj Vasiljevič Gogol: SPASTE DUŠE, 
REVIZOR    
Divadelní společnost  Josefa Dvořáka  
Praha 
 
květen     
Ken Ludwig: „LO STUPENDO“ aneb 
Tenor na roztrhání, Agentura 
HARLEKÝN Praha   
Převzaté představení Divadla na 
Vinohradech v Praze. 
 
Úterý 5. června    
Městské divadlo Mladá Boleslav 
Vladislav Vančura: JOSEFÍNA 
  
Podmínky divadelního předplatného 
- členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku  
- předplatné se platí jednorázově 
v Informačním centru Městského úřadu  
v Ústí n.Orlicí, 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 kulturní příloze 
Informačního listu, na výlepových plochách, 
internetu (www.klubcentrum.cz) a na čísle 
14 000 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
- současným  předplatitelům rezervujeme 
místa do 16. prosince 2006 
 
Předplatné:  
Informační centrum ,Mírové náměstí, Ústí 
n.O., tel.: 465514271-2 
Otevírací doba:  
pondělí – pátek: 7.00 – 11.30 hod., 12.00 - 
18.00 hod.,  sobota: 8.00 – 12.00 hod. 
Cena předplatného: leden – červen 2007 
  I. místo    (přízemí)            850,- Kč  
 II. místo    (balkón)              750,- Kč 
 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci prosinci 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito občané 
našeho města: 
70 let 
paní Vlasta Sršňová 
paní Eva Nováčková 
paní Božena Ripková 
paní Jarmila Vanšurová 
paní Jiřina Jarešová 
pan Zdeněk Sais 
pan Günter Matzner 
pan Karel Jandík 
pan Antonín Procházka 
pan Josef Bucháček 
75 let 
paní Valeria Javůrková 
paní Eva Holubářová 
paní Hana Veverková 
pan Josef Bodlák 
pan Jiří Popelář 
pan Ferdinand Pokorný 
pan Bohuslav Kubů 
pan Jiří Marek 
pan Viktor Bankov 

pan Zdeněk Švábenský 
pan Luboš Mikyska 
80 let 
paní Milada Langrová 
paní Věra Müllerová 
paní Věra Helmichová 
pan František Augusta 
pan Robert Čepa 
pan Jaroslav Tománek 
pan Vlastimil Hác 
pan Václav Vojtíšek 
81 let 
paní Květuše Plášilová 
pan Miloslav Šponar 
pan Karel Černý 
pan Aleš Jeřábek 
82 let 
paní Terezia Choborová 
paní Vlasta Poláková 
paní Vlasta Prokopová 
paní Božena Felgrová 
paní Zdenka Fohlová 
paní Anna Hrobařová 
86 let 
paní Božena Jakimčíková 
paní Vlasta Klaclová 
pan Václav Mokrý 
pan Oldřich Kunvalský 
84 let 
paní Anežka Kašková 
paní Jiřina Vašátková 
paní Eva Harapátová 
pan Miloslav Domlátil 
pan František Kindl 
pan Václav Kroulík 
85 let 
paní Věroslava Čudová 
paní Věra Moravcová 
86 let 
paní Vlasta Slezáková 
paní Marie Nezdařilová 
87 let 
pan Bohuslav Mikulecký 
88 let 
paní Božena Velínská 
paní Olga Jansová 
89 let 
pan Jan Ptáček 
91 let 
paní Jaroslava Vojtová 
93 let 
paní Jiřina Sittová 
102 let 
paní Zděnka Dostálová 
  
LK SPINNING CENTRUM  
 3.12.  Mikulášská dvouhodinovka 
17.12.  Spinningjóga (2+1) 
23.12.  Vánoční nadílka (90) 
30.12.  Silvestrovský minimaraton 
  7.1. Novoroční předsevzetí 
14.1. Spinningjóga 
21.1. Minimaraton 
29.1. Dvouhodinovka 
 
Rezervace : 736 427 378, Rozvrh lekcí: 
www.lkspinning.com Těšíme se na setkání. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 3.12. – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Neděle 3.12. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 4.12. – 19.15 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 

Úterý 5.12. – 19.15 – 23.00 hodin 
U Malinů 6. liga (družstva) 
Středa 6.12. – 19.15 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 7.12. – 18.00 – 23.00 hodin 
Dámská jízda (ženy) 
Neděle 10.12. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 11.12. – 16.30 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 11.12. – 19.15 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Úterý 12.12. – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 13.12. – 19.15 – 23.00 hodin 
Mobil Centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 17.12. – 13.00 – 15.30 hodin 
Pepa Hoblík Junior (mládež) 
Neděle 17.12. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 18.12. – 18.00 – 22.30 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 19.12. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Středa 20.12. – 19.30 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Neděle 24.12.  – zavřeno 
Pondělí 25.12. – zavřeno 
Neděle 31.12. – 10.00 – 19.00 – otevřeno 
Pondělí 1.1.  – zavřeno 
Sportovní centrum Radava, V Lukách 1515, 

tel. – rezervace: 465 529 477-9, e-

mail:radava@radava, www.radava.cz 

 
Kam za sportem  v prosinci 
 
Sobota 2. prosince 
Sokol Kerhartice – Sokol Výprachtice 
(krajský volejbalový přebor I.třídy – 
dvojzápas od 10 hod. v tělocvičně 
Gymnázia) 
Jiskra Ústí n.O. – Letohrad (krajský 
volejbalový přebor kadetek) 
Sobota 9. prosince 
TTC Ústí n.O. B – Děčín B a Děčín C 
(II.liga ve stolním tenisu žen) 
Neděle 10. prosince 
Jiskra Hylváty – Brno (I.liga v kuželkách 
dorostenců, 19 hod., kuželna v Hylvátech) 
Sobota 16. prosince 
TTC Ústí n.O. D – V. Mýto a Sedlec (okr.  
přebor ve stolním tenisu) 
Neděle 17. prosince 
TTC Ústí n.O. E- Lanškroun B a Start Č. 
Třebová (okr. přebor ve stolním tenisu) 
 
Provoz  na zimním stadionu 
 
Bruslení pro veřejnost 
Středa: 17.00 – 20.00 hodin 
Sobota: 13.30 – 16.00 hodin 
Neděle: 13.30 – 16.00 hodin 
Vstupné: 
Mládež do 15 let: ………..  15,- Kč 
Ostatní na 15 let:  ……….   25,- Kč 
Doprovod  ……………….    5,- Kč  
 
 
Středoškolské hry ve stolním tenisu 
 
Dne 7.11.2006 SZŠ v Ústí nad Orlicí 
pořádala okresní kolo Středoškolských her 
ve stolním tenisu družstev. V kategorii 
chlapců zvítězilo Gymnázium Lanškroun 
(Dymák, Jányš, Kleiner, Nový). V kategorii 
dívek suverénně zvítězilo družstvo 



Gymnázia Ústí nad Orlicí (Částková B., 
Částková E., Bezdíčková). Oba vítězné týmy 
postupují do krajského kola. 
 
Skobácké putování 
 
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, Pivnice 
U Skoby 
Vás srdečně zvou na 7. ročník turistického 
pochodu 
SKOBÁCKÉ  PUTOVÁNÍ 
Termín: sobota 2. prosince 
Start: 7 – 10 hod. v pivnici U Skoby v Ústí 
n.O. 
Cíl: v pivnici U Skoby do 18 hod. 
Trasy: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km a 50 
km 
Startovné: 15 Kč dospělí, 5 Kč děti do 15 
let. Informace: 
pochody.lansperk@seznam.cz 
 
Novoroční výstup na Andrlův chlum 
 
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí 
pořádá v neděli 1. 1. 2007 osmý ročník 
Novoročního výstupu na Andrlův chlum. 
Pořadatelé budou milovníky zimní přírody 
očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou 
krasavicí“ od 11 do 18 hodin. 
Pamětním diplomem budou odměněni 
pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i 
motoristé. Na sedmi předcházejících 
ročnících se prezentovalo celkem 5857 
milovníků zimní přírody.    
 
Zimní sraz turistů v Králíkách 
 
Odbor KČT Horal Ústí nad Orlicí pořádá ve 
dnech 11. - 14. 1. 2007 zimní turistický sraz 
v Králíkách. Pro účastníky jsou připravené 
upravené běžecké trasy různé náročnosti, 
délky i profilu, ubytování a stravování 
zajištěno. Uzávěrka přihlášek do 31.12.2006. 
Informace Otakar Boura tel. 603 772 985 
nebo http://kcthoral.cz . 
 
 
 
 


