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Rámeček 
 
Město Ústí nad Orlicí přeje všem svým 
občanům, firmám, institucím i 
návštěvníkům úspěšný start do nového 
roku a hodně zdraví, štěstí  a úspěchů 
v osobním i pracovním životě po celý 
rok 2006 
 
Z jednání rady města 
 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce: 
- záměr prodeje p.p.č. 52, p.p.č 54, st.p.č. 
76 a st.p.č. 25 vše v k.ú. Horní Houžovec 
RM schválila časově neomezené 
zpřístupnění úřední desky v zádveří 
budovy čp. 7 na Mírovém náměstí včetně 
realizace stacionární kamery napojené na 
MKDS 
Nadále trvá záměr prodeje budovy č.p. 
1403 v ulici Lázeňská, Ústí nad Orlicí, 
st.p.č. 1248/6, p.p.č. 2726, p.p.č. 2724/7, 
st.p.č. 2778, p.p.č. 2725/4 a p.p.č. 2725/3 
v k.ú. Ústí nad Orlicí 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo prodej bytových jednotek 
dle zákona č. 72/1994 Sb., nájemcům dle 
seznamu odpovědí na oficiální nabídku 
podanou ke dni 29.11.2005 
ZM schválilo poskytnutí  dotace 
Nadačnímu fondu M.J. Kociana ve výši 
50.000 Kč na Heranovu violoncellovou 
soutěž 
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Ústí nad Orlicí č. 8/2005, kterou se 
mění Obecně závazná vyhláška města Ústí 
n.O. č. 3/2003 o pořádku a čistotě ve 
městě 
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Ústí nad Orlicí č. 9/2005 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
ZM schválilo zařazení historického 
objektu kaple sv. Anny do Programu 
regenerace městské památkové zóny města 
 
Informace k nové obecně závazné 
vyhlášce města 
 

Dne 6.12.2005 byla ZM schválena obecně 
závazná vyhláška č. 8/2005, kterou se 
mimo území centrální zóny města Ústí nad 
Orlicí určují dvě nové plochy veřejného 
prostranství, kde je vlastník – držitel 
zvířete povinen mít zvíře na vodítku. 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1.1.2006.  
Plocha č. 1 je vymezena ulicemi: 
Jilemnického, T. G. Masaryka, Moravská 
a M. R. Štefánika. 
Plocha č. 2 je vymezena ulicemi: 
Tvardkova, Letohradská, Popradská, Na 
Štěpnici, Heranova a Mazánkova.  
Viz vložená mapka města. 

 

Ověřování na MěÚ 
 

Od ledna 2006 bude ověřování listin a 
podpisů zajišťovat odbor vnitřních věcí – 
vedlejší vchod do radnice z ulice 
Sychrovy. V kanceláři č. 106 Helena 
Jebousková a v kanceláři č. 102 Mgr. Jitka 
Regnardová. 
 
Nová úřední deska 
 

Od  ledna 2006  bude  v průchodu budovy 
MěÚ čp. 7 na Mírovém náměstí zřízena  
nová úřední deska městského úřadu. 
 
Zápisy žáků do 1. tříd ZŠ 
 

Zápis žáků do 1. tříd na ZŠ Bratří Čapků, 
ZŠ Komenského (pavilon Na Štěpnici) a 
ZŠ Třebovská v Hylvátech proběhne ve 
dnech 25. a 26. ledna 2006 v době od 
14.00 do 17.00 hodin. 
*****   *****   *****   *****  ***** 
Ve středu 18. ledna mohou děti 
předškolního věku města Ústí n.O. 
navštívit ZŠ v Kerharticích a prožít si svůj 
první školní den „nanečisto“. 
Za týden je uvítáme u zápisu do 1. 
ročníku! 
Zápis proběhne dne 26. ledna od 14.30 do 
17.30 hodin v budově školy. Rodiče 
s sebou přinesou rodný list dítěte! Srdečně 
zveme děti a rodiče do naší hezké školy! 
 
DOTACE na rok 2006 
 
Město Ústí nad Orlicí poskytne v roce 
2006 ze svého rozpočtu následující 
druhy dotací: 
sportovní a volnočasové aktivity, rozvoj a 

údržba sportovišť, nájem sportovišť, 

aktivity v kultuře, zachování a obnova 

památkového fondu, projekty škol, 

činnost v oblasti sociálních služeb a 

zdravotnictví, oblast požární ochrany, 

veřejně prospěšné činnosti.  

Formuláře  budou k dispozici na 
Informačním centru, nebo na 
www.ustinadorlici.cz. Vyplněné zasílejte 
do 31. 1. 2006 na Městský úřad Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 562024 Ústí nad 
Orlicí. 
 
Ústecké Vánoce 2006 
 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem organizátorům této úspěšné akce, 
všem vystupujícím na Mírovém náměstí a 
také všem níže uvedeným sponzorům, kteří 
se, vedle městského rozpočtu výrazně 
podíleli na zdárném průběhu celé akce. 
VERA spol. s r.o.,  AGILE spol. s r.o., 
TEPVOS spol. s r.o., STAPO spol. s r.o., 
A.B.V. spol. s r.o., MOLDEX METRIC 
v.o.s, STRABAG a.s., PROPLAST spol. 
s r.o., Pavel PIRKL, Auto JANÁK, 
GASTRO KOMPLET, G-KONZULT, 
ORANGE GREEN, SVOBODA Jiří 
Rybářství, VÚB a.s., RADIO METUJE, 
OIK TV 
 
Poplatky za  komunální odpad 
 
Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností 
od 1.1.2006 Obecně závaznou vyhlášku č. 
9/2005 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad), která nahrazuje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2004. 
Výňatek z vyhlášky: 
Místní poplatek za komunální odpad platí: 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt, za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem. Tyto osoby jsou povinny obci 
oznámit jména a data narození osob , za 
které poplatek odvádějí do 31.3. 
příslušného kalendářního roku, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící  
k individuální rekreaci, ve které není  
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající  poplatku za jednu fyzickou  
osobu. 

Článek 3 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku na poplatníka a 
kalendářní rok 2006 činí celkem 480,-- Kč 
a je tvořena: 
 
a) z částky  250,-- Kč,  
b) z částky 230,-- Kč. Tato částka je 

stanovena rozúčtováním skutečných 
nákladů na svoz netříděného 
komunálního odpadu na jednotlivé 
poplatníky. 
Výpočet: 
3 606 937,80 Kč (sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za rok 
2004) : 15.015 poplatníků = max. 239,66 
Kč = 230 Kč  
V případě změny místa trvalého pobytu 
nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci  
v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Poměrná výše poplatku 
na jeden kalendářní měsíc je 40,-- Kč. 
Dojde-li ke změně v průběhu  
kalendářního měsíce, je pro stanovení 
počtu měsíců rozhodný stav na konci 
tohoto měsíce. 
 

Článek 4 
Splatnost poplatku 

Poplatek se platí bez vyměření a je 
splatný: 
a) najednou, nejpozději do 31.3. 

příslušného kalendářního roku, činí-li 
celková poplatková povinnost 
poplatníka, společného zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce 
domu méně než 1.000 Kč, 

b) ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31.3. a do 30.9. 
příslušného kalendářního roku,  činí-li 
celková poplatková povinnost 
společného zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu více jak 
1.000 Kč a méně než 10.000 Kč, 

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 
příslušného kalendářního roku, 
případně ve dvanácti stejných 



splátkách, a to nejpozději do 25. dne 
příslušného měsíce, činí-li celková  
poplatková povinnost společného 
zástupce domácnosti, vlastníka nebo 
správce domu více jak 10.000 Kč, 

d) poplatek může být zaplacen i 
jednorázově do 31.3. příslušného 
kalendářního roku. 

Místní poplatek za odpad je osoba 
uvedená v článku 2 této obecně závazné 
vyhlášky povinna uhradit bez vyzvání 
správce místního poplatku vždy nejpozději 
v termínech uvedených v písm. a) – d) 
předchozího odstavce a to v hotovosti 
v pokladně kanceláře pro správu 
místních poplatků Města Ústí nad Orlicí  
Sychrova 16, Ústí nad Orlicí  (vedle 
bývalé matriky), v centrální pokladně 
ve vestibulu Městského úřadu, nebo 
bezhotovostně na příjmový účet správce 
poplatku číslo 27-8742210257/0100, 
konst. symbol 1318. Variabilní symbol 
bude poplatníkovi, nebo společnému 
zástupci sdělen telefonicky na čísle 465 
514 210, na žádost na elektronické adrese 
safarov@muuo.cz , nebo osobně v 
pokladně. Pro poplatníky, kteří hradili 
poplatek bezhotovostně v roce 2005, 
zůstává variabilní symbol beze změny. 
Platby v hotovosti budou přijímány 
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00, 
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 a 
v pátek od 8.00 do 14.00. Známky na 
popelnice nebudou vydávány. Při platbě 
v hotovosti sdělí poplatník, nebo společný 
zástupce rodné číslo nebo IČO.  
Pokud nebude místní poplatek za 
komunální odpad zaplacen včas nebo ve 
správné výši, vyměří správce poplatku 
místní poplatek za komunální odpad 
platebním výměrem a může zvýšit včas 
nezaplacený poplatek až o 200 % !!! 
Ing. Jozef Polák 

vedoucí finančního odboru MěÚ 
 
Nový seriál na stránkách Informačního 
listu vám odpoví na časté otázky 
týkající se nakládání s odpady 
 
JAK vše funguje v zahraničí? 
Zkušenosti z Evropské unie 
 
V minulém Informačním listu  jste se 
poprvé seznámili s novým seriálem, který 
vám odpoví na časté otázky týkající se 
nakládání s odpady. Už víte, proč třídíme 
odpady a co je to recyklace. Tentokrát se 
dozvíte, jak třídění a recyklace odpadů 
funguje v Evropské unii.  
Ve většině zemí Evropské unie fungují 
tzv. systémy využití odpadů z obalů, 
kterým se také říká systémy Zeleného 
bodu (o značce Zelený bod jste se 
dozvěděli minule). Princip těchto systémů 
je jednoduchý: firmy (výrobci, plniči, 
distributoři, dovozci) jsou zodpovědné za 
zpětný odběr a využití odpadů z obalů. 
Aby se mohly těchto povinností zhostit, 
založí neziskovou obalovou společnost, 
která poté koordinuje aktivity spojené s 
recyklací a využitím odpadů z obalů v 
dané zemi. Přitom spolupracuje s partnery 
z těchto oblastí: průmysl, obce, 
odpadářské firmy a v neposlední řadě také 
veřejnost. U nás působí autorizovaná 

obalová společnost EKO-KOM, a.s. (více 
informací najdete na www.ekokom.cz)  
A jak se vlastně odpady v jednotlivých 
zemích třídí?  
Princip je všude stejný, sbírají se většinou 
tři materiály: sklo, plasty (nebo všechny 
obaly) a papír. SKLO - systém sběru 
donáškový - tzn., že musíte odpady donést 
do kontejneru umístěného na ulici poblíž 
vašeho domu. V některých zemích se 
sbírají dvě nebo tři barvy skla. PLASTY - 
většinou také donáškou do kontejnerů. V 
Německu, Rakousku, Belgii a 
Lucembursku používají pytle a nádoby pro 
každou domácnost - tomu se říká odvozný 
systém. V některých zemích se sbírá tzv. 
"lehká obalová frakce" - např. v Německu 
můžete do žlutého kontejneru vhodit 
kromě plastů i plechovky a nápojové 
kartony (krabice od džusů a mléčných 
výrobků). PAPÍR A LEPENKA - ve 
většině zemí donáškový systém, někdy 
nádoba pro každou domácnost. Často se 
papírové obaly sbírají společně s dalšími 
odpady z papíru (časopisy a noviny).  
Informace o systémech třídění a recyklace 
odpadů v jednotlivých zemích naleznete 
na www.pro-e.org. Na této stránce jsou 
také "prokliky" na webové stránky všech 
organizací v Evropě.  
A teď trochu zajímavých čísel:  
- už 18 zemí v Evropě provozuje systémy 
využití odpadů z obalů a používá značku 
ZELENÝ BOD 
- více než 400 miliard obalů je označeno 
ZELENÝM BODEM ( a vy už z minulého 
dílu víte, proč) 
- více než 200 miliónů obyvatel má 
možnost třídit odpady v systémech využití 
odpadů z obalů 
- v roce 2002 bylo využito (recyklováno) 
více než 12 miliónů tun obalů 
A jak je na tom ČR ve srovnání se 
zeměmi v Evropě?  
Jsme na 9. místě ze všech 18 zemí, kde 
fungují systémy Zeleného bodu.  
 
Výše ceny vodného a stočného v r. 2006 
 

Předkládáme odběratelům a občanům 
města Ústí n.O. informaci o výši ceny 
vodného a stočného s účinností od 1.1. 
2006. 
Cena vody pitné a vody 
odkanalizované: 
a) voda pitná 
16,80 Kč/m3 + 5% DPH = 17,64 Kč/m3 
b) voda odpadní (srážková, splašková) 
20,20 Kč/m3 + 5% DPH = 21,21 Kč/m3 
Celkem: 
37,00 Kč/m3 + 5% DPH = 38,85 Kč/m3 

Pro větší informovanost Vám jako 
zákazníkům a občanům Města Ústí nad 
Orlicí sdělujeme, že cena za vodu pitnou a 
odkanalizovanou odpadní vodu narůstá 
celkem o 5,10 %. K nárůstu ceny dochází 
jak u ceny vody pitné a to o 0,90 Kč/m3  
bez DPH, tak u ceny vody odpadní 
odkanalizované a to o 1,00 Kč/m3  bez 
DPH. Z výše uvedeného vyplývá, že se 
společnosti i přes vysoký nárůst cen 
energií, PHM a chemikálií daří udržet 
vlivem organizačních a investičních 
opatření cenu za dodávku vody a odvádění 
odpadních vod na úrovni cenové inflace. 

Společnost dále zajišťuje služby spojené 
s výrobou, dodávkou tepla a teplé vody 
smluvním odběratelům společnosti. 
Dodávky těchto médií budou i nadále 
probíhat na základě platných smluv, 
cenových ujednání a cenových kalkulací 
podléhajícím regulaci ERÚ a to formou 
výběru zálohových plateb podléhajícím 
ročnímu vyúčtování. Kontaktní informace 
Vám poskytneme v sídle společnosti 
Třebovská 287, Ústí nad Orlicí - tel.:465 
519841, fax: 465 519857, e-mail: 
tepvos@tepvos.cz nebo jsou Vám 
dostupné na webových stránkách 
společnosti: www.tepvos.cz a 
teletextových stránkách Kabelové televize. 

Provozní úsek zajišťující provoz 
vodovodů, kanalizací a ČOV je umístěn na 
ČOV Ústí nad Orlicí - tel. 465 523315. 
Provozní úsek zajišťující provoz tepelného 
hospodářství ve městě Ústí nad Orlicí je 
umístěn v objektu Heranova ulice čp. 76 - 
tel. 465 521065. Úsek správy a rozvoje 
majetku společnosti je nadále dislokován 
v sídle společnosti – Třebovská 287- tel. 
465 519841. 

Hlášení poruch a havárií : 

Dodávky tepla a teplé vody  465 523164 a 
777 673351 (od 06.00 do 21.00 hodin) 
ostatní poruchy 465 523315 a 777 673350 
(nepřetržitě)  
Ing. Martin Lang 
jednatel a ředitel společnosti 
 

Tříkrálová sbírka 2006 
 

Tak jako minulý rok začíná v tuto dobu 
příprava Tříkrálové sbírky 2006. Opět 
budete moci po novém roce ve dnech  6. – 
8. ledna 2006 potkat skupinky Tří králů, 
aby u  vašich  domovů zazvonili 
s koledou, přáním, malým dárkem a 
prosbou o příspěvek. Přispět můžete do 
zapečetěných  pokladniček s charitním 
logem nebo přímo na účet České katolické 
charity č. 369-369369369/088 v.s. 777. 
 

Ocenění dobrovolníků Pardubického 
kraje 
 
Dne 14.11. 2005 byla zahájena realizace 
druhého ročníku „Den D – ocenění 
dobrovolníků Pardubického kraje“. 
Jde o společný projekt pardubických občanských 
sdružení Klub hurá kamarád a SKP-Centrum, 
který si klade za cíl ocenit práci dobrovolníků 
v Pardubickém kraji a zvýšit povědomí 
veřejnosti o činnosti dobrovolníků. Na toto 
ocenění může kdokoliv navrhnout člověka, který 
bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, 
energii či vědomosti a dovednosti ve prospěch 
ostatních lidí a společnosti, a to v oblasti sociální 
práce, volného času, ekologie a kultury. 
Kompletní nominace by měla obsahovat 
vyplněnou přihlášku se souhlasem dobrovolníka 
a jeho fotografii. Nominace jsou nejpozději do 
15.2.2006 a to prostřednictvím internetových 
stránek www.dend.cz, nebo je možné vyplněný 
formulář poslat na adresu SKP-Centrum, 
Bělehradská 513, 53009 Pardubice, heslo Den D. 
 

Úspěch recitátorů ze ZŠ Komenského 
 

T. Petrová, D.Waniausová a L. Kacálková, 
žákyně 9. třídy, se 29.11. 2005 zúčastnily 
IX. ročníku recitační soutěže, konané na 
Letohradském soukromém gymnáziu. T. 



Petrová obsadila ve veliké konkurenci 3. 
místo. Na jejím úspěchu má podíl i paní 
Markéta Světlíková, pod jejímž vedením 
děvčata pracují v dramatickém oddělení 
ZUŠ J. Kociana v Ústí n.O. Gratulujeme! 
 
Dana Špindlerová 
 
Den otevřených dveří ZŠ Bratří Čapků 
 
ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí pořádá 
dne 18.1. 2006 v době od 9.00 do 17.00 
hodin DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ. 
Budete mít možnost nahlédnout do výuky, 
navštívit školní družinu, prohlédnout si 
naše odborné učebny, či vyzkoušet si práci 
na počítačích v počítačové učebně. 
Srdečně zveme rodiče s dětmi i širší 
veřejnost. 
Kolektiv pedagogických pracovníků 
 
Projekt  Kyselý déšť 
 
Členové přírodovědného kroužku 1. stupně 
ZŠ Komenského se již několik let podílejí 
na celostátním projektu sdružení pro 
ekologickou výchovu TEREZA a v průběhu 
listopadu měří množství a kyselost srážek. 
Výsledky pak zpracovává ČHMÚ v Praze. 
Při letošním měření převažovaly sněhové 
srážky, které byly výrazně kyselejší než 
dešťové. Kvalitu ovzduší budou děti 
sledovat ještě v květnu a v červnu při 
projektu Ozón, kdy  budou sledovat 
množství přízemního ozónu. Obě měření 
jsou zahrnuta do projektu Poznáváme 
přírodu a naše životní prostředí, na který 
finančně přispívá Město Ústí n.O. Další 
informace a fotografie najdete na 
www.uokome.cz 
 
Mgr. Jitka Eliášová 
ZŠ Komenského 
 
Vánoční dárek z Ústí nad Orlicí 
 
Vánoční dárek z Ústí nad Orlicí posílají 
děti a maminky z MŠ-Heranova na dětský 
fond OSN-UNICEF. MŠ se zapojila do 
projektu „Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě“. Maminky z naší MŠ ušily 14 
panenek, které zasíláme na Český výbor 
UNICEF. Každá panenka představuje 
skutečné dítě, které bude v rámci očkování 
kampaně UNICEF v rozvojových zemí 
proočkováno proti šesti hlavním 
smrtelným dětským chorobám. Koncem 
roku probíhá prodej-adopce panenek ve 
vybraných prodejních místech v ČR. 
Panenky budou prodávány za 600,-.Kč, 
což je suma potřebná pro očkování 
jednoho dítěte. Rády bychom touto cestou 
maminkám poděkovaly a popřály zdraví, 
radost a úsměv na tvářích jejich dětí. 
V případě, že byste se rádi zúčastnili 
projektu „Adoptuj panenku a zachráníš 
dítě“ napište na e-mailovou 
adresu:unicef@unicef.cz, nebo na: 257 
320244. Všechny potřebné informace 
(včetně střihu) naleznete na 
www.unicef.cz 
 
Kolektiv MŠ Heranova 
 
Den jinak na ZŠ Komenského 
 

Dne 18.11. se na 2. stupni ZŠ 
Komenského uskutečnil tzv. Den jinak. 
Jednalo se o den, kdy školní vyučování 
neprobíhalo podle obvyklého rozvrhu 
hodin, ale žákům byly nabídnuty jiné 
alternativy. Hlavním cílem celé akce bylo 
nabídnout žákům možnosti trávení 
volného času a upozornění na nebezpečné 
společenské jevy. 
Část programu probíhala přímo v budově 
školy, kde ve třídách probíhala přednáška 
s praktickými ukázkami ČČK, dívky měly 
možnost nácviku relaxačních technik a 
masáží, jinde probíhala beseda 
s dopravním policistou spojená 
s prohlídkou policejního vozu. 
Převážná část programu  však probíhala 
mimo školu. Pro dívky bylo zajištěno 
posezení v čajovně DDM, ostatní žáci  
soutěžili ve stolním tenise, ledním hokeji, 
bowlingu, florbalu, dívky cvičily 
aerobik.Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem organizacím a vyučujícím, kteří se 
podíleli na zorganizování celé akce. Velký 
dík patří i Městu Ústí n.O., z jehož financí 
byl celý program hrazen. 
Mgr. Kamil Koblížek 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
Výstava v čajovně: Alan Ulrich - obrazy 
TEATRO MATITA  
Pátek 21. 1., v 19.00 hod., sál DDM 
Želva - divadlo, to tu ještě nebylo.  
Monstrum, ve kterém se odehrávají 
příběhy, stará želva, která se živí jako 
mobilní jukebox. 
hraje Matija Solce, hudbuje Pavol 
Smolarik 
…vystoupení mladého slovinského 
loutkoherce, pro děti a dospělé od 8ti let, 
vstup zdarma 
 
Knihovna Střední školy 
uměleckoprůmyslové 
 
Knihovna  zahajuje půjčování knižního 
fondu bývalé Okresní pedagogické 
knihovny pro veřejnost dne 3.1. 2006. 
Provozní doba 
úterý:  13.30 – 15.30 hod. 
středa: 13.30 – 16.30 hod. 
čtvrtek: 10 – 12, 13.30 – 15.30 hod. 
pátek:  10.00 – 12.00 hod. 
Knihovna je umístěna v přízemí budovy 
školy ve Špindlerově ulici. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Předškolkáček 
úterý:    9 – 12 hod. (herna, pohybový 
kroužek) 
středa:   9 – 12 hod. (herna) 
           15 – 18 hod. (výtvarné odpoledne, 
herna) 
čtvrtek: 9 – 12 hod. (herna, výtv. kroužek, 
zpívánky) 
Nemluvňátka: každé pondělí 10 – 12 hod. 
Kavárnička: úterý 3.1. od 19.00 hod. 
v prostorách MC 
Ubrousková technika pro děti        
středa 11.1. od 15.00 hod., vstupné 25 Kč 
Povídání o zdravé výživě – zdravé 
koření: středa 18.1. od 10.00 hod.  

Prohlídka výtvarné učebny v ZUŠ 
čtvrtek 19.1. v 16.00 hod. ve spolupráci 
s pí  Švecovou. Sraz  před budovou ZUŠ 
Veselé zimní malovánky - středa 25.1. od 
15.30 hod. malování pro malé i větší děti 
vstupné 20 Kč 
MC Medvídek, Heranova 1348, 
www.sweb.cz/medvidekuo, 
medvidek@seznam.cz, 
tel. kontakt: Míla Crhonková – 605 774 
569 
 
LIDOVÝ PLES 
 
Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad 
Orlicí 
Vás srdečně zve na tradiční 
LIDOVÝ PLES 
Vstupné + místenka 100,- Kč 
Sobota 4. února 2006 ve 20.00 hodin 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí 
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr 
HORIZONT 
Předprodej místenek: V. Kada, 
Zborovská 971, tel.: 465 523 383, 
Knihkupectví Flétna Ústí n.O., tel.: 465 
526 245 
 
Hasičský ples 
 
SDH  Ústí nad Orlicí I. Vás srdečně zve 
 na tradiční 
HASIČSKÝ PLES 
28. ledna od 20.00 hod. v Kulturním 
domě v Ústí nad Orlicí 
Vstupné:  
90,- Kč + 10,- místenka do velkého sálu 
90,- Kč + 10,- do Modrého salonku 
Tombola a občerstvení zajištěno. 
Předprodej vstupenek bude probíhat 
v Hasičském domě každé pondělí, 
středu a pátek od 16.1. od 16.00-18.00 
hod. 
 
Pozvánka na koncert 
 
Varhaník Martin Kubát Vás srdečně zve 
na Novoroční varhanní koncert do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Orlicí, který se uskuteční v neděli 1. ledna 
2006 v 16.00 hod. Zazní díla známých 
autorů a varhanní improvizace. 
 
Občanské sdružení Havlíček 
v Kerharticích 
 
OS Havlíček děkuje za podporu Městskému 
úřadu v Ústí n.O. a našim sponzorům za 
příspěvek, který jsme obdrželi v roce 2005 a 
který byl využit na akce pořádané pro děti, 
mládež a starší občany Kerhartic. 
Zároveň jim a spoluobčanům přejeme v novém 
roce mnoho osobních i pracovních úspěchů, 
hodně štěstí a hlavně zdraví. 
Za OHS v Kerharticích 
Stanislav Chlumecký - jednatel 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – leden 2006 
 
Středa 4. a čtvrtek 5. v 19.30 hodin 
LEGENDA O ZORROVI 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 6. v 19.30 hodin 
KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 



 
Sobota 7. v 19.30 hodin 
ZEMĚ MRTVÝCH 
* Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Neděle 8. v 17.00 a 19.30 hodin 
WALLACE & GROMIT: Prokletí 
králíkodlaka 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pondělí 9. v 19.30 hodin 
DOOM 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 11. a čtvrtek 12. v 19.00 hodin 
KING KONG 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
Pozor na začátky představení! Film  
bude promítán s přestávkou. 
 
Neděle 15. a pondělí 16. v 19.30 hodin 
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA? 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pátek 20. a sobota 21. v 19.30 hodin 
NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 24. v 19.30 hodin 
DISTRIKT! 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 25. a čtvrtek 26. v 19.30 hodin 
LOVCI DINOSAURŮ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 28. a neděle 29. v 19.30 hodin 
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 30. a úterý 31. v 19.30 hodin 
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU 
KAMARÁDI DO DEŠTĚ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – leden 2006 
 
Úterý 10. ledna 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Studio DVA Praha – ABSOLVENT 
(divadelní předplatné) 
 
Pátek 13. ledna 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
NOVOROČNÍ KONCERT – Big Band 
Českého rozhlasu Praha 
 
Úterý 17. ledna 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
KOMORNÍ ORCHESTR J. KOCIANA 
se sólisty, (koncertní předplatné) 
 
Čtvrtek 19. ledna 
Od 9.00 hodin – Kulturní dům 
AKADEMIE 2006 – nesoutěžní přehlídka 
ZUČ zvláštních a pomocných škol okresu  
 
Sobota 21. ledna 
15.00 hodin – Malá scéna 
AFRICKÁ POHÁDKA –loutková 
pohádka plná afrických rytmů a zvířátek, 
vstupné: 40 Kč 
 
Úterý 24. ledna 
19.00 hodin – Malá scéna 

Z ARÁBIE DO PERSIE – Sýrie, 
Turecko, Irán, cestopisná přednáška  
 
Předprodej vstupenek: Informační centrum 
v budově radnice na Mírovém náměstí, tel.: 
465 514 111, 465 514 271 
 
Rámeček bez titulku!! 
 

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí 
přijme na zimní období 

SPRÁVCE KULTURNÍHO DOMU 
 
Požadavky: zdatný důchodce 
Jedná se o práci většinou o víkendech 
s nepravidelnou pracovní dobou – i v nočních 
hodinách. 
Případní zájemci se mohou hlásit na adrese. 
Dělnická 1405, Ústí n.O. po předchozí 
telefonické dohodě, tel.: 465 521047 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci lednu 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito občané 
našeho města: 
70 let 
paní Marie Ptáčková 
paní Irena Cyrányová 
paní Helena Suchánková 
paní Hanička Šedová 
paní Eva Jonáková 
paní Ludmila Bubnová 
pan Jaroslav Lukesle 
pan Jiří Nováček 
75 let 
paní Věra Mlatečková 
paní Jarmila Nosková 
paní Emilie Novotná 
paní Jarmila Vávrová 
pan Antonín Síč 
pan Svatoslav Hanzl 
pan Otto Blaschke 
pan František Vašek 
pan Leonard Maixner 
pan Jaroslav Martinec 
80 let 
paní Anežka Snítilová 
paní Marie Papáčková 
pan Jaroslav Štěch 
pan Karel Trochta 
pan Vladimír Kubový 
pan Miroslav Pecháček 
81 let 
paní Anna Cycoňová 
paní Irma Faltejsková 
pan Jaroslav Blasl 
pan Alois Lehký 
82 let 
paní Marie Budinská 
paní Bohuslava Kubištová 
pan Jan Hrdina 
83 let 
paní Marie Ravková 
paní Věra Hulejová 
pan Miroslav Vacek 
84 let 
pan Josef Borek 
85 let 
paní Věra Dočkalová 
paní Marie Pirklová 
paní Božena Valdová 
paní Jiřina Strnadová 
pan Čeněk Filip 
86 let 
paní Irena Bilá 
paní Marie Chmelíčková 

87 let 
paní Věnceslava Šílová 
paní Marie Freyová 
paní Agnischa Doskočilová 
paní Marie Pirklová 
91 let 
pan Bohuslav Voleský 
92 let 
paní Alžběta Šponarová 
paní Růžena Kučerová 
paní Božena Valdová 
93 let 
paní Josefa Rösslerová 
pan Jan Vojta 
94 let 
paní Růžena Procházková 
97 let 
paní Anežka Křenová 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 2.1. – 19.45 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 4.1. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Neděle 8.1. – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Pondělí 9.1. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 9.1. – 19.45 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 11.1. – 19.45 – 23.00 hodin 
Mazda-Hyundai 2. liga (družstva) 
Neděle 15.1. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 16.1. – 19.45 – 23.00 hodin 
Proplast 3. liga  (družstva) 
Úterý 17.1. – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup 
Středa 18.1. – 19.45 – 23.00 hodin 
K-Mont 4. liga (družstva) 
Neděle 22.1. – 13.00 – 15.30 hodin 
Albert Junior (mládež) 
Neděle 22.1. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 23.1. – 18.00 – 22.00 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Úterý 24.1. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 25.1. – 17.00 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 29.1. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 30.1. – 19.45 – 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 
 
Umělá ledová plocha v Ústí nad Orlicí 
 
Veřejné bruslení 
Středa ………17.00 – 20.00 hodin 
Sobota, neděle …. 13.30 – 16.00 hodin 
 
1.1.2006 13.30 – 16.00 hodin  
2.1.2006 9.00 – 12.00 hodin 
 
Vstupné: 
mládež do 15 let ………15 Kč 
ostatní nad 15 let ……..  25 Kč 
doprovod ……………….  5 Kč 



Informace: 608 553305, nebo na 
www.tepvos.cz 
 
Kam za sportem v lednu 
 
Neděle 1. ledna 
7. ročník Novoročního výstupu na 
Andrlův chlum, pěší, cyklo, lyže, od 11 do 
18 hod. 
Sobota 7. ledna 
33. běh do vrchu na Andrlův chlum pro 
všechny věkové kategorie, start v 10 hod. 
od Mendriku, od 9 hod. přihlášky 
Sobota 14. ledna 
Jiskra Ústí n.O. – Dřevěnice 
(II.volejbalová liga mužů, dvojzápas od 10 
hod. ve sport. hale) 
Jiskra Ústí n.O. – SŠB Pardubice B 
(krajský přebor v basketbalu žen ve sport. 
hale) 
Neděle 15. ledna 
Jiskra Ústí n.O. – Pardubičky (krajský 
přebor v basketbalu žen ve sport. hale) 
Pátek 27. ledna 
Jiskra Hylváty – Smiřice (východočeská 
divize v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 28. ledna 
Jiskra Ústí n.O. – Přelouč B (krajský 
přebor v basketbalu mužů ve sport. hale) 
TTC Ústí n.O. D – Sudslava B a Libchavy 
(okresní přebor ve stol. tenisu v herně na 
Kopečku v 9 a 13 hod.) 
Neděle 29. ledna 
Jiskra Ústí n.O. – Heřmanův Městec 
(krajský přebor mužů v basketbalu ve 
sport. hale) 
 
Pozvánka do Říček 
 
Rok utekl jako voda a opět se přiblížil 
mezinárodní  závod žactva 
SKIINTERKRITÉRIUM. Již 44. ročník se pojede 
v termínu 26. – 29. ledna 2006 v Říčkách 
v Orlickách horách. 
Mezinárodní lyžařská federace FIS delegovala 
k závodu svého technického delegáta – pana 
Janeze Deklava ze Slovinska.Uzávěrka přihlášek 
je 9.1. a v době uzávěrky IL měli pořadatelé 
přihlášky z Gruzie, Finska, Ruska, Švédska a 
Uzbekistánu. V Říčkách se těsně před 
Skiinterkritériem pojede23. – 24.1. republikový 
kvalifikační závod žactva. Po něm bude 
jmenována reprezentace ČR.  
 
TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
 
Také v roce 2006, a to 8. a 22. 1., 5. a 11.2. se 
uskuteční zájezdy žactva do Říček, které jsou 
součástí výuky v lyžování. Pokračuje se tak 
v oblíbených pobytech dětí na našich horách. 
Sokolskou chatu mohou použít k odpočinku, 
občerstvení, kde se v polední přestávce podává 
teplá polévka a čaj. V posledním dnu se 
uskuteční kontrolní závody ve slalomu, s čímž si 
každý ověří, co se za pobytu na lyžích naučil. 
Velmi oblíbený karneval v maskách ukončí 
pobyt na lyžích. Případní zájemci mají možnost 
získat informaci u  - Ruda Sedlak, Špindlerova 
995, Ústí n.O. 
 
Mikulášský  turnaj ve vybíjené 
 
Ve středu 7.12. pořádala ZŠ Kerhartice 
turnaj ve vybíjené pro školy I. stupně. 
Turnaje se zúčastnila čtyři družstva a 
bojovala o hodnotné ceny a na nejlepší 
čekala sladká odměna v podobě dortů. 
Pořadí škol: 

1. ZŠ Komenského-Štěpnice 

2. ZŠ Kerhartice 
3. ZŠ Třebovská 
4. ZŠ Libchavy 

Všem zúčastněným gratulujeme! 
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