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LEDEN 2007      ZDARMA 
 
Vážení, milí spoluobčané, občané města 
Ústí nad Orlicí a všech jeho částí, 
 
blíží se konec roku 2006 a já bych Vám 
chtěl poděkovat za Vaši práci pro město 
a spolupráci s Městským úřadem ke 
zlepšení kvality života. Přeji Vám, aby ve 
Vašem životě docházelo k oživení, tak jak 
to vidíme ve Wolkerově údolí, na sídlišti 
Štěpnice, v Cakli a jiných částech našeho 
krásného města. Aby se do Vašich srdcí 
dostával klid, láska a přátelství, tak jako 
se nám na lavičky v parcích vrátili rodiče 
s dětmi, milenci i senioři. Aby ubývalo 
těch, kteří nám to chtějí kazit. Váš 
Městský úřad pro to udělá maximum. 
Přeji Vám především zdraví, lásku a 
štěstí. Krásné klidné Vánoce a mír 
v srdci pro rok 2007.  Mějme se rádi. 
 
Richard Pešek 
starosta Ústí nad Orlicí 
 
Z jednání rady města 
 
RM schválila Operační plán zimní údržby 
místních komunikací a chodníků města Ústí 
n.Orlicí pro zimní období 2006-2007 
RM uložila  vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ: 
- záměr prodeje části p.p.č. 1106 v k.ú. 
Knapovec 
- záměr prodeje části p.p.č. 771/1 v k.ú. 
Knapovec 
- záměr prodeje p.p.č. 1029/16, p.p.č. 
976/97 a st.p.č. 1118 vše v k.ú. Hylváty 
- záměr prodeje části p.p.č. 172/3 v k.ú. 
Kerhartice n.O. 
- záměr prodeje p.p.č. 12 v k.ú. Knapovec 
- záměr prodeje části p.p.č. 167/10 v k.ú. 
Černovír 
- záměr prodeje p.p.č. 2049/1 v k.ú. Ústí 
n.Orlicí 
- záměr prodeje st.p.č. 1587 v k.ú. Ústí 
n.Orlicí 
- záměr prodeje p.p.č. 237/6 v k.ú. Ústí n. 
Orlicí 
- záměr prodeje budovy bez č.p. na st.p.č. 
373/1, st.p.č. 373/1, části p.p.č. 2992 a části 
p.p.č. 2364/1 v k.ú. Ústí n. Orlicí 
- záměr prodeje st.p.č. 1586 v k.ú. Ústí n. 
Orlicí 
RM schválila účast Města Ústí nad Orlicí 
na 10. ročníku výstavy cestovního ruchu 
„Dovolená 2007“ na Výstavišti Černá louka 
v Ostravě ve dnech 30.3. – 1.4. 2007 
 
Komise Rady města Ústí nad Orlicí 
 
Rada města uvažuje o vytvoření Komise 
pro okrajové části jako svého poradního 
orgánu. Komise bude složena z občanů 
těchto okrajových částí Černovír, 
Knapovec, D. a H. Houžovec, Hylváty a 
Kerhartice. 
Žádáme občany, aby v případě zájmu 
delegovali svého zástupce do této komise. 
Bližší informace podá místostarosta JUDr. 
Z. Ešpandr, tel.: 465 514 235-6. 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo v souladu s ustanovením § 96 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vydání Jednacího řádu 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo prodej bytových jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb. nájemcům dle 
seznamu odpovědí na oficiální nabídku 
podanou ke dni 9.11.2006 
ZM schválilo „Směrnici města Ústí nad 
Orlicí k převodu členských práv a 
povinností k bytu v Ústeckoorlickém 
bytovém družstvu“ 
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města Ústí nad Orlicí č. 3/2006 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního a stavebního odpadu 
ZM schválilo  Obecně závaznou vyhlášku 
města Ústí nad Orlicí č. 4/2006 o místním 
poplatku na provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (o místním poplatku za komunální 
odpad) 
 
8. 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. 
PERLA a.s., RIETER a.s., TEPVOS 
spol. s r.o., EKOLA České Libchavy, 
MOLDEX METRIC v.o.s., AGILE spol. 
s r.o., PROPLAST spol. s r.o., Pavel 
PIRKL, G-KONZULT,  STRABAG a.s., 
AUTO JANÁK, KABELOVÁ 
TELEVIZE spol. s r.o.,  GASTRO 
KOMPLET,  FORENTA, Jiří 
SVOBODA – RYBÁŘSTVÍ, Přírodní 
krámek ŠUSTÍKOVÁ, OIK TV, 
ORLICKÝ DENÍK, ČESKÝ ROZHLAS 
Pardubice 
 
Zápisy dětí 1. tříd ZŠ 
 
Zápis žáků do 1. tříd na ZŠ Bratří Čapků, 
ZŠ Komenského a ZŠ Třebovská 
v Hylvátech se uskuteční v úterý 30.1. a ve 
středu 31.1. od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis  
dětí  do 1. třídy na ZŠ v Kerharticích se 
bude konat v úterý 30.1. od 14.00 do 17.00 
hodin. Rodiče s sebou přinesou svůj 
občanský průkaz, dotazník a rodný list 
dítěte. 
 
Cena Města Ústí nad Orlicí za rok 2006 
 
Návrhy na udělení Ceny Města Ústí nad 
Orlicí za rok 2006 mohou Zastupitelstvu 
města Ústí nad Orlicí předkládat členové 
zastupitelstva města a občané města v  
termínu – do 28. února 2007. Návrhy musí 
být písemné, označené k jednání 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a musí 
být řádně odůvodněné. 
Cenu Města Ústí nad Orlicí tvoří věcný dar 
dle rozhodnutí Zastupitelstva města a 
děkovný dopis starosty.  
Evidence oceněných se vede v Kronice 
města Ústí nad Orlicí. 
 

DOTACE v roce 2007 
 
Rada Města Ústí nad Orlicí schválila 
Všeobecné zásady Města Ústí nad Orlicí 
pro poskytování finanční dotace z rozpočtu 
města v roce 2007. Jedná se  o 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,  
veřejně prospěšné činnosti.  
Formuláře  jsou k dispozici  na příslušných 
odborech MěÚ, Informačním centru nebo 
na www.ustinadorlici.cz.  
Vyplněné zasílejte do 31. 1. 2007 na 
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 
562024 Ústí nad Orlicí. 
 
UPOZORNĚNÍ odboru životního 
prostředí 
 
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad 
Orlicí č. 3/2006 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a o stanovení systému nakládání 
se stavebním odpadem platná od 1. ledna 
2007 upravuje nově nakládání se 
stavebním odpadem:  
 
Nakládání se stavebním odpadem 
 
1. Odpad vzniklý při stavební či demoliční 
činnosti prováděné fyzickými osobami, 
bude na základě jejich objednávky u 
společnosti TEPVOS, spol. s r.o., se sídlem 
Třebovská 287, Ústí nad Orlicí, IČ 
25945793, odvezen na jejich náklady do 
zařízení na recyklaci stavebního odpadu 
nebo na řízenou skládku. 
2. Tím se nevylučuje možnost zajistit si 
odvoz stavebního odpadu vlastními 
prostředky v souladu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy. 
3. Náklady spojené s předáním stavebního 
odpadu do zařízení na recyklaci stavebního 
odpadu nebo na řízenou skládku hradí 
fyzické osoby, z jejichž činnosti tento 
odpad vznikl. 
 
Poplatky za  komunální odpad 
 
Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností od 
1.1.2007 Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2006 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. 9/2005. 
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 2007 činí celkem 500,-- 
Kč a je tvořena: 
a) z částky 250,-- Kč, 
b) z částky 250,-- Kč. Tato částka je 
stanovena rozúčtováním skutečných 
nákladů na svoz netříděného komunálního 
odpadu na jednotlivé poplatníky. 
Výpočet: 
4 618 015,30 Kč (výdaje na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za rok 
2005) : 15.120 poplatníků  301,74 Kč =  
max. 250 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. 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 dolezalova@muuo.cz, 
nebo osobně v pokladně. Pro poplatníky, 

kteří hradili poplatek bezhotovostně v roce 
2006, 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 
 
Ceny vodného a stočného v roce 2007 
 
Cena vody pitné a vody odkanalizované: 
Voda pitná: 
17.30Kč/m3  + 5%DPH = 18.17Kč/m3 
Voda odpadní (splašková, srážková): 
20.70Kč/m3 + 5% DPH = 24.74Kč/m3 
Celkem:  
38.00Kč/m3 + 5%DPH = 39.91 Kč/m3 
Cena za vodu pitnou a odkanalizovanou 
odpadní vodu narůstá celkem o 2,7%. U 
ceny  vody pitné a vody odpadní 
odkanalizované dochází k nárůstu o 
0,50Kč/m3 bez DPH. Společnost Tepvos 
s.r.o.dále zajišťuje služby spojené 
s výrobou, dodávkou tepla a teplé vody 
smluvním odběratelům. Dodávky těchto 
médií budou i nadále probíhat na základě 
výběru zálohových plateb podléhajícím 
ročnímu vyúčtování. Kontaktní informace: 
Třebovská 287, Ústí n.O., tel.: 465 519841, 
fax: 465 519857,e-mail:tepvos@tepvos.cz 
nebo na www.tepvos.cz a teletextových 
stránkách Kabelové televize. 
Provozní úsek zajišťující provoz vodovodů, 
kanalizací a ČOV je umístěn na ČOV, tel.: 
465 523315. 
Provozní úsek zajišťující provoz tepelného 
hospodářství ve městě je v ulici Heranova 
76, tel.: 465 521065. 
Úsek správy a rozvoje majetku společnosti 
je v ulici 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 hod.) 
Ostatní poruchy: 465 523315 a 777 
673350 (nepřetržitě) 
Ing. Martin Lang, jednatel a ředitel 
společnosti 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
8. ledna v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře 
19. ledna ve 14.00 hod. 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
22. ledna v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – housle, p. uč. D. 
Boušková 
23. ledna v 16.30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Pololetní koncert ZUŠ 
25. ledna v 18.30 hod. – Roškotovo divadlo 
Třídní přehrávka – kytara, p. uč. I. 
Charousová   
29. ledna v 16.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – klavír, p. uč. K. 
Šejnohová 

30. ledna v 17.30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
Matija Solce&TEATRO MATITA – 
Slovinsko 
Malé noční příběhy – noční příběh o 
spisovateli, kterak ho potkávají nebo také 
ne, múzy 
Mirka Venclová& DIVADLO 
JEDNOHO EDY – ČR 
Tygr, mnich a šakal, cesta, kráva, strom 
a Mirka 
Loutkoherci, studenti DAMU, opět, pro 
velký zájem, zavítají do Klubu DDM ÚO,  
pro děti i dospělé, v sobotu 27. 1. 2007 od 
19.00 hod., vstup zdarma. 
5 let činnosti Klubu DDM ÚO 
Výstava v čajovně - Vanda Pišínová, 
textilní hračka, potrvá od 27. 1. do 24. 2. 
2007. 
Šperkařská dílna –  5. 1. 2007 od 15.00 
do 18.00 hod. Děti, studenti 150,- Kč / 
dospělí 300,- Kč. Vede Iveta Strnadová. 
www.ddm-usti.cz 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí 
na výstavu 
NOVÉ FOTOGRAFIE 
12. ledna – 28. ledna  
Vystavují členové KPU a Fotoklubu OKO 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
V prostorách čp. 7 a ZŠ Bratří Čapků 
zpřístupňuje muzeum výstavu tištěných 
betlémů a soutěžních dětských prací na 
téma Vánoce a betlém do 11.1.2007. 
Dne 12.1. od 13.00 hod. proběhne 
v kongresovém sále hotelu UNO slavnostní 
vyhodnocení soutěže a práce zde budou 
vystaveny a vyhodnoceny. 
 
Den otevřených dveří na ZŠ Bratří 
Čapků 
 
Ve středu 17.1. 2007 se uskuteční již 
tradiční Den otevřených dveří na ZŠ Bratří 
Čapků v Ústí n.O. V čase od 11.00 do 19.00 
hodin budete mít možnost navštívit učebny 
1. a 2. stupně i prostory školní družiny. 
Vašimi průvodci budou po celý den žáci 
naší školy, kteří si pro vás připraví 
zajímavé ukázky z činnosti v jednotlivých 
předmětech (mj. vám představí a umožní 
práci s třemi interaktivními tabulemi). 
Za vedení školy Jana Langerová 
 
Školní projekty v Kerharticích 
 
Během podzimních měsíců nejen tělo, ale i 
hlavy  procvičovali  žáci 1. stupně 
základních  škol města Ústí nad Orlicí na 
již tradičních soutěžních projektech, které  
každoročně pořádá základní škola 
v Kerharticích. Žáci  škol porovnávali své  
vědomosti, sílu a dovednosti v orientačním 
běhu po okolí Kerhartic, šachovém turnaji a 



celé klání ukončil Mikulášský turnaj ve 
vybíjené.  
Letošního orientačního závodu se 
zúčastnilo na pět desítek dětí. Učitelský 
sbor si přizval na pomoc při hlídání 
stanovišť a na kontrolu správného plnění 
úkolů rodiče a osoby nejpovolanější. Byli 
jimi nekompromisní zástupci městské 
policie, při plnění úkolů ze zdravovědy pak 
asistovali a zdravotní dozor nad celým 
závodem vykonávali studenti Střední 
zdravotnické školy z Ústí nad Orlicí. 
V konečném hodnocení nejvyššího 
umístění v kategorii mladších i starších 
žáků dosáhly hlídky pořádající základní 
školy. 
Začátkem  listopadu pokračovalo zápolení 
žáků škol při královské hře nad 
čtyřiašedesáti poli. Utkala  se pětičlenná 
družstva a po hezkém výkonu všech 
prvenství uhájila základní škola Třebovská. 
V posledním soutěžním turnaji  bojovali 
žáci všech městských škol o mikulášské 
ceny na turnaji družstev ve vybíjené. Po 
výborných a vyrovnaných sportovních 
výkonech vítězství vybojovala a  na prvním 
místě přezimuje základní škola z Kerhartic. 
Jen doufáme, že její reprezentanti neusnou 
na vavřínech, protože již teď si ostatní 
školy brousí zuby na jejich sesazení z trůnu. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu  pořádaných akcí a za 
finanční pomoc Městu Ústí nad Orlicí za 
podporu v rozvíjení dětského talentu a 
nadšení. 
Eva Faltysová 
 
Tříkrálová sbírka 
 
Ve dnech 5. – 7.1.2007 budete moci setkat 
se skupinkami Tří králů, kteří u vašich 
domovů zazvoní s koledou, přáním, malým 
dárkem a prosbou o příspěvek. Přispět 
můžete do zapečetěných pokladniček 
s charitním logem, nebo na účet České 
katolické charity č.ú.: 33001122/0800, 
var.symbol 2007 
 
Kurzy první pomoci ČČK pro veřejnost 
 
9. ledna 
První pomoc pro řidiče (zástava dechu a 
krevního oběhu, krvácení…). Kurz je od 
18.00 do 20.00 hod. ve specializované 
učebně první pomoci na ZŠ Bratří Čapků. 
Cena kurzu je 100 Kč (členové ČČK 50 
Kč) + příručka první pomoci zdarma 
16. ledna 
Kurz  automatické externí defibrilace – 
první pomoc při zástavě srdce. Kurz začíná 
v 18.00 hod. ve výše uvedené učebně a je 
zdarma. 
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. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 

Kavárnička pro maminky: středa 3.1. 
v 10.00 hodin 
Vyrábíme sněhuláky: středa 10.1. ve 
14.30 hodin. Přijďte si vyrobit malého 
sněhuláčka s papírových kapesníčků, vaty a 
vlnité lepenky. 
Do nového roku zdravě: středa 17.1. 
v 9.30 hodin. Prezentace výrobků zdravé 
výživy spojená s přednáškou pí Pávkové. 
Tajná  čínská věštba z „Knihy proměn“ 
pomocí mincí:  středa 24.1. v 9.30 hodin. 
Zajímavá přednáška pana Nedvěda. 
Otevírací doba MC Medvídek: 
Pondělí: 10.00-12.00 hod. – Nemluvňátka 
Úterý: 9.00-12.00 hod. – Předškolkáček 
Středa: 9.00-12.00 hod. – Předškolkáček, 
14.30-17.30 hod. – Výtvarné odpoledne 
Čtvrtek: 9.00-12.00 hod. – Předškolkáček 
Kontakt: Míla Crhonková, 605 774 569 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – leden 2007 
 
Pátek 5. a sobota 6. v 19.30 hodin 
GRANDHOTEL 
Nový český film režiséra D. Ondříčka. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Neděle 7. a pondělí 8. v 19.30 hodin 
STORMBREAKER 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 9. a středa 10. v 19.30 hodin 
ĎÁBEL NOSÍ PRADU 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pátek 12. v 19.30 hodin, sobota 13. v 17.00 
a 19.30 hodin 
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 14. v 17.00 hodin – Hrajeme pro 
děti 
V TOM DOMĚ STRAŠÍ 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 16. a středa 17. v 19.30 hodin 
WORLD TRADE CENTER 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Čtvrtek 18. a pátek 19. v 19.30 hodin 
KUPEC BENÁTSKÝ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 20. a neděle 21. v 19.30 hodin 
TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU 
PILOU: POČÁTEK 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 23. v 19.30 hodin 
MARTA 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 24. v 19.30 hodin 
CONFETTI 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 27. a neděle 28. v 19.30 hodin 
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 29. a úterý 30. v 19.30 hodin 
HADI V LETADLE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – leden 2007 
 
Čtvrtek 11. ledna  
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Ray & Michael Cooney: A JE TO 
V PYTLI! – Divadlo Na Fidlovačce Praha 
Divadelní předplatné, vstupné: 190 Kč 
 
Úterý 16. ledna 
19.30 hodin – Základní umělecká škola 
HISTORIE TANGA 
Hudebně taneční projekt inspirovaný 
hudbou jihoamerických autorů,  
koncertní předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
Čtvrtek 18. ledna 
Od 9.00 hodin – Kulturní dům 
AKADEMIE 2007 – nesoutěžní přehlídka 
ZUČ zvláštních a speciálních škol našeho 
regionu 
 
Čtvrtek 18. ledna 
19.00 hodin – Malá scéna 
EGYPT – Země dvou světadílů 
Přednáška s besedou a promítáním, 
vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 27. ledna 
15.00 hodin – Malá scéna 
Jan Karafiát: BROUČCI 
Loutkové divadlo HAD Hradec Králové, 
vstupné: 40 Kč 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci lednu 2007 se dožívají 
významného životního jubilea tito občané 
našeho města: 
70 let 
paní Marie Kovářová 
paní Marta Faltová 
paní Ludmila Burešová 
paní Drahomíra Grünwaldová 
paní Alena Bajgarová 
paní Gertruda Kubátová 
paní Marta Jindrová 
pan Josef Procházka 
75 let 
paní Renée Pešková 
paní Jarmila Dostálová 
paní Vlasta Jirásková 
paní Zdeňka Valášková 
paní Liduška Peřinová 
paní Anna Ešpandrová 
pan Bohumil Kozák 
pan Alois Horák 
pan Michal Rebej 
80 let 
paní Drahoslava Faltová 
paní Emilie Szwedová 
paní Vlasta Chudá 
pan Jiří Rozmánek  
pan Jiří Cihlář 
81 let 
paní Anežka Snítilová 
paní Marie Papáčková 
pan Jaroslav Štěch 
pan Karel Trochta 
pan Vladimír Kubový 
pan Miroslav Pecháček 
82 let 
paní Anna Cycoňová 
paní Irma Faltejsková 
pan Jaroslav Blasl 
pan Alois Lehký 



83 let 
paní Marie Budinská 
paní Vlastimila Dvořáková 
84 let 
paní Marie Ravková 
paní Marie Pohanková 
paní Věra Hulejová 
pan Josef Žáček 
pan Miroslav Vacek 
85 let 
pan Josef Borek 
86 let 
paní Věra Dočkalová 
paní Maria Pirklová 
paní Božena Valdová 
paní Jiřina Strnadová 
pan Čeněk Filip 
87 let 
paní Irena Bilá 
paní Marie Chmelíčková 
88 let 
paní Marie Freyová 
89 let 
paní Marie Antlová 
90 let 
paní Agnischa Doskočilová 
paní Marie Pirklová 
93 let 
paní Alžběta Šponarová 
paní Růžena Kučerová 
94 let 
paní Josefa Rösslerová 
pan Jan Vojta 
98 let 
paní Anežka Křenová 
 
 
Pozvánka na Hasičský ples 
 
Sbor dobrovolných hasičů Ústí n.O. I. Vás 
srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, 
který se koná 9. února 2007 od 20.00 hod. 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí 
Vstupné:  
90 Kč + 10 Kč místenka do velkého sálu 
90 Kč + 10 Kč do Modrého salonku 
K tanci a poslechu hraje ASPEKT Ústí n.O. 
ve velkém sále a duo AKCENT v modrém 
salonku. Na Vaši návštěvu se těší ústečtí 
dobrovolní hasiči. Tombola a občerstvení 
zajištěno. Předprodej vstupenek bude 
každé pondělí, středu a pátek, počínaje 
15.1. od 16.00 do 18.00 hodin. 
 
Pozvánka na maturitní ples 
 
Střední průmyslová škola automobilní, 
Dukla 313, Ústí n.O. srdečně zve na  
MATURITNÍ PLES 
tříd 4.A a 4.B, který se koná 26.1. 
v Kulturním domě od 19.00 hodin. Pestrý 
program a bohatá tombola. 
 
Vítáme Vás 
 
Ve dnech 14.10. a 11.11. 2006 se konalo 
v obřadní síni Městského úřadu v Ústí nad 
Orlicí „Vítání občánků“. Do svazku 
občanů našeho města byli přijati tito noví 
občánkové: 
Karolína Dařílková, Marie Lamborová, 
Ivan Badi, Adriana Janóvá, Annabela 
Šimková, Karolína Jiroutová, Kryštof Josef 
Osmík, Petr Bašík, Monika Čtrnáctová, 
Pavla Hrdinová, Patrik Hendrych, Saša 
Klíž, Dominika Šmajzrová, Lukáš Matějka, 

Jiří Lenoch, Dominik Šlesinger, Monika 
Nejedlá, Samuel Žďárský, Lukáš Lipenský, 
Karolína Floková, Jakub Čáp, Leona 
Hořínková, Vítek Appl, Jáchym Slezák, 
Lucie Cifrainová, Jan Morávek, Matyáš 
Klouda, Jan Flajšar, Tomáš Kalousek 
Natálie Vavroušková, Tomáš Votoček, 
Adam Šimek, Vendula Svobodová, 
Kateřina Krupková, Tereza Krupková, 
Tereza Nováková, Michael Dušek, Kateřina 
Lucie Lukešová, Matěj Dvořák, Aleš 
Minář, Lucie Hrnčířová, Ondřej Hanzlíček, 
Natálie Kaplanová, Lucie Dostrašilová, 
Ivan Jetmar, David Kulda, Ester Eleanor 
Klimešová, Martin Malínek, Kamil Jiruf, 
Lucie Hamonová, Klára Valterová 
 
Našim malým spoluobčánkům přejeme do 
života hodně zdraví a štěstí v kruhu rodiny. 
 
LK Spinning Centrum 
 
6. ledna -  Tříkrálový minimaraton 
7. ledna -  Novoroční předsevzetí (90min.) 
13. ledna - Spinningjóga (45+45) 
21. ledna- Spinning & Bodyforming  
(30+45) 
27. ledna - Dvouhodinovka 
4. 2. - Spinningjóga  (45+45) 
10. 2. - Dvouhodinovka 
18. 2.- Spinning & Bodyforming (30+45) 
24. 2. -  Spinningjóga (1+1) 
Rezervace : 736 427 378 
Rozvrh lekcí : www.lkspinning.com 
Těšíme se na setkání. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 8.1. – 18.00 – 22.00 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Úterý 9.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 10.1. – 16.30 – 19.00 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 10.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 15.1. – 18.00 – 22.00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 16.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 17.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Pondělí 22.1. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 23.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 24.1. – 16.30 – 19.00 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 24.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 28.1. – 19.30 – 22.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 29.1. – 18.00 – 22.00 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Úterý 30.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 31.1. – 19.15 – 23.00 hodin 
Proplast 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 
 
Nabídka volných kapacit v tělocvičně ZŠ 
Třebovská 
 

Základní škola, Ústí n.Orlicí, Třebovská 
147 nabízí sportovním organizacím 
k využití volné kapacity ve své tělocvičně. 
Jedná se o tyto termíny: úterý od 15.00 do 
18.00 hod., čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod., 
a od 20.30 do 21.30 hod. sobota od 11.00 
do 15.00 hod. a od 16.30 do 21.30 hod., 
neděle od 10.30 do 18.00 hod., a od 19.30 
do 21.30 hod. V případě zájmu budou 
sděleny další informace na tel.čísle: 465 
521200 
Mgr. P. Svatoš, ředitel školy 

 
Kam za sportem v lednu 2007 
 
6. ledna 
34. běh do vrchu na Andrlův chlum pro 
všechny věkové kategorie, start v 10 hod. 
od restaurace Mendrik 
13. ledna 
Sokol Hnátnice – Jiskra Ústí n.O. (II. 
volejbalová liga mužů-dvojzápas od 10 
hod. v tělocvičně v Libchavách) 
Sokol Hylváty – Brandýs n.O. 
TTC Ústí n.O. D – Řetová (okr. přebor ve 
stol. tenisu od 9 hod.) 
TTC Ústí n.O. E – US Choceň D (okr. 
přebor ve stol. tenisu ve 13 hod.) 
14. ledna 
Jiskra Hylváty – Kutná Hora (I.liga 
v kuželkách dorostenců od 10 hod.) 
20. ledna 
TTC Ústí n.O. – Montas H. Králové (II.liga 
žen ve stol. tenisu v 10 hod.) 
TTC Ústí n.O. – Kostelec n.O. (III.liga 
mužů ve stol.tenisu v 17 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Ž. Brod (II.liga mužů ve 
volejbalu-dvojzápas od 10 hod. ve 
sport.hale) 
Sokol Kerhartice – Letohrad (krajský 
volejbalový přebor mužů-dvojzápas od 10 
hod. v sokolovně Kerhartice) 
21. ledna 
Jiskra Hylváty – Sadská (I.liga v kuželkách 
dorostenců od 10 hod.) 
26. – 27. ledna 
Mezinárodní lyžařský závod žactva 
SKIINTERKRITÉRIUM v Říčkách 
v Orlických horách 
27. ledna 
TTC Ústí n.O. – Dvůr Králové n.L. (III.liga 
mužů ve stol.tenisu od 17 hod.) 
Sokol Kerhartice – Sokol Pardubice 
(krajský volejbal. Přebor mužů-dvojzápas 
od 10 hod. v sokolovně Kerhartice) 
TTC Ústí n.O. – Děčín C a D (II.liga žen ve 
stol.tenisu v 10 a 15 hod.) 
28. ledna 
TTC Ústí n.O. E – TTC Ústí n.O. D a 
Řetová (okr. přebor ve stol.tenisu mužů v 9 
a 13 hod.) 
 
Program kuželny v Hylvátech 
 
Pondělí 8.1. od 16.00 hodin 
3.liga neregistrovaných 
Neděle 14.1. od 10.00 hodin 
1.liga dorostenci: Hylváty-Sparta K. 
Hora 
Pondělí 15.1. od 15.30 hodin 
1. a 2.liga neregistrovaných 
Čtvrtek 18.1. od 17.00 hodin 
Přebor muži: Hylváty B-Start Rychnov 
n. Kn. B 
Neděle 21.1. od 10.00 hodin 



1.liga dorostenci: Hylváty- KK SDS 
Sadská 
Pondělí 22.1. od 16.00 hodin 
1. a 2. liga neregistrovaných 
Čtvrtek 25.1. od 17.00 hodin 
Divize muži: Hylváty A-Jiskra Hořice B 
Pondělí 29.1. od 15.30 hodin 
4. liga neregistrovaných 
Středa 31.1. od 15.30 hodin 
5. liga neregistrovaných 
 
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  
 
Nový obchod s hudebními nástroji 
 
Firma www.eOrchestr.cz otevřela v Ústí 
n.O. prodejní sklad hudebních nástrojů. 
Nachází se na Lochmanově ulici 1400 
v budově České pošty. Je možné si vybrat ze 
široké nabídky kytar, kláves, dechových a 
smyčcových nástrojů. Hudební nástroje je 
možné koupit na splátky. Otevírací doba: 
po – pá 9-12, 14-17 hod., so 9-12 hod. 
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