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Z jednání rady města 
 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce záměr: 
- pronájmu nebytových prostor v objektech 
T.G.Masaryka 105, Na Pláni 1432, 1433, 
1434, Kladská 1501,1502 v Ústí n.O. 
- pronájmu části p.p.č. 250/6 v k.ú. 
Kerhartice n.O. 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo  prodej bytových jednotek 
nájemcům dle seznamu odpovědí na 
oficiální nabídku podanou ke dni 11.4 2007 
ZM schválilo rozdělení finančních dotací 
na vzdělávací, protidrogové a tělovýchovné 
projekty škol 
ZM schválilo rozdělení finančních dotací 
na zájmovou činnost v kultuře 
příspěvkovým organizacím jiných 
zřizovatelů,  fyzickým osobám, církvím a 
občanským sdružením 
ZM schválilo  rozdělení finančních dotací 
na sportovní a volnočasové aktivity 
příspěvkovým organizacím jiných 
zřizovatelů, církvím, fyzickým osobám a 
občanským sdružením 
ZM schválilo rozdělení finančních dotací 
na rozvoj a údržbu sportovišť a na nájemné 
občanským sdružením a fyzickým osobám 
ZM schválilo  rozdělení účelových 
finančních dotací na projekty v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví 
ZM schválilo  udělení Ceny Města Ústí nad 
Orlicí paní Marii Biedermanové za její 
celoživotní práci ve školství, kultuře a jako 
dlouholeté cvičitelce TJ Sokol a panu 
Prof.Dr.techn.Ing.arch Alfrédu Pifflovi, 
CSc., in memoriam, při příležitosti 100. 
výročí narození, ze jeho celoživotní práci 
v oboru architektury, dějin architektury a 
výtvarného umění 
Úplné znění usnesení RM a ZM je 
vyvěšeno na úřední desce MěÚ a na 
www.ustinadorlici.cz 
 
Vzpomínkový akt  na bitvu u Zborova 
 
„Važme si svých padlých, jsou cenou 
placenou za demokracii“. Těmito slovy 
prvního prezidenta Republiky 
československé T.G.Masaryka si členové 
Čs.obce legionářské, Jednoty Ústí n.O. 
společně s dalšími pozvanými hosty a 
přítomnými připomenou letošní 90. výročí 
legendární bitvy u Zborova. Vzpomínkový 
akt, spojený s položením věnců, se bude 
konat v pátek 29.6. v 11.00 hod. u 
Mařatkovy sochy „Bubnujícího 
legionáře“. V tomto Památníku odboje je 
spolu se 118 jmény padlých a zemřelých 
ústeckých občanů z let 1914-1918 uložena 
prsť ze zborovského bojiště s krátkým 
vylíčením boje a vítězství československého 
vojska u Zborova. 
29.6. v předvečer bitvy tak společně uctíme 
památku F.A. Snítila, vojína-střelce 3. 
střeleckého pluku čs. legií, rodáka z Ústí 
n.O. a  J. Hýbla, desátníka 5. roty 1. 
střeleckého pluku čs. legií, rodáka z Č. 

Třebové, kteří v bitvě spolu s dalšími 165 
Čechoslováky padli. 
Pořádající Jednota ČsOL Ústí n.O. Vás co 
nejsrdečněji zve. 
 
Prodej nové mapy na IC 
 
Na Informačním centru v budově radnice je 
v prodeji Plán města s čísly popisnými a 
rejstříkem ulic. Součástí této mapy jsou i 
části města – Kerhartice, Oldřichovice, 
Černovír, Knapovec, Dolní a Horní 
Houžovec. Prodejní cena je 189,- Kč 
 
 
Obchodní centrum 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  
„Obchodní centrum Ústí nad Orlicí“. 
Záměr počítá s výstavbou obchodního 
centra jako přízemní, nepodsklepené 
stavby, o celkové zastavěné ploše 5216 m2, 
výška objektu je cca 7,30 m. Objekt tvoří 
dopravní plochy, které zajišťují příjezd a 
obsluhu parkovacích stání, manipulační 
zpevněnou plochu zásobovacího dvora a 
jejich napojení na veřejnou komunikaci. 
Hlavní příjezdová komunikace je napojena 
na komunikaci Cihlářská. 
Oznámení zpracované oprávněnou osobou 
podle přílohy 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 na úřední desce KÚ. 
  
 
Neházejte zářivky do popelnic  
 
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do 
kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich mohou při rozbití 
unikat nebezpečné látky.  
 
Správným místem pro vyřazené světelné 
zdroje (trubicové zářivky, kompaktní 
úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr 
v ulici Královehradecká, který slouží jako 
místo bezplatného zpětného odběru 
elektrozařízení z domácností. Mimo 
vysloužilých televizí a ledniček tady 
můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo 
úsporky. Najednou lze přinést maximálně 
třicet kusů, ale po předchozí dohodě s 
provozovatelem sběrného dvora jich 
můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje 
však musí být celé a nepoškozené. Jinak 
nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru 
a město je likviduje za poplatek jako odpad. 
Místa zpětného odběru mohou bezplatně 
využívat i právnické a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání, aniž by se musely 
v případě odevzdání zářivek a výbojek, 
prokazovat speciální kartou nebo jiným 
dokladem.  

Dalším  místem, kde je možné zdarma 
odevzdat použité zářivky jsou prodejny, ve 
kterých tyto výrobky nakupujete. 
V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů 
použitých světelných zdrojů, kolik kupujete 
nových. Při nákupu musí být zákazník 
informován o způsobu a možnostech 
zpětného odběru použitého elektrozařízení. 
V případě, že zákazník v obchodě tuto 
informaci nedostane, je prodejce povinen 
od něj stará elektrozařízení odebrat 
v neomezeném množství, aniž by jejich 
odběr vázal na nákup nových výrobků. 
Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané 
světelné zdroje odevzdat v nejbližším 
sběrném dvoře. 
Systém bezplatného odběru použitých 
elektrozařízení, který zajišťují společnosti 
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin snižuje 
počet černých skládek a šetří obcím peníze. 
Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje 
sběrné dvory speciálně označenými 
kovovými nádobami a zajišťuje jejich 
výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné 
zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu 
přepravovány k recyklaci.  
Město Ústí nad Orlicí má zájem, aby se 
množství odevzdaných použitých lineárních 
a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto 
uzavřela smlouvu o zpětném odběru 
s kolektivním systémem EKOLAMP. 
Pomoci můžete i vy - žádnou  zářivku ani 
úsporku neházejte do popelnice nebo do 
kontejneru. Tam se s největší 
pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v 
nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, 
bude možné z nich více než devadesát 
procent materiálu (sklo, hliník) využít.  
 
„Příroda na náměstí“ 
 
Odbor životního prostředí Městského úřadu 
Ústí nad Orlicí Vás zve na „Den ochrany 
životního prostředí“, který pořádá již 
třetím rokem v rámci akce „Město 
v pohybu“ a to v úterý dne 12. 6. 2007 od 
9.00 do 13.00 hodin. 
Na Mírovém náměstí bude probíhat bohatý 
program tématicky zaměřený na ochranu 
životního prostředí. Společnost EKO-KOM 
zábavnou formou seznámí s tříděním a 
recyklací obalů, stanice ochrany přírody 
Pasíčka bude prezentovat živá zvířátka a 
Ekocentrum Paleta bude učit některým 
řemeslným dovednostem. Připraveny jsou 
také poznávací a vědomostní soutěže 
s ekologickou tématikou, za něž budou 
soutěžící odměňováni drobnými cenami. 
Těšíme se na Vás. 
Richterová Květuše, vedoucí odboru ŽP 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
Městské muzeum Vás zve do přízemí čp. 7 
na náměstí na výstavu E. V. Danihelovský 
– Fotografie, která je otevřena ve dnech 
25.5. – 1.7. 2007, a to vždy od úterý do 
neděle mezi 13.00 – 17.00 hodin. Přístup na 
výstavu v ostatních časových termínech lze 
objednat na tel. čísle: 465 523 653. Další 
informace na www.muzeum-uo.cz 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
V soutěži o nejlepší knihovnické www 
stránky „Biblioweb 2007“ získala 



Městská knihovna v Ústí nad Orlicí již 
pošesté 1. místo v kategorii knihoven 
měst s počtem obyvatel 10 až 25 tisíc. 
Navíc obdržela i ocenění „Blind Friedly 
Web“ za nejlépe přístupné stránky těžce 
zrakově postiženým lidem. 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
KPU Ústí nad Orlicí Vás zve do Galerie 
pod radnicí na výstavu 
Alfréd PIFFL – malba, kresba, grafika 
22. června – 15. července 
K nedožitým 100. narozeninám ústeckého 
rodáka  
 
Den čarodějnic s italskými přáteli 
 
ZŠ Bratří Čapků přivítala 29.4. 
v podvečerních hodinách žáky z italského 
městečka Massa Martana i s jejich 
doprovodem. Již po 4 roky tak úspěšně 
pokračuje spolupráce mezi našimi dětmi, 
která je podporována v rámci partnerské 
smlouvy městem Ústí n.O. 
Italské děti byly ubytovány v rodinách 
našich žáků a vedení školy pro ně společně 
s pedagogickým sborem připravilo 
zajímavý program laděný do 
čarodějnického hávu. 30. 4. si děti i dospělí 
prohlédli naši školu, kde mj. za pomoci 
hlasovacího zařízení absolvovali i zajímavý 
test z vědomostí o ČR. Byla jim umožněna 
prohlídka krytého plaveckého bazénu a 
zároveň si mohli vyzkoušet i své plavecké 
umění. V odpoledních a večerních hodinách 
jsme potom společně strávili příjemné 
chvíle na Andrlově Chlumu a shlédli 
šermířskou show. Na prvního máje odjeli 
naši přátelé do Prahy a zpět do Itálie. 
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, 
kdo se o zdar celé akce zasloužili – městu 
Ústí n.O., firmě Tepvos, překladateli p. 
Filipovi, rodičům i členům pedagogického 
sboru. 
Jana Langerová, ředitelka školy 
 
Přírodověda na 1. stupni  ZŠ 
Komenského 
 
Jaro  je na 1. stupni ZŠ Komenského 
tradičně ve znamení přírodovědy. 10. 4. 
byla ukončena mezitřídní soutěž Les ve 
škole, která začala v loňském listopadu. 
Děti s pomocí rodičů, přátel ale i  atlasů a 
encyklopedií odpovídaly na otázky, které se 
týkaly naší přírody i životního prostředí. 
V mladší kategorii (2.-3. třída) zvítězila 
třída  2.A, ve starší kategorii (4.-5. třída) to 
byla 5. B. V úterý 20. 3. soutěžily děti z 2. 
– 5. tříd ZŠ Komenského v poznávání 
živočichů. V kategorii 2. tříd si nejlépe vedl 
L. Petr z 2. B, ze 3. tříd byla nejlepší J. 
Marková ze 3. A a mezi dětmi ze 4.-5. tříd 
zvítězil J. Kašpar ze 4.B. 
Soutěž v poznávání rostlin pro žáky ze  2.-
5. ročníku proběhla v úterý  17. 4.  
V kategorii 2. tříd zvítězila K. Sebousková 
ze 2.A, v kategorii  3. tříd získala prvenství 
K. Junková ze 3.A. Nejlepším  účastníkem 
ze 4. a 5. tříd byl P. Janota ze 4.B. 
V úterý 24. 4. se děti z 1. stupně 
zúčastnily závodu Den Země v přírodě. V 
tříčlenných hlídkách, které běhaly po 
určených trasách v okolí města, 
odpovídaly na otázky, které se týkaly 

životního prostředí, domácí ekologie i 
poznávání přírodnin.  Dozor na trasách 
vykonávali žáci z 9. ročníků. 
Nejlepší účastníci poznávacích soutěží ze 
3.-5. tříd poměřili svoje znalosti 26. dubna 
při finále poznávacích soutěží. Tři nejlepší 
postoupili do regionálního kola, které se 
konalo 2. 5. v Č. Třebové. Naši školu tam 
zastupovali: J. Marková, K. Junková a P. 
Diblík (3. třídy) a P. Janota, J. Kašpar a K. 
Hnízdilová (4.-5. třídy). 
Soutěže finančně podporuje Město Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme také odboru ŽP za 
odměny pro nejlepší soutěžící. Fotografie si 
můžete prohlédnout na 
http://www.uokome.cz. 
Mgr. Jitka Eliášová, ZŠ Komenského 

  
Vítězství flétnového souboru Acri Tibia 
 
 V letošním roce se soubor opět účastní 
soutěže „Pískání pro zdraví“, kterou pořádá 
biofarmaceutická společnost UCB. 
Vítězové krajských kol soutěže, které se 
konaly 21.4.2007 se utkají 26.5.2007 
v Praze. Souboru Arci Tiba se toto podařilo 
již po páté a v květnu se pokusí obhájit již 
tři vítězství z minulých ročníků. V současné 
době již soubor využívá všechny typy 
zobcových fléten od sopraninové po flétnu 
basovou, pracuje jako soukromá iniciativa 
za pomocí sponzorů, přičemž hlavním 
sponzorem je město Ústí nad Orlicí. Rádi 
přivítáme mezi sebe další šikovné 
muzikanty, případné informace na 
tel.465524763,604580011, p. Dagmar 
Krejsová, nebo dagmarkrejsova@tiscali.cz, 
www.acritibia.wz.cz.  
Za soubor Dagmar Krejsová                                                                                                   
  
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
DDM ÚO  a Město Ústí nad Orlicí 
zve veřejnost na Zahradní slavnost  
sobota 2.6. 2007, park u divadla, od 15.00 
hod.,moderuje Petr Kulda, VSTUP 
ZDARMA 
Program v parku: 
15.00 – 16.30 DDM ÚO - vystoupení a 
výstavy, 16.30 – 16.45 Divadlo KVELB – 
Otesánek, www.kvelb.com, 16.45 – 17.00 
Břišní tanečnice DDM a Jana Růžičková, 
orientální flamengo, 17. 00 – 19.00 
KONCERT TAM-TAM ORCHESTRA, 
www.tamtam-orchestra.cz, 20.00 Břišní 
tanečnice DDM a Jana Růžičková, 
choreografie na hudbu Al – Yaman, 20.30 
KONCERT AL-YAMAN, www.al-
yaman.cz, 22.00  Divadlo KVELB – 
Vzplanutí, www.kvelb.com. 
Doprovodný program: 
Výstava v čajovně – Bob Jakeš – 
keramika…Zahradní jarmark…Pétanque  a 
jiné zábavné letní hry, lezecká krápníková 
jeskyně, akvárium, internet - 5 míst, čajový 
klub – letní zahrádka, výtvarný ateliér pro 
děti…Bar…Večerní oheň. 
www.ddm-usti.cz  
5 let činnosti Klubu DDM ÚO 
 
Taneční  kurzy v Ústí nad Orlicí 
 
Dovolujeme si Vás znovu upozornit, že stále 
platí možnost přihlásit se do tanečních 

kurzů pod vedením učitele tance Jana Bílka, 
které proběhnou v Kulturním domě. 
Kurz pro mládež od 15 do 18 let 
Základní počet dívek je naplněn, další však 
přijímáme, ale čekáme na doplnění počtu 
chlapců. Chlapci neváhejte, děvčata se na 
vás těší. Do 30.6. na vás čeká sleva za 
včasné přihlášení – 250 Kč!! 
Taneční kurz pro dospělé od 18 do 100 let 
S ohledem na váš ohlas a zájem o tento kurz 
zahajujeme jeho prodej též ve „Foto Irena“ 
od 1.6. Kurz proběhne od 1. neděle v říjnu 
do prosince. Cena je 1 100Kč/osoba. 
Podmínkou je přihlášení  celého páru. 
Minimální počet je 30 párů. 
Bližší informace: 603 299 520 - J. Bílek 
 
Zlatý klíček reprezentoval Ústí nad 
Orlicí 
 
DPS ZŠ Komenského měl možnost 
představit svůj program na koncertním 
zájezdu do Popradu, který se uskutečnil 
začátkem května. Hostitelé ze ZŠ 
Francisiho měli pro naše zpěváky 
připravený bohatý doprovodný program 
včetně výletu do Vysokých Tater a 
Kežmaroku. Žáci ZŠ Komenského budou 
mít možnost slovenskou pohostinnost 
oplatit začátkem června, kdy děti se 
Slovenska přijedou do Ústí nad Orlicí. 
Dana Špindlerová 
 
Úspěch  v zeměpisné olympiádě 
 
Ve dnech 10.-11.5. se v Ústí n.L. 
uskutečnilo  celostátní kolo zeměpisné 
olympiády. Pardubický kraj v kategorii C 
(8.a9. třídy ZŠ, resp. Tercie a kvarty 
víceletých gymnázií) reprezentoval žák 9.B 
ZŠ Bratří Čapků Filip Heider. V konkurenci 
15 vítězů krajských kol obsadil vnikající 5. 
místo, když získal 92 bodů. Od vítězství jej 
dělily pouhé 3 body. Jeho úspěch je o to 
cennější, že se umístil nejlépe ze všech 
účastníků ze ZŠ. 
Filipovi, který i v předcházejících letech 
dosahoval výborných výsledků (v 
celostátním kole zeměpisné olympiády 
zastupoval naši školu i město již potřetí), 
blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci. 
Jana Langerová, ředitelka školy 
 
60 let MŠ v Kerharticích 
 
MŠ Ústí nad Orlicí, Sokolská 165 pořádá 
v sobotu 23. června od 11.00 do 15.00 
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Součástí oslav 60. výročí založení MŠ bude 
též setkání bývalých zaměstnanců školy a 
výstava fotografií z historie školy. 
Srdečně zveme všechny zájemce o prohlídku 
prostor školy. 
 
Pozvánka na výstavu do Stacionáře 
 
V pátek 26.6. ve 13.00 hod. bude v rámci 
tradiční Zahradní slavnosti zahájena 
výstava výtvarných prací klientů Stacionáře 
Ústí n.O. a studentů SŠUP. Vernisáž 
proběhne v prostorách Stacionáře, 
T.G.Masaryka 123. Obě pořádající 
organizace děkují tímto městu Ústí n.O. za 
sponzorování a pomoc při realizaci. 



Radka Vašková, ředitelka Stacionáře Ústí 
nad Orlicí 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Den dětí na letišti – pátek 1.6. v 15.30 hod. 
Přiveďte své děti na letiště ústeckého 
Aeroklubu, aby mohly oslavit svůj svátek, 
zasoutěžit si, svézt se v kočáře taženém 
koňmi, prohlédnout si letadla a na závěr si 
opéct buřty. Vstupné: 25 Kč 
Zdravá dovolená – středa 13.6. v 9.30 hod. 
Přednáška paní Pávkové na téma:“Co 
zdravého s sebou přibalit na dovolenou“. 
Opět s možností nákupu. 
pondělí: 10 – 12 hod. – Nemluvňátka 
úterý: 9 – 12 hod. – Předškolkáček 
středa: 9 – 12 hod. – Předškolkáček 
čtvrtek: 9 – 12 hod. – Předškolkáček 
Upozorňujeme rodiče, že v průběhu 
června odpadají pravidelná středeční 
výtvarná odpoledne kvůli probíhajícímu 
počítačovému kurzu pro maminky. 
Kontakt: Míla Crhonková – 605/ 774 569 
 
 
Dětské oddělení Nemocnice v  Ústí nad 
Orlicí slavilo 
 
U příležitosti 5. výročí provozu nového 
dětského oddělení Nemocnice v Ústí nad 
Orlicí se dne 19. 4. 2007  konal Okresní 
pediatrický seminář. Pro zúčastněné byl 
připraven nejen vzdělávací, ale také 
kulturní program. O ten se postaraly 
žákyně z Odborného učiliště a Praktické 
školy ze Žamberka pod vedením p. uč. 
Radany Kholové. Dívky vystoupily 
s tanečním a hudebním programem.  
Účastníci semináře měli možnost si 
prohlédnout výtvarné práce dětí a žáků 
mateřských, základních a speciálních škol 
z našeho regionu zaslaných do projektu 
„Děti malují dětem“, na kterém se podílelo 
město Ústí nad Orlicí. O instalaci prací se 
postarali žáci ZŠ Komenského Ústí nad 
Orlicí pod dohledem p. uč. Evy Šrámkové.  
Výstava bude pro veřejnost otevřena 
během měsíce května.  
Chtěli bychom poděkovat oběma školám 
za jejich pomoc a těšíme se na další 
spolupráci. 
Pedagogický kolektiv ZŠ a MŠ při 
nemocnici Ústí nad Orlicí 
 
 
Dětský den v Knapovci 
 
TJ Knapovec s přispěním SDH Knapovec 
Vás zve na Dětský den, který se koná dne 
2. června ve 14.00 hodin u sálu TJ. (Za 
nepříznivého počasí na sále TJ). Čekají Vás 
soutěže, odměny, hudba a také houpačky, 
kolotoč, střelnice. Večer od 20.00 hod. 
Diskotéka. 
 
Pozvánka na koncert 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na Varhanní 
koncert studentů pardubické konzervatoře 
dne 20.6. v 19.00 hod. v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O. 
 
Dětský den  Jednoty bratrské 
 

Jednota bratrská a RC Srdíčko vás zvou na 
Dětský den na konci června na téma Cesta 
kolem světa – sobota 23. června od 15.00 
hod. na dětském hřišti na zahradě Jednoty 
bratrské. Spousta legrace, soutěžení o ceny, 
možnost občerstvení. Program je uzpůsoben 
dětem do max. 10 let. Ve spolupráci 
s firmou EKOLA splníme dětský den a 
předvedeme dětem opravdové popelářské 
auto. Vstup zdarma. 
 
Pozvánka na Farní den 
 
V neděli 3. června se uskuteční setkání 
farníků a přátel farnosti Ústí n.O. Mše svatá 
v 8 hod., odpolední program začíná ve 14 
hod. scénkou dětí o sv. Vojtěchovi, hry a 
soutěže pro malé i velké. Zakončení  bude 
koncertem skupiny OBOROH na farní 
zahradě v 18 hod., který se uskuteční díky 
příspěvku města Ústí n.O. Všechny srdečně 
zveme. 
 
O černého výra 
 
SDH Černovír pořádá v sobotu 23. června 
od 10.00 hodin na hřišti Pod Lesem 
v Černovíru XVI. ročník hasičské soutěže 
družstev mužů a žen O černého výra. 
 
Kurzy první pomoci ČČK pro veřejnost 
 
12. června 
Život zachraňující úkony  (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 
Den otevřených dveří na transfúzním 
oddělení Nemocnice v Ústí n.O. – 14. 
června od 10.00 do 16.00 hod. Akce se 
koná v rámci Světového dne 
bezpříspěvkových dárců krve. 
Senior doprava - Doprava jezdí v pracovní 
dny od 7.00 do 15.30 hodin (po dohodě je 
možné i mimo tyto hodiny). Objednávky 
den před plánovanou jízdou na tel. 465 711 
354, 728 417 506 
Cena přepravy: 
po Ústí nad Orlicí 25 Kč/ 1 jízda 
mimo Ústí nad Orlicí 5 Kč/ 1 km 
Permanentky jsou k dostání na  ČČK - 
Smetanova 43 nebo na IC. 
 
Stomatologická pohotovost – červen 
 
2. – 3.6. MUDr. M. Vávrová, D. Dobrouč 
446, tel.: 465 543015 
9. – 10.6. MUDr. E. Víšová, Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423943 
16. – 17.6. MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO,. tel.:  465 524126 
23. – 24.6. MUDr. H. Zemánková, F.V. 
Krejčího 405, ČT, tel.: 465 53 15 55 
30.6. – 1.7. MUDr. M. Židková, Kollárova 
35, Choceň, tel.: 465 471223 
 
Služby lékáren – červen 
 
28.5. – 3.6.    lékárna Mellisa (ČT) 
4.6. – 10.6.    lékárna Na příkopech (ÚO) 
11.6. – 17.6.  lékárna Arnika (ČT) 
18.6. – 24.6.  lékárna Na Kociánce (ÚO) 
25.6. – 30.6.  lékárna Anna (ČT) 

Lékařská služba první pomoci – budova 
GALEN, Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 
525 211 (všední dny: 17-21 hod., so, ne, 
svátky: 9-18 hod.) 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
Nabízí tyto služby: poradenství pro 
uživatele sociálních služeb, osobní asistenci 
do školek, škol a do rodin pro těžce 
zdravotně postižené občany a děti, 
bezplatné užívání počítačové učebny 
s internetem pro zdravotně postižené 
občany. Úřední hodiny: 
po, st, čt: 7-12, 12.30-16 hod., kontakt: 465 
525324, 775693985, e-
mail:eva.jirincova@tiscali.cz 
 
Nové rodinné centrum Srdíčko 
 
Rodinné centrum Srdíčko zahájí 
pravidelnou činnost v Ústí n.O. od září 
2007. Jde o alternativní vzdělávací projekt 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče. 
Informační schůzka pro zájemce se koná 
v pátek 15. června od 17.00 hod. v budově 
Jednoty bratrské. 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – červen 2007 
 
Sobota 2. a neděle 3. v 19.30 hodin 
300: BITVA U THERMOPHYL 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 18. v 19.30 hodin 
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO 
KRÁLE 
Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 23. v 17.00 hodin 
ARTUR A MINIMOJOVÉ 
Animovaná podívaná pro malé i velké. 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 23. v 19.30 hodin 
VRATNÉ LAHVE 
Vstupné: 70 Kč 
 
Neděle 24. a pondělí 25. v 19.30  hodin 
NEZNÁMÝ SVŮDCE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 26. v 19.30 hodin 
VLAJKY NAŠICH OTCŮ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 27. a čtvrtek 28. v 19.30 hodin 
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pátek 29. a sobota 30. v 19.30 hodin 
DIVOČÁCI 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – červen 2007 
 
Sobota 2. června 
15.00 hodin – venkovní prostor Sportcentra 
Radava 
DĚTSKÝ DEN – Hrajeme si s kamarády, 
zábavný program pro děti – hry, zábavné a 
sportovní soutěže, zpívání, tanečky, krátké 
pohádky, táborák a opékání buřtů 



 
Úterý 5. června 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
Vladislav Vančura: JOSEFÍNA, Městské 
divadlo Mladá Boleslav. Vstupné: 160 Kč 
 
8. – 9. června 
Roškotovo divadlo, Kulturní dům 
Celostátní soutěž neprofesionální filmové 
tvorby ČESKÝ LVÍČEK 2007 
 
11. – 17. června 
Mírové náměstí – ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
2007, Týden dobré pohody – Město 
v pohybu 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271. 
 
Rámeček bez titulku 
 
Smíšený pěvecký sbor z Ústí nad Orlicí 
hledá klavírist(k)u. Repertoár – swing, 
jazz, pop a klasika. Zájemci hlaste se na 
tel.: 604 860282, 605 155 503. 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci červnu se dožívají významného 
životního jubilea tito občané našeho 
města: 
70 let 
paní Jiřina Sklenářová 
pan Bohuslav Krčmář 
pan Ing. Karel Fabián 
pan Ladislav Pažourek 
75 let 
paní Anna Jungmannová 
paní Lidmila Stránská 
pan Ladislav Beneš 
pan Zdeněk Novotný 
pan Ján Tulis 
pan Jaroslav Urban 
80 let 
paní Jiřina Nováková 
paní Zdenka Hnátnická 
pan Josef Langer 
pan Vlastimír Koudelka 
pan Miroslav Zeman 
81 let 
paní Markéta Kindlová 
paní Zdeňka Pecháčková 
82 let 
paní Marie Štanclová 
paní Lenka Havlíčková 
paní Marta Ambrožová 
pan Stanislav Motl 
pan Karel Blank 
83 let 
paní Anna Brožková 
pan Drahoslav Papáček 
84 let 
paní Marta Kubátová 
paní Marta Valterová 
pan Antonín Hůlka 
pan Ladislav Janeba 
pan Jan Jandera 
85 let 
paní Jaroslava Škorpilová 
pan Adolf Roh 
pan František Jirásek 
pan Jaroslav Radechovský 
86 let 
paní Ladislava Růžičková 
87 let 

paní Anna Fišerová 
paní Anna Hradecká 
paní Jana Šrámková 
paní Ludmila Dostálová 
pan Josef Fišer 
pan Josef Langr 
94 let 
paní Oldřiška Kněžková 
 
V květnu oslavil své životní jubileum – 87 
let - pan Jiří Mareš 
 
Vítáme Vás 
 
Dne 24.3. se konalo v obřadní síni 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí „Vítání 
občánků“. Do svazku občanů našeho města 
byli přijati tito noví občánkové: 
Melánie Malinová, Matěj Brand, Ladislav 
Bečvář, Lýdie Berkyová, Natálie 
Brodinová, Dominika Hordósová, Vilém 
Fischer, Veronika Kolářová, Pavla 
Mičková, Michael Tomeš, Kristian Václav 
Schauer, Matyáš Zastoupil, Jiří Láslo, 
Matěj Šmoldas, Vojtěch Morávek, Jana 
Stejskalová, Lukáš Uhlíř, Barbora 
Sýkorová, Lucie Nesejtová 
Našim malým spoluobčánkům přejeme do 
života hodně zdraví a štěstí v kruhu rodiny. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 4.6. – 18.00 – 22.00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 5.6. – 19.30 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 6.6. – 19.30 – 23.00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Pondělí 18.6. – 18.00 – 22.00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 19.6. – 19.30 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 20.6. – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 20.6. – 19.30 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 24.6. – 13.00 – 16.00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti) 
Pondělí 25.6. – 16.00 – 23.00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Úterý 26.6. – 18.00 – 23.00 hodin 
Dámská jízda (ženy) 
Středa 27.6. – 18.00 – 22.30 hodin 
Tucl cup (jednotlivci) 
 
Od 1.6. do 15.9. platí letní ceník 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Krytý plavecký bazén 
 
pondělí: 14.00 – 20.00 hodin 
úterý: 5.30-8.00, 12.00-21.00 hodin 
středa 14.00 – 21.00 hodin 
čtvrtek: 5.30-8.00, 15.30-20.00 hodin 
pátek: 5.30-8.00, 14.00-21.00 hodin 
sobota a neděle: 12.00 – 21.00 hodin 
Změny: 
pondělí 4.6.: 14.00 – 21.00 hodin 
středa 13.6.: 16.00 – 21.00 hodin 
pátek 29.6.: jenom 14.00 – 21.00 hodin 
sobota 23.6.: sanitární den, 14.00-20.00 
hod. 
Informace: 465 524 254, www.tepvos.cz 
 

LK Spinning centrum – hala SŠUP 
 
2. 6. – Prodloužené lekce (90 ) - od 14.00 
10. června – Spinning&Bodyforming 
(30+45) – od 14.00 hod. – (30 min. jízdy 
střední intenzity + posilování 
problémových partií) 
16. 6. – Prodloužené lekce (90) – od 14.00 
24. června – Spinning&Bodyforming 
(30+45) – od 14.00 hod. 
Týdenní rozvrh běžných lekcí: 
po – pá: vždy  v 10.00, 16.00, 17.30 a 
19.00 hod. 
so – ne: vždy v 10.00, 14.00 a 16.00 hod. 
Rezervace je nutná předem: 736 427 378, 
informace: www.lkspinning.com 
 
 
Výsledky X. ročníku Jarního běhu o 
pohár Václava Čevony 
 
Jubilejního X. ročníku Jarního běhu o 
putovní pohár V. Čevony se v úterý 24.4. 
zúčastnilo 255 závodníků ze ZŠ v Ústí n.O. 
a okolí. Pořadatelem byla ZŠ Komenského 
a DDM Ústí n.O. Putovní pohár získala 
poprvé v historii ZŠ Komenského, Ústí n.O. 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
předžákyně: B. Kopfsteinová, předžáci: V. 
Mlynář, nejml. žákyně: K. Lipenská, nejml. 
žáci: J. Procházka, ml. žákyně: T. 
Skotálková, ml. žáci: R. Šafář, st. žákyně: 
A. Harapátová, st. žáci: J. Fiala, 
dorostenky: P. Šimková, dorostenci: J. 
Skalický. Na tuto akci finančně přispělo 
Město Ústí nad Orlicí. 
 
Okolo Ústí na kole 
 
www.oustaci.cz  pořádají 
Okolo Ústí na kole, neděle 17. 6. 2007,  
start 9.00 – 10.00 hod. náměstí, 
2 okruhy pro malé i velké s programem 
(na stěně, na laně, na kladce, raft a střelba) 
se zakončením v Cakli. Info: 775 625 847 
 
Kam za sportem v červnu 
 
Sobota 2. června 
FK Kerhartice – Albrechtice (okresní 
fotbal. přebor od 17 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. B – Litomyšl B (krajský 
přebor mužů II. tř.  ve volejbalu, dvojzápas 
od 10 hod.) 
TK Ústí n.O. B – Týniště n.O. (obl. II. tř. 
v tenisu od 9 hod.) 
Sobota 9. června 
TK Ústí n.O. – Tesla Pardubice 
(východočeská tenisová divize od 9 hod.) 
Jiskra Ústí n.O. – Sedmihorky (fotbal. 
divize od 17 hod.) 
Neděle 10. června 
Jiskra Ústí n.O. B – Žamberk (krajská IA. 
fotbal. tř. od 17 hod.) 
Středa 13. června 
4. běh městem na 8 km za účasti 
reprezentantů, start v 16.30 na náměstí 
Sobota 16. června 
FK Kerhartice – Červená Voda (okresní 
fotbal. přebor od 17 hod.) 
21. – 24. června 
Mistrovství ČR v ultralehkém létání na 
letišti v Ústí n.O. 
Sobota 23. června 
TK Ústí n.O. B – Tesla Pardubice B  
(oblastní II. tř. v tenisu od 9 hod.) 



24. června 
Studánkový výstup – 1. ročník, cílový 
pochod na chatu Hvězda, značeno od PVT 
2. – 6. července 
13. ročník RIETER CUP – Mistrovství ČR 
v tenisu, denně od 10 hod. v tenisovém 
areálu 
 
Rámeček bez titulku 
 
VELKÁ  PRODEJNÍ  VÝSTAVA 
STANŮ, SPACÍCH PYTLŮ A BATOHŮ 
14. – 16. června Ústí nad Orlicí (před 
Kulturním domem). Výstavní slevy! 
Kontakt: 603 526 307 
 
FK Kerhartice slaví 60 let 
 
FK Kerhartice Vás zve na oslavu 60 let od 
založení místního fotbalového klubu, která 
se koná dne 23. 6.  na fotbalovém hřišti 
v Kerharticích. Od 8.45 hod. se zde utkají 
místní fotbalová družstva všech věkových 
kategorií s různými výběry regionu, např. 
s výběrem OFS ročník 95, s družstvy TJ 
Jiskra Ústí n O. nebo s  jedenáctkou FK 
Agria Choceň – ženy. V hlavním zápase, 
který začíná v 16.45 hod.,  změří své síly 
muži FK Kerhartice s týmem Jiřího 
Saňáka. Tento tým se skládá např. z R. 
Látala, J. Dittricha, M. Světlíka a dalších 
známých hráčů. Po celý den bude probíhat 
bohatý doprovodný program, včetně besedy 
s L. Škorpilem – trenérem reprezentace U-
21. Spolu s oslavou založení FK Kerhartice 
proběhnou oslavy 105 let od založení ZŠ 
Kerhartice a 60 let od založení MŠ 
Kerhartice. Detailní program najdete na 
www.fk-kerhartice.euweb.cz. 
 
 
Pochod Orlickým podhůřím 
 
KČT Ústí n.O. zve na XXXI. ročník 
Pochodu Orlickým podhůřím v sobotu 9.6. 
Start: Restaurace U Malinů ÚO – pěší 100 
km v pátek 8.6. ve 22.00 hod., ostatní trasy 
včetně cyklo v sobotu 9.6. 7-10 hod. 
Cíl: Restaurace U Malinů 9.6. do 22.00 
hod. 
Pěší trasy: 7 km, 18 km, 22 km, 35 km, 45 
km, 100 km 
Cyklo–silnice: 25 km, 50 km, 75 km, 100 
km  
Cyklo-horská kola: 20 km, 40 km, 60 km 
Na cyklotrasách je nutné správně 
vybavené kolo a helma! Děti do 15 let 
v doprovodu osoby starší 18 let! Info: M. 
Richter, tel.:465 527 651, 732 352 203 ,e-
mail:richterpoetik@seznam.cz 
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