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Z jednání rady města 
 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ: 
- záměr pronájmu části p.p.č. 806/5 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí 
- záměr prodeje p.p.č. 55 v k.ú. Hylváty 
- záměr prodeje st.p.č. 1652 v k.ú. Ústí 
nad Orlicí 
- záměr prodeje části p.p.č. 114/2, části 
p.p.č. 163/1, části p.p.č. 236, části p.p.č. 
254/2 a části p.p.č. 1269 v Ústí nad Orlicí 
- záměr prodeje části p.p.č. 1189 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí 
- záměr prodeje st.p.č. 1053/2 a p.p.č. 
18/3 vše v k.ú. Hylváty 
 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí 
 
RM schválila obsah zadání výběrového 
řízení formou výzvy 3 zájemcům na 
výrobu filmu a DVD nosičů a zároveň 
schválila  obsah zadání výběrového řízení 
formou výzvy 3 zájemcům na zhotovení 
brožury „Výlety z Ústí nad Orlicí do 
pohraničí“ a Turistických novin 
 
RM rozhodla  v souladu s § 68, odst. 2, 
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, zrušit užší řízení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce Malé scény“. 
 
 
Záměr prodeje družstevního bytu 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevního bytu o velikosti 1 
+ 1, o výměře 34,75 m2. 
Byt se nachází v ulici Příčná v Ústí nad 
Orlicí. Nejnižší kupní cena bytu je 
stanovena na 330 tis. Kč. 
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, 
na www.ustinadorlici.cz a na telefonním 
čísle 465 514 266. 
 
 
Ústí nad Orlicí 2006 – Město v pohybu 
– Týden dobré pohody + LOGO 
 
V týdnu od 12. do 18. června se  na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí 
konal již sedmý ročník úspěšné 
kulturní a sportovní akce – Město 
v pohybu – Týden dobré pohody. Chtěli 
bychom touto cestou poděkovat všem 
sponzorům, kteří se i v letošním roce 
velmi významně podíleli na zdárném 
průběhu této městské slavnosti: 
 
PARDUBICKÝ  KRAJ 
AGILE, s.r.o., KABELOVÁ TELEVIZE, 
s.r.o., MOELLER 
ELEKTROTECHNIKA, s.r.o.,  
ORLIMEX CZ, s.r.o., PERLA, a.s., 
STRABAG, a.s., A.B.V., s.r.o., 
EKOLA, s.r.o., JAST, s.r.o., VERA, 
s.r.o., ISOTEP, s.r.o., SAHM, s.r.o., 

STAPO, s.r.o., TEPVOS, s.r.o., 
ELEKTRO-SYCHRA, s.r.o., MOLDEX-
METRIC, v.o.s., ORANGE & GREEN, 
PROPLAST, s.r.o., skupina ČEZ, a.s., 
GENERALI POJIŠŤOVNA, a.s., 
DÉMOS, s.r.o., Pavel  PIRKL, GASTRO 
KOMPLET, FORENTA, s.r.o., 
DEMOSERVIS, s.r.o., ČSOB, a.s., ART 
DECOR, s.r.o., MB PROFESIONAL, 
s.r.o., AUTO JANÁK, GRANTIS, s.r.o., 
Pavel KORÁB, TIPO, VÚB, a.s. 
 
Akci podpořily: 
ČESKÝ  ROZHLAS PARDUBICE 
OIK TV 
ORLICKÉ NOVINY 
DENÍKY BOHEMIA 
RADIO METUJE 
 
Poděkování patří i všem účinkujícím i 
všem organizátorům letošního ročníku. 
 
 
 
 
 
Informace odboru sociálních služeb. 
 
Jak postupovat v případě, kdy se  rodič 
s dítětem  ocitne bez přístřeší  v obvodu 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí mimo 
pracovní dobu orgánu sociálně právní 
ochrany dětí. 
Pracovníci odboru sociálních služeb - 
sociálně právní ochrany drží nepřetržitou 
pohotovost mimo pracovní dobu, to 
znamená, že pro akutní a řešení 
vyžadující případy jsou kdykoliv 
k dispozici. Kontakt na příslušného 
pracovníka lze zajistit přes Městskou 
policii tel.   465514265, Policii ČR tel.“ 
974580660 a pokud by nebylo přijatelné 
řešit situaci prostřednictvím policie, lze 
volat Linku důvěry, tel. č. 465524252. 
Linka důvěry je anonymní, pracuje 
v nepřetržitém provozu a její pracovníci, 
pokud situaci posoudí jako akutní a 
nenajdou jiné řešení,  mohou sociálního 
pracovníka držícího pohotovost 
kontaktovat. 
A. Škopová 
 
 
Sběrný dvůr 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu 
společnosti TEPVOS, s.r.o. v ulici 
Královéhradecké. Zde mohou občané 
odložit odpad, který nepatří do 
popelnic. 
Provozní doba - II. a III. čtvrtletí 
 
pondělí         14.00 – 18.00 hodin 
úterý             10.00 – 18.00 hodin 
středa            14.00 – 18.00 hodin 
čtvrtek          14.00 – 18.00 hodin 
pátek             10.00 – 18.00 hodin 
sobota             8.00 – 12.00 hodin  
 
 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba 
 
16.6. – 31.8. 2006    
Pondělí – pátek:  9.00 – 20.00 hodin 

Sobota – neděle:  9.00 – 20.00 hodin 
Hezké počasí – středa a pátek otevřeno 
do 21.00 hodin 
 
1.9. – 18.9. 2006 
Pondělí – pátek: 11.00 – 18.00 hodin 
Sobota – neděle: 10.00 – 18.00 hodin 
 
Ceník vstupného 
 
Děti do 115 cm výšky vstupné zdarma. 
Děti do 140 cm výšky: 
Celodenní vstupné:                      25 Kč 
Vstupné po 14. hodině:                20 Kč 
Vstupné po 17. hodině: 15 Kč 
Dopol. 1 hod. vstupné: 15 Kč 
Odpol. 2 hod. vstupné:                 25 Kč 
Držitelé ZTP/P: 
Celodenní vstupné:   25 Kč 
Vstupné po 14. hodině: 20 Kč 
Vstupné po 17. hodině: 15 Kč 
Dopol. 1 hod. vstupné: 15 Kč 
Odpol. 2 hod. vstupné:  25 Kč 
Ostatní osoby: 
Celodenní vstupné:  45 Kč 
Vstupné po 14. hodině:  35 Kč 
Vstupné po 17. hodině:  25 Kč 
Dopol. 1 hod. vstupné:  20 Kč 
Odpol. 2 hod. vstupné:  30 Kč 
Jízda na tobogánu pro děti do výšky 
105 cm zdarma, pro ostatní 5 Kč. 
Ceny půjčovného: 
slunečník:                               20Kč/den 
volej. hřiště, míč, síť:          120 Kč/hod. 
kuželky:             20 Kč/hod. 
stolní tenis:                             20 Kč/hod. 

 

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí + 
LOGO 

MěK oznamuje svým čtenářům, že v době 
školních prázdnin bude  provozní doba 
Městské knihovny upravena takto: 

 Oddělení pro dospělé bude otevřeno: 

 Úterý:      9 – 18 hodin 

 Středa:     9 – 14 hodin 

 Čtvrtek:   9 – 14 hodin 

 Pátek:      9 – 18 hodin 

 Sobota:    zavřeno 

 Dětské oddělení bude otevřeno: 

 Úterý:      9 – 14 hodin 

 Středa:     9 – 14 hodin 

 Čtvrtek:   9 – 14 hodin 

 Pátek:      9 – 14 hodin 

 Sobota:    zavřeno 

Hudební oddělení bude v době prázdnin 
zavřeno, využívání Veřejného internetu je 
potřeba telefonicky či osobně domluvit s 
panem V.Slavíkem na tel. 465 521 168. 

Upozorňujeme čtenáře, že v letošním 
roce bude Městská  knihovna uzavřena 
z důvodu generálního úklidu v termínu 
od  17. července – 30.července 2006. 
Informace o letní provozní době  
naleznete i na naší domovské stránce: 
www.knihovna-uo.cz. 



Těšíme se na Vaši návštěvu. 

                                                        
PhDr.Jana Kalousková,                                                             
ředitelka MěK 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod 
radnicí na výstavu 
 
Karel BUREŠ – kovová plastika, 
průřez figurální tvorbou 
 
Jiří MOTÁK – obrazy 
 
Výstava bude zahájena vernisáží 7. 
července od 18.00 hodin a potrvá do 30. 
července 2006. 
 
Těšíme se do školy 
 
Stává se téměř samozřejmostí, že většina 
nastupujících prvňáčků na Základní školu 
Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, již 1. září 
zná svoji novou paní učitelku. 
Děti se seznámí s učitelkami 1. stupně a 
školním prostředím na konzultačních 
setkáních, ve kterých se celé pololetí 
každý čtvrtek učitelky intenzívně věnují 
dětem, především těm, které měly 
odloženou školní docházku. Tato akce 
letos probíhala již druhý rok a setkala se u 
rodičů i učitelek mateřských škol 
s velkým ohlasem. 
Další setkání učitelek ZŠ s budoucími 
prvňáčky se uskutečnilo, letos už po 
čtvrté,  8. června na soutěžním odpoledni 
„Do školy za pohádkou“. Děti přišly 
z mateřských škol v doprovodu učitelek 
na naši zahradu, kde si společně 
s princeznami, loupežníky a dalšími 
zajímavými postavičkami zasoutěžily o 
pěkné ceny. 
Tuto akci finančně podpořilo Město Ústí 
nad Orlicí, kterému tímto děkujeme. 
Jana Urbanová, 
ZŠ Bratří Čapků 
 
Zprávičky ze DDMSP 
 
V týdnu od 22.5 do 26.5. se skupinka 
našich sportovců zúčastnila 
„Regionálních her“ v Trhové Kamenici. 
Klienti se zapojili do atletických disciplín, 
zkusili si i běžet orientační běh. Večery 
prožívali na diskotéce, u táborového ohně 
a velký zážitek byl i z rockové kapely. 
Další naší akcí byl, jako každý rok, zájezd 
do Prahy na již 11. ročník koncertu 
„Chceme žít s vámi“. Tentokrát se 
koncert pro mentálně postižené konal 
v Sazka Aréně. Moderátory krásného 
odpoledne byli sourozenci Gondíkovi. 
Za klienty a tety DDMSP 
Hana Zastoupilová 
 
 
Regionální půjčovna kompenzačních 
pomůcek 
 
Tato půjčovna vznikla jako jeden ze 
záměrů Tříkrálové sbírky 2002 a je určena 
klientům z celého ústeckooorlického 
vikariátu. Jedná se o pomoc pro občany, 
kteří čekají na vyřízení žádosti o 

pomůcku, nebo ji potřebují  jen na 
krátkou dobu. 
V nabídce máme: 
mechanická a elektrická nemocniční lůžka 
s příslušenstvím, mechanické invalidní 
vozíky, toaletní vozíky a toaletní židle, 
chodítka, biolampy, nástavce na WC, 
sedačky do vany, antidekubitní matrace, 
francouzské hole, oxygenerátor,  
dávkovač na léčbu bolesti, signalizační 
zařízení 
V Ústí nad Orlicí lze pomůcky vypůjčit 
v kanceláři Oblastní charity, 17. listopadu 
69, tel.: 465 520 520, 731 402 314. 
Zde dostanete podrobné informace o 
pomůckách, ceně a způsobu výpůjčky, 
informace též na www.uo.caritas.cz 
 
 
MC Medvídek + LOGO 
 
13. července 
Celodenní výlet do Chocně vlakem 
(sraz v 8.15 na vlakovém nádraží Ústí nad 
Orlicí – zastávka – u Družby) 
27. července 
15.00 hodin – Bojová hra do Cakle – 
sraz před MC Medvídek 
 
Během prázdnin bude MC Medvídek 
otevřeno ve středu od 9.00 do 12.00 
hodin. 
 
MC Medvídek, Heranova 1348, 

www.sweb.cz/medvidekuo, 

medvidek@seznam.cz, 

Kontakt: Míla Crhonková – 605 774 569 

 
 
Oprava hrobu legionáře Ciliaka 
 
Informace k plánované opravě hrobu 
Josefa Ciliaka na městském hřbitově 
v Ústí nad Orlicí: 
Vedle zatím jen symbolického 
poděkování firmám i jednotlivcům za 
slíbenou finanční pomoc, bychom tyto 
přispěvatele také rádi informovali o 
možnosti zaslání finančního obnosu  na 
účet Městského úřadu v Ústí nad Orlicí: 

 
Č.ú.: 19-420611/0100 

v.s.: 433222321 
 
Ty, kteří svůj slib splnili, ujišťujeme, že 
jejich dosavadní podpora je pro realizaci 
tohoto projektu nadmíru potřebná a velmi 
vítaná. 
Za realizátory projektu opravy 
Martin Zahálka 
 
 
Flétnový soubor Acri Tibia zvítězil v 
celostátní soutěži 
 
Dne 25.5. se do Prahy sjelo 35 souborů - 
finalistů z celé republiky, aby změřily své 
kvality v celostátní soutěži "Pískání pro 
zdraví", kterou pořádá biofarmaceutická 
společnost UCB, která podporuje hru na 
zobcovou flétnu jako jednu z léčebných 
aktivit dětských alergiků a astmatiků i 
jako kongitivní trénink u pacientů s 
epilepsií. Záštitu převzal ministr kultury 
Vítězslav Jandák a patronkou soutěže 

byla Jitka Molavcová. Soubor soutěžil ve 
třetí kategorii pro děti 12-15 let (přitom 
průměrný věk v  Acri Tibia je věk 12), a 
zvítězil v konkurenci dalších sedmi 
účastníků této věkové  kategorie. Tím si 
zajistil účast na slavnostním koncertě 
vítězů, který se konal ve Velkém sále 
městské knihovny. 
Za účasti porotců, Jitky Molavcové, Jana 
Vodňanského, Jiřího Chalupy, převzaly 
děti svoji cenu a blahopřání od Heleny 
Štáchové a její loutky Máničky. 
Toto vítězství je již třetí v řadě a příští rok 
oslaví soubor již desátý rok svojí činnosti. 
Acri Tibia nepracuje pod ZUŠ, ale jako 
soukromá iniciativa za podpory sponzorů 
a města Ústí nad Orlicí. Případní zájemci 
o výuku hry na všechny zobcové flétny - 
bližší informace na tel.465524763, 
604580011. 
                                                                  
 Dagmar Krejsová 
 
Přírodovědné soutěže na 1. stupni ZŠ 
Komenského 

 
Nejlepší účastníci poznávacích soutěží ze 
3.-5. tříd poměřili svoje znalosti ve 
čtvrtek 11. května při finále poznávacích 
soutěží. Ti nejlepší postoupili do 
regionálního kola, které se konalo 17. 5. 
v Č. Třebové. Naši školu tam zastupovali: 
P. Janota, J. Kašpar, H. Petržílková a J. 
Procházka (3. třídy), B. Čápová, T. 
Lindenthalová a J. Blaho (4.-5. tř.).  
Poslední soutěží v tomto školním roce 
byla soutěž v poznávání přírodnin pro děti 
z 1. tříd. Vítězen se stal M. Blaho, Na 2. 
místě se umístila  K. Serbousková ( oba 
z 1. A). 
Všechny soutěže finančně podporuje 
Město Ústí nad Orlicí. Ceny pro vítěze i 
drobné odměny pro účastníky soutěží 
věnuje odbor životního prostředí MÚ Ústí 
n. Orlicí. Fotografie najdete na 
www.uokome.cz. 
Mgr. J. Eliášová  

 
Úspěch malých přírodovědců 
 
V regionálním kole v poznávání 
přírodnin, které se konalo v Č. Třebové ve 
středu 17. 5.,  dosáhly děti z 1. stupně ZŠ 
Komenského velmi pěkných výsledků. J. 
Kašpar zvítězil v kategorii 3. tříd 
v poznávání rostlin a minerálů, na 2. 
místě se ve stejné kategorii umístil P. 
Janota. Ten byl také čtvrtý v soutěži 
v poznávání živočichů a minerálů. 
V kategorii 4.-5. tříd se nejlépe umístily 
v soutěži v poznávání živočichů a 
minerálů T. Lindenthalová ( 3. místo) a B. 
Čápová (4. místo). Gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů. Fotografie ze 
soutěže i z dalších akcí najdete na 
www.uokome.cz/. 
Mgr. J. Eliášová  
 
Den 1. pomoci na ZŠ Komenského 
 
Poradit si v krizových situacích a umět 
poskytnout 1. pomoc bylo předmětem 
souvislého bloku, který byl zařazen do 
výuky žáků II. stupně. Co si žáci z těchto 
hodin zapamatovali, ověřili studenti 



oboru zdravotnický záchranář z VOŠ 
z Prahy dne 26. května 2006. 
Poděkování patří zdejší SZŠ, která 
zapůjčila pomůcky pro nácvik resuscitace. 
 
P. Štěrbová, ZŠ Komenského 
 
Cesta do pravěku 
 
ZŠ Třebovská  Ústí nad Orlicí nabízí 
všem zájemcům prázdninový docházkový 
kemp ve dnech 21. – 25. srpna 2006. 
Program obsahuje sportovní, výtvarné 
činnosti a hry zaměřené na ústřední téma 
– Pravěk. Je určen pro děti prvních až 
pátých ročníků základních škol. 
Většina činností bude probíhat venku a při 
vycházkách do přírody. Tuto akci 
finančně podporuje Město Ústí nad Orlicí. 
Rodiče mohou děti přihlásit na tel.: 465 
521200. Více informací na 
www.zstrebovska-ustino.cz 
 
Mgr. E. Svatošová 
organizátorka akce 
 
Zápis do C-Dance 
 
Dne 1. září 2006 v 18.00 hodin 
proběhne zápis nových členů do 
souboru C-Dance. Pořádá se 
v tanečním sále ZUŠ Jaroslava 
Kociana. Cvičební úbor s sebou! 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – červenec 2006 
 
Sobota 1. a neděle 2. v 19.30 hodin 
DĚSNEJ DOJÁK 
Tvůrci úspěšné parodie Scary Movie 
tentokrát zmasakrovali romantické 
komedie, čímž chtěli potěšit lidí, kteří je 
milují i ty, kteří je nenávidí. Titulky. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Pondělí 3. v 19.30 hodin 
SYRIANA 
V mozaikovitém příběhu divák nahlédne 
do pracoven washingtonských makléřů i  
mezi muže na ropných plošinách 
v Perském zálivu. V hlavních rolích G. 
Cooney a M. Damon). Titulky. Vstupné: 
65 Kč 
 
Pondělí 10. v 19.30 hodin 
INDIÁN A SESTŘIČKA 
V příběhu lásky dělníka Františka a 
romské dívky Marie se protnou dva různé 
světy, ale happyend je 
v nedohlednu…Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 11. a středa 12. v 19.30 hodin 
HORY MAJÍ OČI 
* Remake slavného hororu z roku 1977. 
Drsný a napínavý příběh o rodinné 
dovolené, která se změní v boj o holý 
život. Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Čtvrtek 13. a pátek 14. v 19.30 hodin 
MISSION IMPOSSIBLE III. 
Moderní akční film s chytrou zápletkou a 
řadou zvratů. V hlavní roli T. Cruise. 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 15. a neděle 16. v 19.30 hodin 

TRISTAN A ISOLDA 
Výpravný historický velkofilm je 
příběhem věčné lásky, spalující vášně i 
kruté zrady. Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
 
Pondělí 17. – pondělí 31. července 
KINO NEHRAJE 
 
Prázdninová nabídka Klubcentra 
červenec – srpen 2006 
 
4. – 9. července 
TANEC, TANEC …2006 na počátku 
léta 
Letní dny tance s mezinárodní účastí 
(praktické semináře, doprovodné 
programy: společenský večer 
s videoprojekcí, večerní představení 
v exteriéru před ZUŠ J. Kociana 
 
6. července 
20.30 hodin – Roškotovo divadlo 
VE STANICI NELZE – Veselé skoky – 
originální pohybové divadlo Praha 
 
2. srpna 
19.30 hodin – Kulturní dům 
VERNISÁŽ výstavy výtvarného umění 
 
3. srpna – 10. září 
Kulturní dům – 10.00 – 17.00 hodin 
Výstava výtvarného umění 
8. ročník výstavy se slavnostní vernisáží, 
na které se prezentují výtvarníci různých 
oborů z celé republiky, vstupné 
dobrovolné 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Divadelní předplatné 
září – prosinec 2006 
 
Vážení a milí diváci, 
v letošním roce slavíme několik 
divadelních výročí – 170. výročí založení 
prvního sdružení divadelních ochotníků, 
110. výročí vzniku divadelního souboru 
Vicena a 70. výročí otevření Roškotova 
divadla. Nenechte si tedy ujít kvalitní 
výběr profesionálních divadel, ale i řadu 
dalších zajímavých doprovodných akcí: 
Fucking Story – DS Vicena, premiéra 
divadelního představení 
Výstava dokumentů o činnosti souboru 
Vicena za posledních 10 let – 16.9. – 
21.10. 
Setkání amatérských divadelních 
souborů z Ústí n.O. a okolí – 21. 10. 
Přijďte pobejt – průřez odehranými 
divadelními představeními souboru 
Vicena – 2.12. 
Další zajímavou akcí, která není zařazena 
do předplatného, je představení Ve stanici 
nelze pražského originálního pohybového 
divadla Veselé skoky. Tuto taneční 
grotesku máte možnost zhlédnout v rámci 
Letních dnů tance 6.7. ve 20.30 hodin 
v Roškotově divadle. 
Změna titulů i termínů je vyhrazena, proto 
podrobnosti o jednotlivých představeních 
sledujte na plakátech, nebo se informujte 

v Informačním centru, příp. na te. čísle 14 
000. Program lze vyhledat i na stránkách: 
www.klubcentrum.cz 
 
Dana Chládková 
 
Začátky představení: 19.30 hodin – 
Roškotovo divadlo 
 
PROGRAM  DIVADELNÍHO 
PŘEDPLATNÉHO 
 
Sobota 16. září 
Georges Bizet: CARMEN 
Moravské divadlo Olomouc 
Děj tohoto tanečního dramatu se 
odehrává ve Španělsku počátkem 19. stol. 
a vypráví příběh o mladém Donu Josém, 
kterého okouzlila krásná cikánka Carmen, 
pro kterou dezertoval z armády a stal se 
zbojníkem. 
Hrají: M. Bloba-Bernovská, R. Mrózková, 
V. Globa, K. Soldatenkov, L. Hloužková 
a další. 
 
Čtvrtek 5. října 
T. McNally – D. Yazbek: DONAHA!!! 
Východočeské divadlo Pardubice 
Příběh několika nezaměstnaných 
kamarádů, kteří tak dlouho bezvýsledně 
okupují úřady práce, až se rozhodnou 
postavit se na vlastní nohy a založí 
výhradně pánskou striptérskou skupinu. 
Hrají: M. Mejzlík, A. Doležal, A. Pišta, 
A. Postler, K. Jelínková, J. Kalužný, P. 
Janečková a další. 
 
 
Středa 25. října 
G. Scarnicci, R. Tarabusi: KAVIÁR 
NEBO ČOČKA 
Divadelní společnost J. Hrušínského 
Slavná italská komedie, ve které i ty 
nejpřekvapivější situace do sebe logicky 
zapadají. 
Hrají: J. Hrušínský, D. Syslová, M. Preiss, 
M. Šplechtová, D. Batulková, L. Lipský, 
J. Prachař, Zd. Dušek. 
 
Čtvrtek 23. listopadu 
R. Harwood: GARDEROBIÉR 
Divadlo V Celetné Praha 
Stárnoucí herec-principál se snaží hrát až 
osm velkých shakespearovských rolí 
týdně, zatímco jeho společnost cestuje po 
Británii během hrůz druhé světové války. 
Vystupovat může jen díky pomoci svého 
garderobiéra, který mu oddaně slouží, 
lichotí mu a povzbuzuje ho. Stářím a 
nemocí vyčerpaný herec odvádí na jevišti 
svůj vrcholný a statečný výkon. 
Hrají: M. Kopečný, L. Frej, M. 
Steinmasslová, Fr. Kreuzmann, J, 
Juklová, K. Hlušička, M. Coufalová. 
 
Prosince 2006 
N. Robbins: DO HROBKY 
TANEČNÍM KROKEM 
Divadlo ABC Praha 
Za sychravého anglického počasí se 
sjíždějí do starého rodinného síla 
pozůstalí rodiny profesionálních zabijáků 
Tombů s cílem nikoli menším, než je 
projednání dědictví. Příběh detektivní 
komedie nepostrádá černý humor ani 
překvapivé situace. 



Hrají: V. Žehrová, F. Blažek, L. 
Pernetová, O. Brousek st., M. Durnová, 
V. Jeníková, S. Stašová. 
 
Podmínky divadelního předplatného: 
 
- členem se může stát každý, kdo podá 
přihlášku 
- předplatné se platí jednorázově 
v Informačním centru MěÚ v Ústí n.O., 
organizace obdrží fakturu 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 Informačním listu, na výlepových 
plochách, internetu 
(www.klubcentrum.cz) a na čísle 14000 
- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu 
- současným předplatitelům 
rezervujeme místa do 30. července 2006 
Předplatné: Informační centrum města 
Ústí n.O. a ČD, Mírové nám., Ústí n.O., 
tel.: 465 514 271, 465 514 111, 
pondělí – pátek: 7.00 – 18.00 hodin 
sobota:  8.00 – 12.00 hodin 
Cena předplatného: září – prosinec 
2006 
 
I. místo (přízemí)               700,- Kč 
II. místo (balkón)               600,- Kč 
 
Informace: Klubcentrum v Ústí n.O., 
Dělnická 1405, tel.: 465 521047, 465 
525245 i fax, e-mail: 
info@klucentrum.cz 
 
 
Pozvánka na benátskou noc 
 
OKČT Horal a SportMusicClub Ústí nad 
Orlicí zvou všechny příznivce dobré 
zábavy a recese na „1.benátskou noc 
aneb suchý nás nedostanou“. Akce se 
koná v sobotu 22.července v areálu 
tábořiště Cakle ve Starých Oldřichovicích 
a začátek je ve 14.00 hod. Akce je 
součástí projektu Aktivní turistika v 
Česku a je spolufinancován Evropskou 
unií a Pardubickým krajem.  
Uskuteční se soutěž týmů i jednotlivců o 
nejoriginálnější a nejkrásnější plavidlo, 
které bude schopné vyplout na řeku, 
budeme bojovat v netradičních 
disciplínách pro děti i dospělé, po setmění 
rozsvítíme Orlici a vyplujeme k nočnímu 
výletu. Po celou dobu dobrá muzika a 
večer zábava s kapelou  Těžká Doba a 
jedním malinkým hudebním 
překvapením… 
Vstupné dobrovolné. 
 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci červenci 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
 
70 let 
paní Helena Kolářová 

paní Hana Tláskalová 
paní Alena Benešová 
paní Anna Kolaříková 
pan Stanislav Kysela 
75 let 
paní Jaromíra Valčíková 
paní Anna Vincencová 
paní Jiřina Skalická 
paní Věra Kašparová 
pan Miroslav Müttermüller 
pan Jaromír Meduna 
pan Miloslav Kolář 
pan Jiří Krejčí 
pan Jindřich Vachta 
pan Jaroslav Kunst 
80 let 
paní Anna Tvrdíková 
81 let 
paní Božena Nigrinová 
pan Miloslav Hodr 
pan Jaroslav Hrobař 
pan Jiří Dlouhý 
82 let 
paní Věra Jiroušková 
paní Anna Šmálová 
paní Marta Kheková 
pan Sáva Hloch 
pan Zdeněk Kindl 
83 let 
paní Walltraud Bartošová 
paní Bohumila Kloučková 
paní Eva Štanclová 
paní Libuše Pytelová 
paní Zdeňka Imrichová 
pan Zdeněk Viktorin 
pan Vladimír Hlava 
84 let 
paní Anna Sedláková 
paní Marie Dostálková 
pan Alois Soukup 
86 let 
paní Jana Králová 
paní Jaroslava Umová 
pan Jaroslav Herain 
85 let 
paní Milada Vondrušková 
87 let 
paní Jarmila Suchomelová 
paní Emilie Bůžková 
paní Pavlína Konířová 
88 let 
paní Anna Morkesová 
90 let 
paní Marie Kudrnáčová 
94 let 
paní Anna Jansová 
paní Jaroslava Weindlichová 
95 let 
paní Jindřiška  Müllerová 
 
Vítáme Vás 
 
Ve dnech 13. a 27. května se konalo 
v obřadní síni Městského úřadu v Ústí 
nad Orlicí „Vítání občánků“. Do 
svazku občanů našeho města byli 
přijati tito noví občánkové: 
 
Dominik Bartoš, Kamila Ryšavá, Tereza 
Ryšavá, Lenka Vavřínová, Jan Hübl, 
Luboš Kovář, Denis Gvozděckij, Josef 
Jan Kalousek, Adéla Hanousková, Natálie 
Dvořáková, Adéla Maříková, Natálie 
Peřinová, Ondřej Bartoň, Ilona Kočová, 
Zuzana Singerová, David Pořický, Michal 

Cerula, Tereza Dvorská, Kateřina 
Kaucová, Tereza Hrušková 
Radek Hordós, Jakub Vídenský, Natalie 
Pleváková, Jakub Posekaný, Jana 
Poláková, Denisa Sklenářová, Tereza 
Vacková, Petr Bartoš, Jakub Kaleja, 
Robin Langer, Martin Balous, Nela 
Šebetková, Ondřej Linhart, Anděla 
Linhartová, Radim Jakesch, Tadeáš 
Sychra, Dominik Herman, Jakub Tomáš 
Žďárský 
 
Našim malým spoluobčánkům přejeme 
do života hodně zdraví a štěstí v kruhu 
rodiny. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 2.7. – 13.00 – 15.00 hodin 
Albert junior (mládež) 
Pondělí 3.7. – 18.00 – 22.30 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Středa 5.7. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Pondělí 10.7. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Úterý 18.7. – 15.30 – 23.00 hodin 
Elektroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 19.7. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Neděle 23.7. – 13.00 – 15.00 hodin 
Albert junior (mládež) 
Pondělí 24.7. – 18.00 – 22.30 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
Středa 26.7. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
 
Sportovní centrum Radava: V Lukách 
1515, Ústí n.O., tel.-rezervace: 465 529 
477-9, e-mail: radava@radava.cz, 
www.radava.cz 
 
 
Hraje se RIETER CUP 
 
Na tenisových kurtech se od neděle 2. 
července do pátku 5. července hraje  
oblíbený tenisový turnaj Rieter Cup,  opět  
jako Mistrovství České republiky mužů a 
žen. 
Turnaj začíná v neděli 2.7. a hraje se pak 
denně vždy od 10.00 hodin. Celkem bude 
sehráno 131 zápasů s tím, že finále 
čtyřher je naplánováno na čtvrtek, finále 
dvouher bude v pátek. 
Turnaje se pravidelně zúčastňují hlavně 
mladí hráči a hráčky, pro které je to 
odrazový můstek k dalším úspěchům na 
mezinárodním poli. Stačí připomenout 
několik jmen: Cakl, Devoty, Dezort, 
Dlouhý, Minář, Levínský, Hájek, 
Hernych, Chramosta, Lustyk, Neštický a 
z žen Hradecká, Birnerová, Blahotová, 
Gerlová, Machovská, Paštiková, Šnorová 
a jiné. 
Na turnaji od roku 1995 hrálo zatím 201 
mužů a 145 žen. Tituly loni získali David 
Novák z LTC Pardubice a Lucie 
Hradecká z ČLTK Praha. Letos je mezi 
přihlášenými mj. Bohdan Ulihrach. 
 
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. 
Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa 
redakce: Sychrova 16, tel.: 465 514 251. 
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