
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí 
 
Srpen 2006    ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
RM  uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru  zveřejnit na úřední desce MěÚ: 
- záměr prodeje p.p.č. 828/10 a části p.p.č. 
989/7 v k.ú. Ústí n. Orlicí 
- záměr prodeje p.p.č. 1519/36, p.p.č. 
1519/46, p.p.č. 1519/108, p.p.č. 1519/109 
a p.p.č. 1519/40 v k.ú. Ústí n. Orlicí 
 
RM jmenovala, v souladu s ust. § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), Mgr. Pavla Svatoše, ředitelem 
Základní školy Ústí nad Orlicí, Třebovská 
147 na dobu určitou od 1.8. 2006 do 30.6. 
2011 
 
RM rozhodla v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, o 
zadání  zhotovení brožury „Výlety z Ústí 
nad Orlicí do pohraničí a Turistických 
novin“ firmě OFTIS, s.r.o. Ústí n. Orlicí 
 
RM rozhodla  v souladu se zákonem č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, o 
zadání výroby filmu a DVD nosičů, firmě 
OIK TV s.r.o. Česká Třebová 
 
 
Nové prostory pro kronikářku města 
 
Od 1. srpna bude kancelář kronikářky 
města Ústí nad Orlicí Mgr. Věry Sekotové 
přemístěna z budovy v Sychrově ulici  do 
kanceláře číslo 401 ve 4. patře budovy 
MěÚ čp. 7 na Mírovém náměstí. 
 
 
 
NOVÁ STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH 
NÁDOB NA SEPAROVANÝ SBĚR 
ODPADŮ 
 
Na sídlišti Štěpnice jsme rozmístili další 
sběrná místa na sklo, papír, plasty. 
Nová stanoviště se nacházejí na ulici 
Popradská, Na Pláni, Na Štěpnici a 
rozšířené stanoviště u ZŠ Bří Čapků.  
Další nové stanoviště je umístěno 
v Kerharticích v ulici Karpatské (za tratí). 
V další etapě se objeví vedle zelených 
kontejnerů na sklo i kontejnery bílé. 
V těchto případech Vás žádáme o 
rozdělení skla na barevné a čiré. 
Odbor ŽP MěÚ 
 
 
UPOZORNĚNÍ pro občany 
 
Stanovení místní úpravy dopravního 
značení v Ústí nad Orlicí 
 
Na základě  vydání vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 193/2006 Sb., která doplňuje 
vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů přistoupilo Město 
Ústí nad Orlicí k novému dopravnímu 
značení v Ústí nad Orlicí. 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
na základě schválení Města Ústí nad 
Orlicí stanovil  místní úpravu dopravního 
značení takto : 
Na místních komunikacích  ulic Polská, 
Blažkova, Korábova, Chodská, Na 
Štěpnici, Jižní, Rettigové, Mazánkova, 
Družstevní, Zeinerova, J.Kovářů, 
B.Němcové, Lanšperská, Na Pláni, 
Popradská, Polní, Stavebníků, Příčná, 
Nová, U Hřiště, Bří Čapků, Heranova a 
Dukla přijde odstranit dopravní značení 
P2 „hlavní pozemní komunikace“, P3 
„konec hlavní pozemní komunikace“, P4 
„dej přednost v jízdě“, P6“ Stůj dej 
přednost v jízdě“ , tedy všechny dopravní 
značky upravující přednost. Jedná se tedy 
o sídliště Štěpnice a Dukla. Zde zůstanou 
pouze dopravní značky příkazové, 
zákazové a upravující přednost  při 
výjezdu ze sídlišť do ulic Letohradská, 
Tvardkova, Moravská. 
V místech, kde dojde ke změně přednosti 
v jízdě budou přechodně umístěny při 
vjezdu dopravní značky IP 22, „změna 
místní úpravy“ s nápisem  „Pozor změna 
přednosti v jízdě zprava“.  
Na místních komunikacích ve městě Ústí 
nad Orlicí, Knapovci, Dolním a Horním 
Houžovci,  Černovíře, Hylvátech, 
Oldřichovicích a Kerharticích budou 
doplněny dopravní značky P2 „hlavní 
pozemní komunikace“. 
Instalaci dopravního značení provede 
firma TEPVOS s.r.o na náklady Města 
Ústí nad Orlicí  do 18.8.2006 tak, aby toto 
dopravní značení bylo před začátkem 
školního roku. 
Důvodem této změny byla novela 
vyhlášky č. 193/2006 Sb., kde musí dojít 
k novému doznačení dopravních značek 
upravujících přednost a odstraněním 
dopravních značek na sídlišti Štěpnice a 
Dukla budou řidiči při jízdě dávat 
přednost zprava, tím dojde k větší 
pozornosti řidičů a také ke zpomalení 
dopravy.  
 
 
81. ústecká staročeská pouť 
 
Město Ústí nad Orlicí pořádá  
ve dnech 11. 8. – 13. 8. 2006 

 
81 . ÚSTECKOU  STAROČESKOU 
POUŤ 

 
P r o g r a m 

 
P á t e k   11. 8. 2006 

 
Kulturní dům 
VIII. výstava výtvarného umění 
(2. 8. – 10. 9. 2006) 
 
Galerie Pod radnicí 
Ústecký salon 2006  
(4. 8. – 27. 8. 2006) 
(malba, kresba, grafika, keramika, 
plastika, objekty, fotografie) 

 

Aquapark – vchod od atletického stadionu   
19.00 hod. Muzikanti na plovárně aneb 
Janouškovo Ústí 
(setkání příznivců folkové hudby) 
 
S o b o t a   12. 8. 2006 
N e d ě l e   13. 8. 2006  

 
Mírové náměstí 
Pouťové atrakce 
Stánkový prodej pouťového zboží 
 
Pouťová zábava „U Malinů“ 
Pátek 11.8. 
20.00 hod. – diskotéka, DJ Vaňous 
Sobota 12.8. 
20.00 hod. – rokotéka, DJ Kočí 
Neděle 13.8. 
17.00 hod. – smíšený pěvecký sbor Alou 
vivat 
 
 
Prostranství před Kulturním domem 
Houpačky a střelnice 
 
Prostranství před budovou hasičské 
zbrojnice 
16.00 hod. Koncert skupiny „Modrá 
nota“ –  (sobota) 
16.00 hod. Koncert skupiny „Čistá 
láska“ – (neděle) 
 
Kurty tenisového klubu 
od 9.00 hod. „Proplastcup - noční 
pouťový turnaj dvojic“ – (sobota) 
 
Letiště 
8.00 – 19.00 hod.  -  Den otevřených 
dveří – vyhlídkové lety 
 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí 
 

Krajský úřad Pardubického kraje jako 
příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
ukončil zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona u záměru stavby  

„Čerpací stanice nafty pro vnitřní 
potřebu – Rieter CZ a. s.“. 

Nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 
6 m3 bude umístěna uvnitř areálu 
společnosti. Nádrž je vybavena 
detektorem přeplnění, úniku kapaliny a 
měření hladiny nafty. Součástí nádrže je 
výdejní jednoproduktový stojan. 

V závěru zjišťovacího řízení krajský úřad 
konstatuje, že po zhodnocení připomínek 
v rámci zjišťovacího řízení není nutné 
pokračovat v projednávání stavby 
v režimu zákona o posuzování vlivů na 
ŽP. 

Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na 
úřední desce Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí a je k nahlédnutí na odboru 
životního prostředí, v kanceláři č. 218.   
 
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  
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
V měsíci srpnu budou velkoobjemové 
kontejnery na odpad, který nepatří do 
popelnice umístěny od 9. 00 do 17.00 
hodin na následujících stanovištích: 
 
Horní Houžovec             30. srpna 
Dolní Houžovec             31. srpna 
 
 
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. 

Informace o letní provozní době  
naleznete i na naší domovské stránce: 
www.knihovna-uo.cz. 
 
 
Muzejní výstavy přece jen budou! 
  
V červnovém čísle jsme Vám slíbili malé 
letní překvapení. Snahou bylo 
zpřístupnění muzejních výstav pod širým 
nebem na různých veřejných 
prostranstvích, což měla být při absenci 
výstavních prostor určitá „z nouze 
ctnost“. Ano, byla by atraktivní, ovšem, 
přiznejme si,  pouze za předpokladu, že 
by si i poslední návštěvník mohl 
prohlédnout výstavu ve stejném stavu a 
počtu jako ten první, což se zcela zaručit 
nedá. Takže na původních zamýšlených 
místech najdete vždy „pouze“ 1 z motivů, 
který Vás pozve do jedné z tříd na ZŠ 
Bratří  Čapků, kde muzejní výstavy našly 
na čas svůj azyl. Díky pochopení a 
vstřícnosti vedení školy, které muzeu 
poskytlo 62m2 plochy, si budou moci 
zájemci prohlédnout od září 2006 do 
července 2007 celkem 7 výstav.  
Tady je naše nabídka pracovních názvů 
výstav, které vycházejí z reálných 
možností provozu v náhradních 
prostorách: 
7.9.2006 - 1.10.2006 
Ústecké motivy III. – J. K. Kunstovný 
5.10.2006 - 8.10.2006  - Houby 
19.10.2006 - 26.11.2006 - Sběratelství  
15.12.2006 - 21.1.2007 - Výstava 
tištěných betlémů a vítězných prací 
soutěže Vánoce a betlém 
8.2.2007 - 18.3. 2007 - Návrat do školy 
5.4.2007 - 13.5. 2007 - Po světě se 
známými Oušťáky 
25.5.2007 - 1.7. 2007 - Století E. V. 
Danihelovského 
Věříme, že první výstava udělá radost 
nejen patriotům, ale i široké veřejnosti, 

pro kterou bude vybráno z nově získaných 
dvou set ústeckých motivů, asi stovka 
těch nejzdařilejších a atraktivních. 
J. Süsserová 
  
Celostátní finále soutěže Paragraf 11/55 
 
Ve dnech 19. – 20. června se pětice žáků 
9. třídy ZŠ Komenského (Robin Štěrba, 
Jan Hýbl, Ondřej Kroupa, Kamila 
Marešová, Jana Jurášová) zúčastnila 
celostátního finále soutěže Paragraf 11/55 
v Praze. Tato soutěž, jež měla za cíl 
seznámit žáky se zákony a jejich 
dodržováním, probíhala nejprve na úrovni 
školních, poté oblastních a krajských kol 
a vyvrcholila právě dvoudenním pobytem 
v Praze. Samotného finále se zúčastnili 
zástupci sedmi vítězných týmů 
z krajských kol, Pardubický kraj byl 
zastoupen ZŠ Horní Jelení. Ostatní 
účastníci krajských kol (naše škola 
nahradila na poslední chvíli ústecké 
gymnázium) byli zastoupeni v publiku a 
největší odměnou jim byl bohatý 
doprovodný program. Po příjezdu do 
Prahy je čekala prohlídka Senátu, již 
zmiňované finále v Městské knihovně 
s následným rautem, pětihodinová plavba 
parníkem po Vltavě s koncerty několika 
hudebních skupin a dalším rautem. Druhý 
den na žáky čekala návštěva 3D kina, 
beseda s oblíbeným moderátorem 
Patrikem Hezuckým, závěrečný oběd 
v pizzerii a pak již návrat autobusem zpět 
domů. 
Jednalo se o velice vydařenou akci, která 
byla pro žáky příjemnou tečkou za jejich 
devítiletým působením na ZŠ 
Komenského. 
 
Mgr. Kamil Koblížek 
ZŠ Komenského 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
 
Vás srdečně zve na výstavu 
  
ÚSTECKÝ  SALON 2006  
  
obrazy, kresby, grafika, koláže, keramika, 
plastika, fotografie   
Vernisáž v pátek 4. srpna 2006 v 18.00 
hodin 
Úvodní slovo PhDr. Ludmila Marešová - 
Kesselgruberová 
  
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí 
  
Výstava potrvá do 27. srpna  2006 
  
Otevřeno denně mimo pondělí 
úterý až pátek 10 - 12, 14 - 17 hodin, 
sobota a neděle 14 - 17 hodin.  
V sobotu 12. srpna a v neděli 13. srpna  
bude též mimořádně otevřeno dopoledne 
od 9 do 12 hodin. 
 
  
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! 
 
 
Poděkování  
 
Základní organizace svazu postižených 
civilizačními chorobami děkuje všem 
sponzorům za finanční příspěvky na naši 
činnost. Díky tomu můžeme obohatit 
život lidem zdravotně postiženým. 
 
Za ZO SPCCH Ústí n.O.  
Anna Roušarová 
 
 
Rámeček bez titulku 
 
TJ Knapovec ve spolupráci s SDH 
Knapovec pořádá 
 
KNAPOVSKÁ NOTA - 1. ročník 
ROCKOVÉHO FESTIVALU 
 
19. srpna 2006 od 18.00 hodin na 
fotbalovém hřišti TJ Knapovec 
 
 
Informace z Centra pro zdravotně 
postižené PK 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, detašované 
pracoviště, Čsl. armády 1181, Ústí n.O. 
nabízí tyto služby: poradenství, prodej 
soc.  právního minima, osobní asistenci 
pro těžce zdravotně postižené a hlídání 
zdr. postižených i zdravých dětí 
v odpoledních a večerních hodinách a 
také o víkendech. 
Kontakt: po – čt 8.00 – 16.00 hod., tel.: 
465 5252324, 775 693 985, 775 693 986. 
Za CZP PK Eva Jiřincová 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – srpen 2006 
 
Úterý 1. – neděle 13. 
KINO NEHRAJE 
 
Pondělí 14. v 19.30 hodin 
SATAN PŘICHÁZÍ 
* Remake slavného, třicet let starého, 
hororu. Příběh amerického diplomata, 
který s hrůzou zjišťuje, že jeho synek není 
jako ostatní děti, ale je to ztělesněný 
Antikrist, jehož příchod byl již dlouho 
očekáván. Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 15. a středa 16. v 19.30 hodin 
ŠIFRA MISTRA LEONARDA 
Zavražděný správce Louvru za sebou 
zanechal spoustu mystických stop a 
symbolů. T. Hanks a A. Tautouová 
začínají odkrývat sérii ohromujících 
tajemství ukrytých v dílech L. da Vinci, 
která by mohla otřást i dějinami církve. 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 17. v 19.30 hodin 
HRANICE ŽIVOTA 
Napínavý příběh o psychiatrovi a jeho 
snaze zabránit uzavřenému a zvláštnímu 
mladému pacientovi v uskutečnění 
sebevraždy. Ale skutečnost je mnohem 

děsivější a temnější… Titulky. Vstupné: 
55 Kč 
 
Pátek 18. a sobota 19. v 19.30 hodin 
LIBERTIN 
* Příběh oslnivého vzestupu a tragického 
pádu básníka Johna Wilmota, hraběte 
z Rochestru, na dvoře osvíceného 
anglického krále Karla II. V hlavních 
rolích John Malkovich a Johnny Deep. 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Neděle 20. a pondělí 21. v 19.30 hodin 
LEMRA LÍNÁ 
Tripp není ani v pětatřiceti letech ochotný 
vyletět z hnízda. Jeho rodičům ale dojde 
trpělivost a domluví se s profesionální 
konzultantkou Paulou, jak jejich synáčka 
postavit na vlastní nohy… Romantická 
komedie. Titulky.  Vstupné: 55 Kč 
 
Úterý 22. a středa 23. v 19.30 hodin 
SCARY MOVIE 4 
Čtvrtý a poslední díl  slavné parodie na 
americké filmy – např. Válka světů, 
Nenávist, Vesnice, Million Dolar Baby, 
Zkrocená hora a celá řada dalších.  
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 24. a pátek 25. v 19.30 hodin 
VŠECHNO NEJLEPŠÍ! 
Nová česká komedie ze současnosti o 
tom, co se všechno může stát, když si 
chcete pořádně užít narozeniny. 
V hlavních rolích Jan Dolanský, Viktor 
Preiss. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 26. v 17.00 hodin 
ZA PLOTEM        Hrajeme pro děti 
Rodinná animovaná komedie o mývalovi, 
který se snaží přesvědčit hrstku plachých 
obyvatel lesa, že za plotem, kde bydlí 
lidé, se dá najít leccos zajímavého, zvláště 
k jídlu. Česká Verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 27. a pondělí 28. v 19.30 hodin 
16 BLOKŮ 
Bruce Willis se vrací coby stárnoucí 
newyorský polda, který se těší do 
důchodu, ale nakonec mu to nedá, aby 
nenasadil život za jednoho vyděšeného 
černocha, který má svědčit proti jeho 
zkorumpovaným kolegům. Titulky. 
Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 29. v 19.30 hodin 
DEVÁTÝ DEN 
Podle skutečných událostí a 
autobiografických zápisků lucemburského 
abbého bylo natočeno drama katolického 
kněze, který v letech 2. světové války 
musí volit mezi mravními zásadami a 
životem a bezpečím své rodiny. Titulky. 
Vstupné: 55 Kč 
 
Středa 30. a čtvrtek 31. v 19.30 hodin 
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR 
Závěrečný díl filmové sci-fi trilogie. 
Vývoj světových dějin ohrožuje lék, jenž 
dokáže proměnit mutanty v obyčejné 
lidské bytosti. Mutanti tak stojí před 
volbou: zachovat svou výjimečnost a 
izolaci, nebo se stát normálními lidmi. 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 

Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
 
PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA 
POŘADŮ  KLUBCENTRA 
srpen 2006 
 
Středa 2. srpna 
19.30 hodin – Kulturní dům 
VERNISÁŽ výstavy výtvarného umění 
Program: Míša Kalášková a Zdeněk 
Hejzlar s ukázkami standardních a 
latinskoamerických tanců, Skupina 
Radomíra BÍLÉHO, průvodní slovo: 
Richard PEŠEK 
 
3. srpna – 10. září 
10.00 – 17.00 hodin – Kulturní dům 
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 
8. ročník výstavy se slavnostní vernisáží, 
na které se prezentují výtvarníci různých 
oborů z celé republiky, vstupné 
dobrovolné 
 
 
Klubcentrum v Ústí nad Orlicí 
pořádá ve školním roce 2006/2007 
 

K U R Z Y 
angličtina – němčina – španělština – 
portugalština – francouzština  – italština  
jóga  
 
klavír pro děti 
 
Uzávěrka přihlášek je 11.9. Po tomto 
termínu budou všichni zájemci písemně 
pozváni k informativní schůzce. 
Pokud jste již některý kurz absolvovali a 
hodláte v něm pokračovat, přijďte se 
znovu přihlásit.  
Kurzy probíhají v termínu říjen – květen, 
1x týdně vždy 2 vyučovací hodiny. 
 
Našim stálým cvičencům jógy 
rezervujeme jejich místa do 4.září. 
Kvalifikovaní lektoři s dlouhodobou praxí 
–moderní formy výuky v menších 
skupinách – přijatelné ceny 
 
Informace a přihlášky na.tel. 465 523 975, 
465 521 047 
 
 Zahájení školního roku v hudebních 
kurzech klavíru proběhne v pondělí 4. 9. 
ve 14.00 hodin v učebně  Kulturního 
domu. 
 
 
LETNÍ KINO - Kinematograf Bratří 
Čadíků 
 
5. srpna  –  Román pro ženy 
6. srpna  –  Anděl Páně 
7. srpna  – Příběhy obyčejného šílenství 
8. srpna  –  Oliver Twist 
9. srpna  -   Mariňák 
10. srpna  –  Kruh II. 
 
* Louka před Hotelem Poprad 
* Začátky představení ve 21.30 hodin 
* Vstupné dobrovolné 
Více na www.smc-uo.com 
 



 
 
 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci srpnu se dožívají významného 
životního jubilea tito občané našeho 
města: 
 
70 let 
paní Dagmar Felgrová 
paní Miloslava Náglová 
paní Marie Voleská 
paní Drahoslava Poláčková 
paní Emília Koutová 
paní Jarmila Jiruchová 
paní Věra Jirgesová 
pan Bohuslav Kučera 
pan Jindřich Kurka 
pan Karel Süsser 
pan Ivo Matějíček 
 
75 let 
paní Helena Sršňová 
paní Alenka Vurbalová 
paní Magdalena Ptáčková 
pan Josef Šebrle 
pan Josef Blažek 
pan Miroslav Sokol 
pan Jan Horák 
pan Stanislav Sedláček 
pan Zdeněk Kozel 
 
80 let 
paní Marie Kočová 
paní Blažena Štaudová 
paní Bohuslava Ferdinandová 
 
81 let 
paní Drahoslava Janešová 
paní Berta Theimerová 
pan Oldřich Vacek 
pan Vladimír Dušek 
pan Oldřich Čada 
pan Miroslav Janoušek 
 
82 let 
paní Zdenka Ešnerová 
paní Helena Kunvalská 
paní Marie Borovcová 
paní Marie Altmanová 
pan Josef Rychlink 
pan Jan Šmejdíř 
 
84 let 
paní Marie Vrbická 
paní Eliška Králíková 
paní Marie Straková 
pan Alfréd Moravec 
pan Václav Karlík 
 
85 let 
paní Radmila Kozlová 
paní Růžena Špůrková 
 
86 let 
pan Jaroslav Bůžek 
pan Bohumil Klimeš 
pan František Uhlíř 
 
87 let 
pan Vladimír Richter 
 
91 let 
pan Ludvík Mátl 

pan Josef Jindra 
 
92 let 
pan Alexander Bužek 
 
93 let 
pan Jan Blásl 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 7. 8. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
 
Středa 9.8. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
 
Středa 16.8. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
 
Neděle 20.8. – 13.00 – 15.00 hodin 
Albert Junior (mládež) 
 
Úterý 22.8. – 15.30 – 23.00 hodin 
Elektroworld Cup (jednotlivci) 
 
Středa 23.8. – 17.00 – 19.30 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
 
Pondělí 28.8. – 18.00 – 22.30 hodin 
Albert Cup Dvojic (dvojice) 
 
Sportovní centrum Radava, V lukách 
1515, Ústí n.Orlicí,  tel. rezervace 465 
529 477-9, e-mail: radava@radava.cz, 
www.radava.cz 
 
TJ Sokol Ústí nad Orlicí 
 
Družstvo mladších žákyň pod vedením 
cvičitelek P. Veselské a M. Süsserové se 
vrátilo z úspěšného veřejného vystoupení 
na XIV.Všesokolském sletu v Praze. Stejně 
tak i družstvo starších žákyň pod vedením 
cvičitelky L. Červinkové absolvovalo 
s úspěchem veřejná vystoupení, průvod 
rozjásanou Prahou za doprovodu četných 
hudebních souborů. Prošly řadou 
předsletových vystoupení – župní slet 
v Pardubicích, Hradci Králové a 
v Třebíči. Stejně tak je třeba hodnotit 
oddíl rodičů a dětí pod vedením cvičitelek 
J. Eliášové a J. Vrégrové, který nacvičil 
skladbu Korálky. Také oni se zúčastnili 
přípravných vystoupení a jako hlavní je 
třeba uvést župní slet v Pardubicích. Je 
třeba upřímně poděkovat všem 
cvičitelkám, cvičencům, že tak  náročnou 
přípravu zdárně ukončili vystoupením na 
veřejnosti. Úspěšně reprezentovali naši 
jednotu i město. 
 
 
Pozvánka do vodácké loděnice v Cakli 
+ LOGO 
 
 
OKČT Horal a SportMusicClub Ústí nad 
Orlicí zvou na sobotu 19. srpna do 
vodácké loděnice v Cakli na akci projektu 
Aktivní turistika v Česku „ I. 
CAKLEMAN aneb Orlicko – 
Třebovský pětiboj“. Adrenalinový 
souboj tříčlenných družstev v netradičních 
disciplínách na vodě, skále, na kolech, 

běhu  a speciální disciplíně. Začátek je 
v 10 hodin.  
Všichni odvážní a srandymilovní 
dobrovolníci – přihlášky na  e-mail: 
smc.uo@seznam.cz a bližší informace: 
Petr Strákoš, Sport Music Club Ústí n.O. 
a www.smc-uo.com. Občerstvení pro 
účastníky zajištěno. 
 
HOR(AL)SKÉ  VRCHOLY 
 
Odbor Klubu českých turistů Horal v Ústí 
nad Orlicí zve všechny příznivce turistiky 
a přírody 
v sobotu 26. srpna 2006 
na 4. ročník akce 
 
Hor(al)ské vrcholy 
 
Start: loděnice KČT Horal v Útí n.O. – 
Staré Oldřichovice/Cakle od 7.00 do 
13.00 hodin 
Cíl: v místě startu do 19.00 hodin 
Startovné: 20 Kč pro všechny trasy, děti 
do 10 let 10 Kč 
Občerstvení: poskytne hospůdka přímo 
v areálu loděnice 
Odměna: diplom, přívěsek, razítko a 
pěkně strávený den 
 
Trasy pěší 
8 km A: z Ústí n.O. a zpět 4 km & 4 km 
naučná stezka okolím Cakle 
8 km B: Cakle – Černovír -Lanšperk/hrad 
– Lanšperk/ČD 
Odjezdy vlaků z Lanšperka do Libchav 
budou vyvěšeny na startu. 
15 km: Cakle – Lanšperk – Cakle 
25 km: Cakle – Žampach – Lanšperk – 
Cakle 
 
Trasy cyklo 
25 km silnice: Cakle – letiště – Knapovec 
– D. Dobrouč – Cakle 
50 km silnice: Cakle – Knapovec – 
Letohrad – Žampach – Cakle 
100 km silnice – nová trasa: 
Cakle – Žamberk – Hanička – Zemská 
brána – Mladkov – Cakle 
20 km MTB: Cakle – Lanšperk – Cakle 
40 km MTB: Cakle – Žampach – 
Lanšperk – Cakle 
60 km MTB: Cakle – Lanšperk – 
Sopotnice – Brandýs n.O. – Cakle 
 
Cílová hvězdicová jízda a chůze do 
Cakle!! 
Potvrzení o trase se vydává v místě startu 
a cíle od 7.00 do 19.00 hod. 
 
INFO: M. Hübl – S.K. Neumanna 622, 
Ústí n.O., tel.: 465 524656, 732 719 256, 
mirekhubl.sam@centrum.cz 
 
 
Indiánské léto v Cakli  
 
OKČT Horal a Petr Staněk zvou všechny 
příznivce indiánských her a romantiky 
Divokého západu na „Indiánské léto“. 
Akce se koná v sobotu 2. září v areálu 
vodáckého tábořiště Cakle ve Starých 
Oldřichovicích a začátek je ve 14 hodin. 
Komponovaný program z ukázek jízdy na 
koni, indiánských her a soutěží je doplněn 
indiánskými zpěvy, tanci a rituály.  



 
 
(Akce jsou součástí projektu Aktivní 
turistika v Česku a jsou spolufinancovány 
Evropskou unií a Pardubickým krajem). 
 
Kam za sportem v srpnu 
 
Neděle 6. srpna 
27. memoriál Jiřího Korfečka – fotbalový 
turnaj v Kerharticích od 8 hodin 
Sobota 12. srpna 
Jiskra Ústí n.O. – Předměřice n.L. 
(fotbalová divize od 17 hodin) 
Neděle 13. srpna 
Jiskra Ústí n.O. B – Dolní Újezd (krajská 
IA.fotbalová třída od 17 hodin) 
5. kros na 4,5 km s převýšením 290 m a 
kratší tratě pro mládež v Černovíře, start 
v 10 hodin – Hostinec U Bobše 
Sobota 19. srpna 
FK Kerhartice – Němčice (okresní 
fotbalový přebor od 17 hodin) 
Sokol Libchavy – Jiskra Ústí n.O. B 
(krajská IA. fotbalová třída od 17 hodin) 
Sobota 26. srpna 
4. Hor(al)ské vrcholy pěšky nebo na kole, 
různé trasy, start 7 – 13 hodin loděnice 
KČT Horal v Cakli – Starých 
Oldřichovicích 
Jiskra Ústí n.O. – Týniště n.O. (fotbalová 
divize od 17 hodin) 
Neděle 27. srpna 
Jiskra Ústí n.O. B – Choceň B (krajská 
IA. fotbalová třída od 17 hodin) 
 
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, 
e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. 
Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 
8/2006 vychází 26.7. 2006. Sazba JPG 
Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
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