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Měsíčník pro občany města Ústí nad 
Orlicí 
 
Září   2006        ZDARMA 
 
Z jednání rady města 
 
RM vzala na vědomí  předložený 
pořadník na byty v nových domech 
s pečovatelskou službou 
RM schválila rozšíření investiční akce 
„Revitalizace Wolkerova údolí“ v rozsahu 
450.000 Kč 
RM uložila  vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce: 
- záměr pronájmu části p.p.č. 2362/11 
v k.ú. Ústí n.O. 
- záměr prodeje p.p.č. 767/8 v k.ú. 
Knapovec 
- záměr pronájmu části p.p.č. 1061/15 
v k.ú. Knapovec 
- záměr prodeje části p.p.č. 822/1 v k.ú. 
Horní Houžovec 
- záměr prodeje p.p.č. 667/63 a st.p.č. 245 
v k.ú. Černovír u Ústí n.O. 
- záměr pronájmu p.p.č. 497/4 v k.ú. 
Hylváty 
- záměr prodeje p.p.č. 151/2 a p.p.č. 154/1 
v k.ú. Hylváty 
- záměr prodeje  budovy čp. 18 na st.p.č. 
165 a st.p.č. 165 v k.ú. Knapovec 
RM schválila uzavření nájemních smluv 
na hrobová místa na území Města Ústí 
nad Orlicí 
 
Informace pro občany 
 
Prohlídka bytů v nových domech s 
pečovatelskou službou. 
V sobotu dne 23. září 2006 od 9.00 do 
12.00 hodin budou mít zájemci možnost 
prohlédnout si byty v nových domech s 
pečovatelskou službou v ulici Na 
Pláni.  
 
Za odbor sociálních služeb   
Anna Škopová 
 
OTEVŘENÍ 
ZREKONSTRUOVANÉHO 
KRYTÉHO BAZÉNU 
 
Vážení občané města Ústí nad Orlicí, 
chtěli bychom Vám tímto podat první 
informace před znovuotevřením 
rekonstruovaného krytého bazénu. 
Stavba „Rekonstrukce krytého bazénu 
v Ústí nad Orlicí“ se blíží ke konci. Proto 
společnost TEPVOS, spol. s r.o. jako 
investor a provozovatel tohoto komplexu 
připravuje zahájení provozu. 
 
KDY OTEVŘEME? 
V sobotu 16. září 2006 od 9.00 hodin 
 
Jaká bude provozní doba? 
 
- podrobný rozpis uveřejníme samostatně 
vhodným způsobem 
- provozní doba bude rovněž uvedena na 
www.tepvos.cz a případně Vám ji sdělí 
informační služba Evropské databanky – 
telefon 14000 
Zjednodušeně 
veřejnost: 

 pondělí – pátek od 14.00 do 21.00 hodin 
sobota a neděle od 9.00 do 21.00 hodin 
ranní plavání: 
úterý a čtvrtek od 5.30 do 8.00 hodin 
plavecká škola: 
pondělí – pátek od 8.00 do 13.30 hodin 
aquaaerobic 
pondělí a čtvrtek od 20.00 do 21.00 hodin 
 
Co Vám naše zařízení nabídne? 
 
Nové bazénové technologie využívající 
k provozu „mořské vody“. V prvním 
nadzemním podlaží to bude: 
- dětský bazének pro nejmenší s chrličem 
a skluzavkou, plavecký bazén délky 25 
metrů, dojezdový bazén tobogánu délky 
84 metrů, vířivka, dvě parní kabiny 
V suterénu naleznete relaxační centrum 
s tímto vybavením: 
- parní kabina se zařízením pro vytváření 
mlhy z koncentrátu jodové soli, relaxační 
bazén s hydromasáží a vzduchovou 
masáží, mořské akvárium o objemu 1.500 
listů, infrasauna, solární louka, relaxační 
hudební vana Duett 
A to není vše. V případě teplého a 
slunečného počasí můžete využít 
k odpočinku i venkovní střešní terasy. 
Dále bude ve druhém nadzemním 
podlaží v provozu: 
- vertikální solárium s moderní 
technologií, která zajišťuje rovnoměrný 
opalovací výkon, spinningové centrum 
K dispozici Vám bude i občerstvení 
s výhledem do bazénové haly. 
  
JAKÉ BUDE VSTUPNÉ? 
Pro děti již od 40 Kč za 90 minut a pro 
dospělé od 60 Kč za 90 minut pobytu. 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
Ing. Martin Lang 
jednatel a ředitel společnosti 
 
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 
 
 
Sběrný dvůr 
 
Sběrný dvůr je umístěn v areálu 
společnosti TEPVOS, s.r.o. v ulici 
Královéhradecké 
 
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 
 
Knapovec MŠ                       6. září 
Knapovec u prodejny          7. září 
Na Tiché Orlici                    13. září 
Staré Oldřichovice                14. září 
Karpatská                              20. září 
Sokolská                               21. září 
Černovír                               27. září 
 
Kontejnery budou na uvedených 
stanovištích umístěny od 9.00 do 17.00 
hodin 
 
Sběr drobného chemického odpadu 
 
Středa 13. září 
Sídliště-Hylváty              16.00-16.15 hod. 
Hylváty-u zeleniny         16.15-16.30 hod. 
Hylváty-Pivovarská 298 16.30-16.45 hod. 
Dukla u hřiště                16.45-17.00 hod. 
Nemocnice-parkoviště  17.00 – 17.15 hod. 
U Louže-parkoviště      17.15-17.30 hod. 
Nová ul.                       17.30-17.45 hod. 
 
Čtvrtek 14. září 
Náměstí Svobody            16.00-16.15 hod. 
Na Výsluní                     16.15-16.30 hod. 
Parkoviště u Telecomu  16.30-16.45 hod. 
Pickova ul.-Hubálek     16.45-17.00 hod. 
Hotel Avion                  17.00-17.15 hod. 
U Babyky                     17.15-17.30 hod. 
Kerhartice-Adámek     17.30-17.45 hod.  
 
 
Zahájení 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, 
zahájil zjišťovací řízení podle § 7 tohoto 
zákona u záměru stavby  
 
„Ústí nad Orlicí – rekonstrukce a 
dostavba kanalizace a ČOV“. 
 
Oznamovatel záměru stavby: TEPVOS, 
spol. s r. o., Třebovská 287, 562 03  Ústí 
nad Orlicí. 

Zahájení zjišťovacího řízení je vyvěšeno 
na úřední desce Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí a je k nahlédnutí na odboru 
životního prostředí, v kanceláři č. 218.   
 
Den Regionu Orlicko - Třebovsko 
 
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
Vás zve v pátek 15. září 2006 na tradiční 
konání Dne regionu. Akce, při níž region 
představuje svou činnost za uplynulý rok, 
bude spojena tradičně s cyklistickou 
jízdou starostů členských obcí a měst 
regionem. Start je ve 13.30 hod. z náměstí 
v Ústí nad Orlicí, trasa povede do České 
Třebové a jižním cípem regionu přes obce 
Třebovice, rybník Hvězdu a Semanín. 
Cestou bude představena rozhledna a 
domek Maxe Švabinského v Kozlově. 
Cyklojízda bude ukončena v Přívratu na 
20. ročníku Přívratského vinobraní. Zde je 



připraven bohatý hudební program, 
burčák a skvělé občerstvení přívratských 
hasičů.  
Akce je spolufinancována Evropskou unií 
a Pardubickým krajem. 
Všichni příznivci Regionu Orlicko – 
Třebovsko a cyklistiky, jste srdečně 
zváni, připojte se k propagační jízdě 
regionem v kterémkoli místě na trase! 
 
Za svazek obcí Region Orlicko – 
Třebovsko  
PhDr. Jana Staňková, tel. 465 526 075,  
OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
 
Pátek 29. září 2006 v 19.00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí a 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
 
Vás srdečně zvou na výstavu 
 
Richard PEŠEK a jeho studenti  
OBRAZY 
 
Vernisáž v pátek 8. září v 18.00 hodin 
Výstavu uvede Richard Pešek, 
v hudebním programu vystoupí Mirek 
Němec a Barrel Band Swing 
 
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí, 
výstava potrvá do 24. září. 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – 
pátek 10-12, 14-17 hod., sobota a neděle 
14-17 hod. 
 
 
MC Medvídek + logo 
 
Z důvodu spolupráce s firmou 
Agrokonzulta Žamberk na vzdělávacím 
projektu "Podpora rovných příležitostí 
žen a mužů na trhu práce" financovaných 
z ESF se omlouváme všem našim 
návštěvníkům za omezenou provozní 
dobu v měsíci září: 
Předškolkáček 
Úterý:  herna, pohybový kroužek -             
 9 - 11 hodin 
Středa:  herna - 9 - 11 hodin 
Čtvrtek: herna, výtvarný kroužek, 
zpívánky - 9 - 11 hodin 
Nemluvňátka 
pondělí:   9 - 11 hodin 
 
MC Medvídek, Heranova 1348, kontakt: 
paní Crhonková - 605 774 569 
www.sweb.cz/medvidekuo, 
medvidekuo@seznam.cz 
 
 

Taneční kurzy v Ústí nad Orlicí 
 
Taneční kurzy pod vedením J. Bílka 
zahajují! Dovolujeme si upozornit 
přihlášené a pozvat bývalé absolventy, 
rodiče a přátele našich tanečních na 1. 
lekci. Ta se koná již v neděli 17.9. od 
16.00 do 19.00 hodin v Kulturním 
domě. 
Tak nezapomeňte přijít a pobavit se, 
poučit se! Těší se na Vás učitel tance Jan 
Bílek se svými spolupracovníky. 
Pokud ještě někteří pánové váhají a 
nejsou přihlášeni, učiňte tak co 
nejdříve! Děvčata se na Vás těší, 
nechtějí sedět, ale tancovat! (tel.: 603 
299 520 – J. Bílek) 
 
 
Pozvánka na hiphopový festival 
 
Zveme vás na 4. hiphopový festival 
JESUSBREAK v Jednotě bratrské v Ústí 
nad Orlicí o víkendu 22. -24. září. 
V sobotu 23. září se večer koná  
veřejná exhibice break-dance, rapu a beat-
boxu v centru města, v neděli 24. září 

naváže multimediální bohoslužba. 
Místa konání a časy budou upřesněny. 
Více informací: 603 913 885  
pastor Daniel Dostrašil 

  
Zápis do flétnového souboru Acri Tibia  
 
Dne 4. září proběhne zápis nových členů 
do souboru Acri Tibia v 15.00, 16.00 
 a 17.00  hodin na adrese Andrlíkova 908 
– pí Dagmar Krejsová. Pokročilí flétnu 
s sebou. Rovněž jsou vítáni i začátečníci k 
soukromé výuce na všechny druhy 
fléten, věková hranice není omezena. 
Případné informace na tel. 465524763, 
604580011. Soubor pracuje jako 
soukromá iniciativa za podpory sponzorů 
a města Ústí nad Orlicí. 
 
Dům dětí  a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
Aktuální nabídka zájmového vzdělávání, 
školní rok 2006/2007,  
uzávěrka přihlášek 22. 9. 2006. 
KLUB DDM  
*Ve školním roce 2006/2007 oslavíme 5 
let činnosti KLUBU* 
Oslavy zahájíme jazzem, swingem a 
tancem,  v sobotu 30. 9. 2006, od 20. 00 
hod., opět v prostorách DDM, vstup 
zdarma, zahrají TOO JAZZY a 
SWINGOVÝ KVARTET ZDEŇKA 
ČERNÉHO a velkou výstavou 5 
začínajících ústeckých fotografů Libora 
Krska, Zdislavy Šaldové, Filipa Solíka, 
Tomáše Hartmana  a Hanky Brádkové. 
výtvarný ateliér pro děti, originální 
pohoštění. Vstupné lampión. 
* Oslavy 5 let pokračují celý rok,  opět 
budou netradiční Vánoce v DDM * 
v sobotu 16. 12. 2006 spolu s kapelou – 
123 min., která si Klub DDM vybrala 
jako součást svého turné* 
* V roce 2007 * 5. Závody 
v boulderingu – únor  * 5.Turnaj 
v pétanque a pétanque fest – duben *  
Zahradní slavnost – červen, program 

připravujeme , o akcích budete včas 
informováni  * 
www.ddm-usti.cz 
 
Zahájení provozu spinningového centra 
 
U příležitosti zahájení provozu 
spinningového centra v hale Střední školy 
uměleckoprůmyslové v Ústí n.O. (bývalé 
textilní školy) Vás zveme v sobotu 2.9. od 
10.00 na Den otevřených dveří 
s možností zdarma si vyzkoušet moderní 
spinningová kola pod vedením zkušených 
instruktorů Czech Spinning Teamu. Vstup 
zdarma. Bližší informace, popř. přihlášky 
na tel.: 736 427 378, Mgr. L. Kabulka 
 
 
Informace Českého červeného kříže 
 
Světový den první pomoci 
8. září 2006 od 10.00 do 15.00 hodin na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. 
Kurzy první pomoci pro veřejnost 
12. září – První pomoc pro řidiče. Kurz je 
od 19.00 do 21.00 hod. ve specializované 
učebně na ZŠ Bratří Čapků 
Kurz automatické externí defibrilace 
Kurz začíná od 18.00 hod. ve 
specializované učebně  na ZŠ Bratří 
Čapků 
Senior doprava 
Potřebujete přepravu? Využijte naši 
senior dopravu. Tato doprava je určena 
seniorům, osobám zdravotně oslabeným a 
matkám s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na nákup … 
Doprava jezdí denně od 7.00 do 15.30 
hod. (po dohodě je možné 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. 
 
 
Osmý ústecký autosalon 
 
Střední odborná škola automobilní a 
Střední odborné učiliště automobilní ve 
spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a 
s podporou sponzorů zve na 
8.ÚSTECKÝ AUTOSALON 
Termín:  22. 9. 2006 - 12 – 17 hodin            
23. 9. 2006 -  9 – 17 hodin 
Místo:  22. 9. 2006 Mírové náměstí 
v Ústí nad Orlicí, 23. 9. 2006 Areál dílen 
SOŠ a SOU automobilního, Třebovská 
348,  Ústí nad Orlicí -  Hylváty. 
V pátek  22. 9. od 12 do 17 hodin 
proběhne na Mírovém náměstí v Ústí nad 
Orlicí výstava nových vozů místních 
prodejců.  
V dílnách SOŠ a SOU automobilního Vás 
budou v sobotu 23. 9. od 9 do 17hodin 
očekávat nové vozy všech významných 
prodejců automobilů nejen Pardubického 
kraje ( přes 60 vozidel 21 vystavovatelů), 
dále motocykly, autobusy a nákladní 
vozy. 
Zájemce o historii potěší  výstava 
historických automobilů a motocyklů, pro 



fandy motoristického sportu bude 
připravena výstava sportovních strojů .  
Letos poprvé i  budou vystaveny 
historické i moderní traktory.  
Během dne budou probíhat  měření 
výkonu motocyklů a automobilů na 
válcové výkonové zkušebně s výstavní 
slevou.   
Součástí akce bude cyklotrialová Josefa 
Dresslera  a freestylová show Zdeňka 
Fuska. 
Akce se zúčastní i složky Armády ČR se 
svou technikou (VÚ Ústí nad Orlicí a VN 
Těchonín).   
Bude možno shlédnout novinky 
v diagnostické technice, svařování, nebo 
nářadí a vybavení pro autoservisy. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout také 
prostory a vybavení  dílen školy. 

      
Ing.Karel Beran 
SOŠ a SOU automobilní v Ústí nad Orlicí  
tel.: 465521133, mobil: 604640648 
e-mail: kberan@skola-auto.cz 
 
 
Oslavy 60. výročí založení SDH Ústí 
nad Orlicí II – Hylváty 
 
SDH Ústí n.O. II – Hylváty si Vás 
dovoluje pozvat na Oslavy 60. výročí 
založení Českého dobrovolného 
hasičského sboru v Hylvátech a na II. 
ročník soutěže mladých hasičů 
„Rozloučení s prázdninami“ v sobotu 2. 
září na hřišti u hasičské zbrojnice 
v Hylvátech. 
Program: 
9.00 – 13.00 hod. – Soutěž MH (požární 
útok, štafeta dvojic) 
od 13.00 hod. – Vyhlášení výsledků 
soutěže a zahájení odpoledního programu 
oslav 
* soutěž pro děti o ceny * seskok 
parašutistů * ukázky HZS ČR 
Pardubického kraje * ukázky Hasičské 
záchranné služby ČD Č. Třebová * 
ukázky současné a historické hasičské 
techniky * prohlídka vozidel a vybavení 
Policie ČR, MP,  ZZS * ukázka techniky 
Armády ČR * výstava současné i 
historické dokumentace * prohlídka 
hasičské zbrojnice, mažoretky a mnoho 
dalšího.. 
Občerstvení po celý den zajištěno. 
Změna programu vyhrazena. 
 
 
Prázdninové kurzy v Hylvátech 
 
V červenci se uskutečnil v Hylvátech, díky 
podpoře města Ústí nad Orlicí, již třetí 
ročník sportovního kurzu zaměřeného na 
netradiční hry. 
V areálu ZŠ Třebovská měly děti od 12 do 
17 let možnost poznat sporty jako korfbal, 
lakros, ringo, softbal, bumbacbal, frisbee, 
badminton a další. V druhé polovině 
týdne děti okusily chuť výšek 
v Olomouckém lanovém centru. Závěr 
kurzu proběhl, jak je již tradicí, v Cakli. 
Účastníci kurzu dostali před zraky svých 
rodičů pamětní diplomy, CD 
s fotografiemi a sladkou odměnu za 
dosažené výkony. Letos si vedoucí 

připravili některé hry i pro rodiče, což se 
setkalo s velmi pozitivními reakcemi. 
Vedoucí kurzu Š. Vyskočilová, K. 
Kapounová a F. Januš se věnovali dětem 
s plným nasazením a těší se na příští, již 
čtvrté, pokračování seriálu jménem: 
„Prázdninové branky, body, vteřiny IV.“ 
V neposlední řadě je třeba poděkovat paní 
ředitelce M. Kotrbové, která zaštiťuje oba 
kurzy a je velmi vstřícná všem 
požadavkům organizátorů. 
 
 
Klubcentrum  Ústí nad Orlicí 
Kino  MÁJ – září 2006 
 
Pondělí 4. a úterý 5. v 19.30 hodin 
SILENT HILL 
* Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Středa 6. a čtvrtek 7. v 19.30 hodin 
PIRÁTI Z KARIBIKU: Truhla 
mrtvého muže 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 8. a sobota 9. v 19.30 hodin 
POSEIDON 
Titulky. Vstupné:  65 Kč 
 
Pondělí 11. a úterý 12. v 19.30 hodin 
RYCHLE A ZBĚSILE: Tokijská jízda 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 13. v 19.30 hodin 
TRÁVA 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 14. v 19.30 hodin 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 
Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 18. a úterý 19. v 19.30 hodin 
SEXY PISTOLS 
Titulky. Vstupné:  60 Kč 
 
Středa 20. v 19.30 hodin 
BESTIE KARLA 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
Mládeži do 18 let nevhodný!!! 
 
Čtvrtek 21. a pátek 22. v 19.30 hodin 
ZEPTEJ SE PRACHU 
* Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Neděle 24. v 17.00 hodin 
AUTA      
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 26. a středa 27. v 19.30 hodin 
SUPERMAN SE VRACÍ 
Titulky. Vstupné : 65 Kč 
 
Sobota 30. v 17.00 hodin 
DOBA LEDOVÁ 2 – Obleva 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – září 2006 
 
Pátek 1. září 

16.00 – 19.00 hodin – venkovní prostor 
Sportcentra Radava 
Loučení s prázdninami – zábavný pořad 
Divadélka Andromeda Praha pro děti od 3 
do 10 let. Program:  Veselé Ladovy 
pohádky – O Červené Karkulce, O 
neposlušných kůzlátkách 
Rozpustilá olympiádička aneb umělecký 
sportovní víceboj, táborák a opékání 
buřtů, vstupné dobrovolné 
 
1. – 10. září 
10.00 – 17.00 hodin – Kulturní dům 
8. ročník výstavy výtvarného umění 
 
Úterý 5. září 
19.30 hodin – Základní umělecká škola 
Dobrý večer quintet – Slavnostní 
koncertní předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
Sobota 16. září 
19.30 hodin – Roškotovo divadlo 
G. Bizet: CARMEN 
Moravské divadlo Olomouc, divadelní 
předplatné, vstupné: 160 Kč 
 
Sobota 23. září 
15.00 hodin – Malá scéna 
BAJAJA – klasická loutková pohádka na 
motivy B. Němcové, vstupné: 40 Kč 
 
Úterý 26. září 
19.00 hodin – Malá scéna 
Nový Zéland v létě – cestopisná 
přednáška s diapozitivy MUDr. I. 
Herrmanna, vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 29. září 
19.00 – 23.00 hodin – Kulturní dům 
Taneční podvečer s Evou a Vaškem, 
SURF Blansko, vstupné: 90 Kč 
 
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! 
 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci září 2006 se dožívají 
významného životního jubilea tito 
občané našeho města: 
 
70 let 
paní Věra Čištínová 
paní Zdeňka Javůrková 
paní Marie Sedláčková 
paní Františka Serbousková 
paní Marie Macková 
paní Marta  Krejsová 
pan Milan Maruš 
pan Karel Skalický 
pan Jaromír Vaňous 
pan Pavel Griger 
75 let 
paní Ludmila Adámková 
paní Hana Schovancová 
paní Eliška Hodrová 
paní Mária Mildová 
paní Jarmila Wregerová 
pan Ladislav Süsser 
pan Radim Doleček 



pan Miloslav Štandera 
80 let 
paní Ludmila Hánová 
paní Věra Horáková 
paní Věra Šrámková 
paní Věra Pelikovská 
paní Jarmila Hůlková 
paní Blanka Kousková 
81 let 
paní Marie Kalousová 
paní Vlasta Králová 
paní Eliška Pávková 
paní Ludmila Motlová 
pan Bohumil Gaťařík 
pan Radouš Borovička 
pan František Bryška 
pan Miroslav Kočí 
pan Vlastimil Peterka 
82 let 
paní Květuše Richtrová 
paní Ludmila Dvořáková 
paní Jarmila Dušková 
83 let 
paní Marta Mikulecká 
paní Ludmila Vojtíšková 
paní Božena Páclová 
pan Boris Wolf 
84 let 
paní Jarmila Rábová 
pan Miroslav Vojtíšek 
pan František Pecháček 
pan Bohumír Síč 
85 let 
paní Ludmila Tomášková 
paní Věra Urbanová 
86 let 
paní Emilie Tylová 
paní Ludmila Mrštinová 
87 let 
paní Drahomíra Firlingerová 
paní Ludmila Pávková 
paní Vlasta Šamšulová 
pan Jaroslav Jíra 
pan Jaroslav Verbický 
pan František Kulhavý 
90 let 
paní Marie Malátková 
paní Ludmila Zábrodská 
91 let 
pan František Velínský 
92 let 
pan Václav Malý 
94 let 
paní Věra Bartončíková 
pan František Zlesák 
95 let 
paní Emilie Jankovská 
 
 
Memoriál Ing. Bohuslava Langa 
 
TJ Jiskra Ústí n.O. oddíl basketbalu 
pořádá pod záštitou starosty města Ústí 
n.O. Memoriál Ing. Bohuslava Langa 
v basketbalu mužů a žen. XV. ročník 
memoriálu se koná ve dnech 16. – 17. září 
v hale SŠUP v Ústí n.O. 
Pořadí utkání 
Sobota 16. září: 
9.00 hodin  (ženy) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SK Týniště n.O. 
10.30 hodin (muži) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SKB Česká Třebová 
12.00 hodin (ženy) 
Jiskra Havlíčkův Brod – BSK TJ Jičín 
13.30 hodin (muži) 

SK Týniště n.O. – TJ Svitavy 
15.00 hodin (ženy) 
SK Týniště n.O. – Jiskra Havlíčkův Brod 
16.30 hodin (muži) 
SKB Česká Třebová – SK Týniště n.O. 
18.00 hodin (ženy) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – BSK TJ Jičín 
19.30 hodin (muži) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – TJ Svitavy 
 
Neděle 17. září: 
9.00 hodin (ženy) 
SK Týniště n.O. – BSK TJ Jičín 
10.30 hodin (muži) 
SKB Česká Třebová – TJ Svitavy 
12.00 hodin (ženy) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Jiskra Havlíčkův 
Brod 
13.30 hodin (muži) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – SK Týniště n.O. 
Slavnostní zakončení turnaje (cca 15.15 
hodin) 
 
Aquapark v Ústí nad Orlicí 
 
1.9. – 18.9. 2006 
Pondělí – pátek: 11.00 – 18.00 hodin 
Sobota – neděle: 10.00 – 18.00 hodin 
 
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. 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Pondělí 4. září – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 4. září – 19.15 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 6. září – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Neděle 10. září – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Pondělí 11. září – 19.15 – 23.00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Úterý 12. září – 18.00 – 23.00 hodin 
Dámská jízda (ženy) 
Středa 13. září – 19.15 – 23.00 hodin 
Proplast 3. liga (družstva) 
Neděle 17. září – 13.00 – 15.30 hodin 
Albert Junior (mládež) 
Pondělí 18. září – 19.15 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 

Úterý 19. září – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 20. září – 19.15 – 23.00 hodin 
K-Mont 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 21. září – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 1. liga (družstva) 
Pondělí 25. září – 18.00 – 22.30 hodin 
Albert cup dvojic (dvojice) 
Úterý 26. září – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 2. liga (družstva) 
Středa 27. září – 17.00 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 27. září – 19.15 – 23.00 hodin 
Stapo 5. 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 
 
Kam za sportem v září 
 
2. září 
FK Kerhartice – Jablonné n.O. (okr. 
fotbalový přebor od 17 hod.) 
6. září 
Okresní přebor v atletice nejmlad. žactva 
do 11 let od 14 hod. na stadionu 
10. září 
Jiskra Ústí n.O. B – Rosice n.L. (krajská 
IA. fotbalová třída od 17 hod.) 
13. září 
Okresní přebory v atletice ml. žactva do 
13 let od 14 hod. na stadionu 
16. září 
FK Kerhartice – Lanškroun B (okr. 
fotbalový přebor od 16.30 hod.) 
17. září 
Finále krajského přeboru družstev 
v atletice ml. žactva od 10 hod. na 
stadionu 
20. září 
Okresní běh žactva a dorostu od 15 hod. 
na stadionu 
21. září 
Okresní finále Středoškolského poháru 
v atletice 
23. září 
Jiskra Ústí n.O. – Dvůr Králové n.L. 
(fotbalová divize od 16.30 hod.) 
24. září 
Jiskra Ústí n.O. B – Heřmanův Městec 
(krajská IA. fotbalová třída od 16.30 hod.) 
26. září 
Okresní přebory v atletice st. žactva do 15 
let od 14 hod. na stadionu 
27. září 
Krajské finále běžeckého poháru pro ml. a 
st. žactvo a pro dorost od 15.30 na 
stadionu 
28. září 
FK Kerhartice – Mistrovice (okr. 
fotbalový přebor od 16.30 hod.) 
30. září 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol Hnátnice 
(zahajovací zápasy II.ligy ve volejbalu 
mužů od 10 hod. v hale) 
62. Ústecký desetiboj mužů a dorostenců 
– nejstarší závod v ČR, současně krajský 
přebor krajů Pardubice a Hradec Králové. 
Začátek: sobota v 10 hod., pokračování 
neděle 9 hod. 
Pozn.: v době uzávěrky nebylo ještě 
známé rozlosování ligy stol. tenisu, 
volejbalu v kraji a okrese a soutěží 
v kuželkách. 



 
Nábor žáků do fotbalového oddílu 
 
FK Kerhartice – fotbalový oddíl – pořádá 
nábor žáků ročníku 1996 a mladší a to 
každé pondělí a pátek od 17.00 hod. na 
hřišti v Kerharticích. Případné 
informace u trenérů na tel. čísle: 721 
380 532 – p. Teplý, 605 158 115 -  p. 
Pirkl V. 
 
 
Podzimní Horalo-lezení 
 
Odbor KČT Horal a jeho horolezecká 
sekce Vás srdečně zvou do vodácké 
loděnice Cakle v Ústí nad Orlicí na akci 
projektu Aktivní turistika v Česku 
Podzimní Horalo-lezení, která se bude 
konat v sobotu 30. září 2006 od 14 
hodin. Součástí podívané budou kousky v 
horolezení zdatných borců, ale také 
soutěže amatérů - jednotlivců a dvojic v 
klasickém lezení po cvičné horolezecké 
stěně. Soutěžit se bude v rychlosti lezení 
snadných cest, v obtížnosti, v lezení s 
překážkami (např. s baťohem na zádech), 
v lezení poslepu, ve svázaných dvojicích, 
slaňování v kočárku a štafetě lezců. 
Chcete-li vyzkoušet svou osobní zdatnost, 
přijďte poslední sobotu v září ve dvě 
odpoledne k úpatí Cakelské stěny. 
Akce je spolufinancována Evropskou unií 
a Pardubickým krajem. 
 
Za KČT Horal Radek Junek, tel. 777 821 
897 
 
K podzimní rozhledně po jedenácté 
 
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí 
připravil na neděli 17. září pro milovníky 
pohybu a přírody desátý ročník podzimní 
cykloakce „K ROZHLEDNĚ ANDRLŮV 
CHLUM“. Pro pěší turisty je připravena 
osmikilometrová procházka vhodná i pro 
rodiče s dětmi. Pro cyklisty jsou 
připraveny trasy 8 – 45 – 60 – 80 – 120 – 
140 – 175 km, pro vzdálenější účastníky 
je vhodná i cílová jízda. K rozhledně na 
Andrlův chlum dojedou po vlastní ose a 
svoji trasu doloží několika razítky. 
Průběžný start je z Mírového náměstí 
v Ústí nad Orlicí od 8 do 10 hodin. Cíl 
všech tras je u rozhledny na Andrlově 
chlumu do 20 hodin. Pořadatelé se těší na 
Vaši hojnou účast. Zatím se při této akci 
vydalo ke „Stříbrné krasavici“ 7850 
účastníků. 
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