
Informační list 
 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
Září 2007 
 
Z jednání rady města 
 
Úplná znění  usnesení Rady města a 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí jsou 
zveřejněna na internetové adrese 
www.ustinadorlici.cz a na úřední desce 
MěÚ v čp. 7 na Mírovém náměstí. 
 
 
Stěhování správního odboru MěÚ 
 
Vzhledem k přestěhování správního 
odboru MěÚ (občanské průkazy, cestovní 
doklady, evidence obyvatel) z 1. podlaží 
čp. 7 na Mírovém náměstí do přízemí 
stejné  budovy, dojde  k dočasné  změně 
provozní doby tohoto odboru: 
 
Do úterý 25. září do 12:00 hodin bude 
správní odbor v plném provozu. 
26. září a 27. září bude z důvodu 
stěhování ZAVŘENO. 
Od pondělí 1. října bude již správní 
odbor v nových prostorách v plném 
provozu. 
Provozní doba MěÚ Ústí nad Orlicí 
Pondělí:      8:00  -  17:00 hodin 
Úterý:         8:00 – 14:00 hodin 
            (možnost objednání) 
Středa:        8:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek:      8:00 – 14:00 hodin 
            (možnost objednání) 
Pátek:         8:00 – 14:00 hodin 
             (možnost objednání) 
 
V provozní době v úterý, čtvrtek a pátek 
lze telefonicky objednat účast na jednání.  
 
Region Orlicko-Třebovsko 
Stavba desetiletí - cyklostezky 
 
Z Ústí nad Orlicí se letos staví 
cyklostezky na tři strany. Práce na 
prvním 15 km úseku z Ústí n.O. do 
Letohradu směřují ke slavnostnímu 
otevření 1. etapy projektu Aktivní 
turistika na Orlicku-Třebovsku -  
v pátek 7. září v 15:00 hodin v areálu 
Cakle. 
Některé části tohoto úseku jsou  opatřeny 
oběma asfaltovými vrstvami, dokončeny 
jsou propustky, gabionové a 
železobetonové opěrné zdi, osazeny jsou 
lávky, provedeny přeložky kabelů a 
potrubí. Hotovy jsou krajnice, terénní 
úpravy, nátěry zábradlí a další  technické 
detaily. 
Celý úsek Ústí nad Orlicí  – Letohrad je 
označen cykloznačkami – žlutočernými 
směrovkami -  a u příležitosti slavnostního 
otevření tohoto úseku cyklostezek jsou 
vydány propagační materiály. 
Již zmíněného 7. září si veřejnost bude 
moci prohlédnout i další etapy projektu, 
kterými jsou Turistická ubytovna v Cakli 
(kapacita 11 lůžek) a Zpřístupnění hradu 
Lanšperka s vyhlídkovou plošinou. 
Cyklostezka vedená přes Cakli  skýtá, díky 
kvalitě povrchu, také unikátní podmínky 
pro moderní kolečkové bruslení.  

Práce na cyklostezce do České Třebové, 
kombinované s nefrekventovanými 
místními komunikacemi a směrem na 
Choceň, s 1. částí po Bezpráví, jsou zatím 
realizačně v počátcích. 
Projekt je spolufinancován EU a 
Pardubickým krajem. 
 
 
Město Ústí nad Orlicí komunitně 
plánuje sociální služby 
 
Město Ústí nad Orlicí je dalším městem 
Pardubického kraje, které se rozhodlo 
zpracovat střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb. Využije metody 
komunitního plánování. 
V srpnu 2007 proběhlo pod záštitou JUDr. 
Zdeňka Ešpandra, místostarosty města, 
setkání tzv. iniciační skupiny. Úkolem této 
skupiny je uskutečnit první kroky 
v procesu komunitního plánování. 
Komunitní plánování sociálních služeb je 
cyklický proces zjišťování stavu 
poskytovaných sociálních služeb (co město 
již má k dispozici) a potřeb obyvatel města, 
které nejsou naplňovány. Hlavním 
výstupem procesu je tzv. komunitní plán, 
který je jakýmsi kompromisem mezi 
přáními obyvatel a možnostmi města. Po 
jeho vytvoření následuje fáze realizace 
plánu, kdy jsou navržené změny a opatření 
uskutečňovány. 
V současné době vzniká návrh na ustavení 
skupiny, která bude celý proces řídit (tzv. 
řídící skupina) a ustavení pracovních 
skupin, ze kterých budou vycházet podněty 
a nápady pro další činnost. Na práci ve 
skupinách se budou podílet zástupci 
zadavatele (město), poskytovatelů (ti, co 
služby nabízejí a poskytují) a uživatelů (ti, 
kterým jsou služby určeny a kteří je 
využívají). Celého procesu se mohou 
účastnit všichni, kterým nejsou potřeby 
občanů a poskytované služby lhostejné a 
kteří jsou schopni aktivně přispět k tvorbě 
komunitního plánu. 
Zájemci o podrobnější informace o 
průběhu celého procesu, případně 
s nabídkou spolupráce se mohou obrátit na 
koordinátorku procesu, Janu Broulíkovou, 
tel.: 465 569 813, e-mail: 
broulikova@muuo.cz. 
 
 
Třídění odpadů – www.ekontejnery.cz 
 
Město Ústí nad Orlicí je zapojeno do 
projektu Pardubického kraje na podporu 
třídění a recyklace odpadů známého pod 
názvem „Věřte tomu nebo ne, třídíte pro 
sebe!“ 
Třídíte doma odpad? Víte jak na to nebo 
máte nějaké nejasnosti? Informujte se na 
stránkách www.ekontejnery.cz. Dozvíte se 
zde, jaké druhy odpadů v domácnosti 
vznikají, jak odpady třídit, co se s odpady 
děje po jejich dotřídění, které probíhá na 
dotřiďovacích linkách a jaké výrobky se 
dají recyklací správně vytříděných odpadů 
vyrobit. 
Získané informace o třídění odpadů si 
můžete na stránkách také vyzkoušet! 
Zapojte se do kvízových soutěží! Úkolem 
je jednotlivé druhy odpadů vytřídit do 
správných nádob na odpad. Nejen, že 

otestuje své znalosti, ale můžete získat i 
hodnotné ceny, jako je mini věž, MP3 
přehrávač nebo projektové tričko! Zapojte 
se i Vy do projektu na www.ekontejnery.cz. 

 
 
Drobný chemický odpad 
 
Drobný chemický odpad z domácností  
budete moci odevzdat BEZPLATNĚ na 
níže uvedených stanovištích: 
 
Středa 12. září 
Hylváty-sídl. Třebovská   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. 
 
Středa13. září 
Náměstí Svobody           16:00-16:15 hod. 
Na výsluní                      16:15-16:30 hod. 
Parkoviště u Telecomu   16:30-16:45 hod. 
Pickova-Hubálek            16:45-17:00 hod. 
Hotel Avion-parkoviště  17:00-17:15 hod. 
U Babyky                        17:15-17:30 hod. 
Kerhartice-Adámek        17:30-17:45 hod. 
 
Velkoobjemové kontejnery 
 
Na Štěpnici             18. září 
Dukla                      19. září 
Nová                       20. září 
Třebovská               25. září 
Korábova                26. září 
Kotelna Podměstí   27. září 
 
 
Sběrný dvůr  
 
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 
 
 
Změna termínu svozu popelnic 
 
Odbor životního prostředí  Městského  
úřadu Ústí nad Orlicí upozorňuje občany, 
že od 3. září 2007 dochází z provozních 
důvodů svozové firmy  ke změně termínů 
svozu komunálního odpadu z popelnic 
(netýká se sídlištních kontejnerů) a to 
z ulic Popradská, Stavebníků, Příčná, 
Polní, B. Němcové, Nová, Kladská,  U 
Letiště a Jižní. Původní den svozu 
PONDĚLÍ  se mění na STŘEDU.  
Žádáme tedy občany, kterých se tato 
změna týká, aby své popelnice přistavovali 
v nově stanoveném termínu. 
Případné dotazy zodpovíme na tel. č.  
465 514 263, 465 514 237 nebo 465 514 
232. 
Odbor životního prostředí MěÚ 
 
 
Aquapark Ústí nad Orlicí 
 
Provozní doba od 3.9. do 9.9. 2007 
pondělí – pátek: 11:00 – 18:00 hod. 
sobota – neděle: 10:00 – 18:00 hod. 



Ceník vstupného 
Děti do 115 cm výšky zdarma. 
Děti do 140 cm výšky 
Celodenní vstupné: 30 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: 25 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: 20 Kč 
Dopolední 1 hod.: 15 Kč 
Dopolední 2 hod.: 25 Kč 
 
Držitelé ZTP/P 
Celodenní vstupné: 30 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: 25 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: 20 Kč 
Dopolední 1 hod.: 15 Kč 
Dopolední 2 hod..: 25 Kč 
 
Ostatní osoby 
Celodenní vstupné: 50 Kč 
Vstupné po 14:00 hod.: 40 Kč 
Vstupné po 17:00 hod.: 30 Kč 
Dopolední 1 hod.: 20 Kč 
Dopolední 2 hod.: 30 Kč 
Tobogán pro děti do 105 cm zdarma (1 
jízda). Tobogán ostatní: 5 Kč (1 jízda). 
Info: 608 553 305, 465 527 898 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve do Galerie pod radnicí na 
výstavu 
V TOKU ČASU – hledání, záznamy, 
výkřiky – malba, kresba, grafika 
21. září – 12. října 
 
K nedožitým 115. narozeninám ústeckého 
rodáka ak. mal. Františka Šmilauera. 
Ak. mal. František Šmilauer 
Jiří Šmilauer 
Tomáš Šmilauer 
Tomáš Šmilauer ml. 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle, 
svátky 14-17 hodin. 
 
 
Z městského muzea + LOGO 

 
Ve výstavních prostorách Městského 
muzea v přízemí čp. 7 na Mírovém náměstí 
je do 16. září  veřejnosti přístupná výstava 
Šaty dělaj pračlověka. Tato hmatová 
výstava s replikami pravěkého oděvu, 
tkalcovského stavu a nástrojů je zapůjčena 
z Muzea hlavního města Prahy a v Ústí 
n.O. si ji můžete v uvedených prostorách 
prohlédnout každý den kromě pondělí od 
13:00 do 17:00 hodin. (Ostatní termíny 
jsou možné po telefonické dohodě na tel.: 
465 523 653). 
V neděli 2. září se mohou děti u nás 
rozloučit s prázdninami a navštívit v rámci 
výstavy třeba pračlověčí divadlo, případně 
další překvapení. 
Na všechny akce Vás srdečně zvou 
muzejníci. 
 
Služby lékáren - září 
 
27.8. – 2.9. – Nemocniční lékárna, ÚO 
3.9. – 9.9. – Lékárna U nádraží, ČT 
10.9. – 16.9. – Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
17.9. – 23.9. – Lékárna Mellisa, ČT 
24.9. – 30.9. – Lékárna Na Příkopech, ÚO 

 
Stomatologická pohotovost – září 
 
1. – 2.9. – MUDr. M. Hendrychová, 
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465 423 960 
8. – 9.9. – MUDr. M. Kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302 
15. – 16.9. – MUDr. M. Krejčík, 
Lázeňská 225, Brandýs n.O., tel.: 465 544 
192 
22. – 23.9. – MUDr. O. Maixner, 
Čelakovského 112, V.Mýto, tel.: 465 420 
400 
28.9. – MUDr. Z. Hendrych, Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423 970 
29. – 30.9. – MUDr. S. Moučková, Dolní 
443, Choceň, tel.: 465 471 560 
 
9. ústecký autosalon 
 
SOŠ automobilní a SOU automobilní ve 
spolupráci s Městem Ústí n.O. a 
s podporou sponzorů zve na 
9. ÚSTECKÝ AUTOSALON 
 
21. září - 12:00 – 17:00 hodin - Mírové 
náměstí Ústí n.O. 
22. září - 9:00 – 17:00 hodin  - Areál 
dílen SOŠ a SOU automobilního, 
Třebovská 348, Ústí n.O. 
 
V pátek 21.9. od 12:00 do 17:00 hod. 
proběhne na Mírovém náměstí výstava 
nových vozů regionálních prodejců. 
V dílnách SOŠ a SOU automobilního Vás 
budou 22.9. od 9:00 do 17:00 hod. 
očekávat nové vozy všech významných 
prodejců automobilů nejen Pardubického 
kraje, dále motocykly, autobusy a nákladní 
vozy. 
Zájemce o historii potěší výstava 
historických automobilů a motocyklů, pro 
fandy motoristického sportu bude 
připravena výstava sportovních strojů. 
Během dne bude probíhat měření výkonu 
motocyklů a automobilů na válcové 
výkonové zkušebně. Součástí akce bude 
cyklotrialová show mistra světa J. 
Dresslera a motoshow M. Lisého. 
Akce se zúčastní i složky Armády ČR se 
svou technikou. Již tradičně předvedou 
svoji techniku složky Integrovaného 
záchranného systému. Bude možno 
shlédnout novinky v diagnostické technice, 
svařování, nebo nářadí a vybavení pro 
autoservisy. 
Připraveny budou i atrakce a soutěže  pro 
děti a dospělé. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout také prostory a vybavení dílen 
školy. 
Ing. Karel Beran 
 
 
Myslivecké sdružení Knapovec 
 
Myslivecké sdružení vyzývá spoluobčany, 
aby v lokalitě Wolkerovo údolí, tj. od 
rybníčka pod Duklou směr silnice za 
letištěm, nepouštěli své pejsky z vodítek. 
Byly zde nalezeny uhynulé kusy zvěře a 
evidentně bylo poznat, že se jedná o 
uštvání a následné prohlídky zjistily stopy 
po pokousání. Bylo přijato opatření, a 
lokalita bude více střežena ze strany MS a 
k případným k přestupkům na místě 
zavolána Policie ČR. Sankce za porušení 

jdou až do statisíců korun. Věříme, že 
každý přítel přírody to pochopí a zajistí si 
svého miláčka, aby se tato věc nestala. 
 
Děkujeme za pochopení, MS Knapovec, 
jednatel Pavel Süsser 
 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí 
 
Nabídka zájmového vzdělávání na školní 
rok 2007/2008 
Přihlášky do 21. 9. 2007.  
Zahájení činnosti Klubu v novém 
školním roce 2007/2008 
Zkušebna fest ddm úo, ve čtvrtek 27. 9. 
2007 od 19.00 hod, sál DDM, zahrají 
kapely a formace, které v průběhu roku 
zkoušejí v prostorách ústeckého ddm: 
I.Fly, Bez Peněz, Vojta Jakubec, Tichá 
Woda a Selfeater, afterparty dj hrnek 
Výstava v čajovně od 27. 9. do konce 
října 2007: Aljaška očima Oušťáků,  
pracovní a cestovní pobyty v Americe – 
výstava fotografií různých ústeckých 
autorů, kteří navštívili Aljašku a cestovali 
po amerických státech. www.ddm-usti.cz 
 
 
Taneční kurz  pro mládež– podzim 2007 
– zahajuje! 
 
Taneční kurz pod vedením učitele tance 
Jana Bílka zahajujeme  první lekcí! 
Dovolujeme si upozornit přihlášené a 
pozvat bývalé absolventy, rodiče a 
přátele našich tanečních v neděli 16.9. do 
Kulturního domu v Ústí n.O. od 16:00 
do 19:00 hodin na tuto první lekci. Další 
lekce navazují každou neděli ve stejném 
čase. 
Tak nezapomeňte přijít, pobavit se, poučit!  
Těší se na Vás učitel tance Jan Bílek se 
svými spolupracovníky. 
Předprodej ve „FOTO-IRENA“ pokračuje 
již pouze pro zájemce tanečních pro 
dospělé, tj. od 18 let. S přihlášením se, 
prosím, neváhejte. Kurz začíná v neděli 
7.10. od 19:30 hod. po tanečním kurzu pro 
mládež. Budeme vděční, když oslovíte své 
známé, případně zájemce, abychom 
zajistili minimální počet 30 tanečních 
párů. 
Případní opozdilci, další zájemci o taneční 
kurz pro mládež, se mohou přihlašovat již 
pouze po dohodě s učitelem tance Janem 
Bílkem, tel.: 603 299 520, předprodej ve 
FOTO IRENA byl pro tyto zájemce již 
ukončen z organizačních důvodů. 
 
Rodinné centrum Srdíčko 
  
Kaštaniáda 
V sobotu 1. září  od 15:00 hod. proběhne v 
Jednotě bratrské v Ústí nad Orlicí 
SOUTĚŽ o nejlepší, nejkrásnější, 
nejvtipnější, největší, nejoriginálnější... 
rukodělné výrobky z kaštanů. 
Těšíme se na vás. Vstup zdarma. 
  
Rodinné centrum Srdíčko zahajuje 
 
Rodinné centrum bude v nových 
prostorách v Ústí nad Orlicí nabízet 
aktivity pro malé děti a jejich celé rodiny 
(např. dopolední kroužky pro děti, 
odpolední kurzy a výtvarné dílny pro 



rodiče, besedy a zvláštní akce). V září 
otevíráme v přízemí hernu (97 m2). V 
průběhu podzimu přibude i učebna.  
Pokud máte čas a chuť tvořivě trávit čas  se 
svými dětmi ve větším kolektivu a ještě se 
něco naučit - přijďte se podívat a seznamte 
se s námi. 
Kontakt: Mgr. Nicol Brožová - vedoucí RC 
Srdíčko. Tel: 604313249, mail: 
nicol.brozova@jbuo.cz. Více na 
www.jbuo.cz, ICQ:495651941. Skype: 
Nica1102 
Za RC Srdíčko Mgr. Nicol Brožová - 
vedoucí RC 
 
LDT Zblovice - poděkování 
 
Více než 30 let pořádáme letní dětské 
tábory pro děti z Ústí n.O. Dříve pod 
hlavičkou Odborové organizace VÚB a.s., 
letos poprvé jako Občanské sdružení LDT 
Zblovice, jehož cílem je pořádat dětské 
letní tábory a zvelebovat táborovou 
základnu. Tak i letos prožilo 75 
orlickoústeckých dětí 16 nádherných dní 
v malebném údolí řeky Želetavky pod 
hradem Bítovem u Vranovské přehrady. 
Pestrý táborový program umocnilo 
nádherné počasí, spojené s koupáním, 
jízdou na kánoích, poznáváním. 
Nádherného okolí, prohlídkou hradu i 
projížďkou parníkem po Vranovské 
přehradě. Jako nit se táhla programem 
celotáborová hra se závěrečným nočním 
soubojem černého a bílého rytíře. 
K tomu, aby na konci snažení byly 
spokojené tváře dětí, však bylo zapotřebí 
odpracovat stovky hodin jak při přípravě 
programu tábora, tak táborové základny. 
Za to je třeba poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří se svém volném čase 
bez nároku na jakoukoli odměnu pomáhali 
při údržbě i přípravě tábora. 
Zvláštní poděkování pak patří Městu Ústí 
n.O. a dalším firmám a jednotlivcům, kteří 
se na úspěšnosti tábora sponzorsky 
podíleli. 
 
Za LDT Zblovice, o.s.: Luděk Hortlík, ing. 
Stanislav Havel, Jiří Kutlvašr, Jaroslav 
Šlingr 
 
Sportovní hry pro postižené občany a 
děti 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, detašované pracoviště 
v Ústí nad Orlicí pořádá ve dnech 31.8. do 
2.9.  31. ročník sportovních her pro 
zdravotně postižené občany a děti regionu 
Ústí n. O. Konají se v Oboře u Lanškrouna. 
Zahájení je 1.9. v 9:00 hodin. Soutěží se ve 
štafetách a v jednotlivcích v těchto 
disciplínách: běh, hod granátem, vrh koulí, 
střelba ze vzduchovky, minigolf, kuželky, 
plechovky. Soutěžící budou odměněni 
hodnotnými cenami. Večer zahraje k 
poslechu a tanci skupina Ponny Expres. 
Zábava bude zpestřena bohatou tombolou. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám s 
touto akcí pomáhají, např. KÚ Pardubice, 
Městu Ústí nad Orlicí a dalším městům a 
obcím a podnikům regionu. 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 

Kavárnička 
pondělí 3. září od 10:00 hod. 
Máte nějaké nápady nebo připomínky 
k chodu centra? Můžete něco naučit ostatní 
maminky? Přijďte se s námi podělit.  
Přednáška na téma „Mezilidské vztahy“ 
středa 5. září od 9:30 hod. - Zajímavá 
přednáška pana René Nedvěda  
spojená s prezentací knih nakladatelství 
PORTÁL o výchově dětí. 
Kreslíme a malujeme obrázky do 
soutěže - středa 12. září od 14:30 hod. 
Děti, přijďte nám pomoct vytvářet obrázky, 
které společně zašleme do soutěže o knížky 
pro naše Mateřské centrum. 
Nošení dětí v šátku 
pondělí 17. září od 9:30 hod. 
Povídání o nošení dětí v šátcích spojené 
s prezentací výrobků firmy Medley (šátky, 
nosítka, bavlněné pleny…). Součástí akce 
je i předvádění jednotlivých úvazů a 
možnost zakoupení šátků a dalších 
výrobků. 
Malujeme a zdobíme kamínky 
středa 19. září od 14:30 hod. 
Přijďte si se svými dětmi ozdobit kamínky 
akrylovými barvami nebo pomocí 
ubrouskové techniky.  
První pomoc u kojenců a malých dětí 
středa 26. září od 9:30 hod. 
Milí rodiče, víte, jak poskytnout první 
pomoc svému dítěti? 
Pan M. Hodoval, člen ČČK, vás to naučí a 
zodpoví Vaše dotazy. K dispozici bude 
figurína, na které si budete moci resuscitaci 
sami vyzkoušet. 
Ženy, chcete se umět bránit? 
V průběhu září probíhá kurz základní 
sebeobrany pro ženy a dívky s panem 
Nedvědem - středa 13.9., pondělí 17.9., 
úterý 25.9. vždy od 15:30 hod. 
Podrobnosti na www.sweb.cz/medvidekuo 
Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, 
Kateřina Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
Pozvánka na divadelní představení 
 
Emancipační divadlo paní Vicenové uvádí 
komedii Mirka Němce  
Malé české dobrodružství. 
23. září v 19:00 hodin – Koncertní sál 
ZUŠ J. Kociana Ústí n.O. 
Autor textu: Mirek Němec, autorka hudby: 
Eva Felgrová. 
Osoby a obsazení 
Přátelé středního věku: Iva - I. Kittlitzová, 
Eva – G. Votavová, Ivin Ládík – P. 
Kittlitz, Evin Staník – R. Cach 
Dcerka Ivy a Ládíka: S. Podzimková 
Tchýně (maminka): R. Novák 
Sousedé: pan Jasmín – P. Rittich, jeho syn 
– D. Kittlitz, úřednice seznamky: M. 
Steklíková, Český Bavorák: J. Jedlička 
Nebeská garda: 1. anděl: I. Nováková, 2. 
anděl: M. Němec, 1. svatá: M. Macková, 2. 
svatá: L. Wochotz. Klavír: E. Felgrová 
Vstupné dobrovolné. Představení je 
realizování s finanční podporou Města Ústí 
nad Orlicí. 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – září 2007 
 

Středa 5. a čtvrtek 6. v 19:30 hodin 
DANNYHO PARŤÁCI 3 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 8. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 9. a pondělí 10. v 19:30 hodin 
SMRTONOSNÁ PAST 4 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 11. a středa 12. v 19:30 hodin 
KRVAVÁ SKLIZEŇ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 14. a sobota 15. v 19:30 hodin 
CESTA BOJOVNÍKA 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Pondělí 17. a úterý 18. v 19:30 hodin 
23 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 21. v 19:30 hodin 
SUNSHINE 
Titulky. Vstupné: 55 Kč 
 
Sobota 22. v 17:00 a 19:30 hodin, neděle 
23. v 17:00 hodin 
SHREK TŘETÍ 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 24. v 19:30 hodin 
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 25. v 19:30 hodin 
EDITH PIAF 
* Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 26. a čtvrtek 27. v 19:30 hodin 
ZODIAC 
Titulky. Vstupné: 61 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – září 2007 
 
1. – 9. září 
10:00 – 17:00 hod. – Kulturní dům 
9. ročník Výstavy výtvarného umění 
 
Čtvrtek 13. září 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
P. Ryan: Jak jsem vyhrál válku 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram 
(divadelní předplatné), vstupné: 160 Kč 
 
Čtvrtek 20. září 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
Neuvěřitelná Indie 
Přednáška s besedou a promítáním 
fotografií, vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 25. září 
19:30 hodin – Základní umělecká škola 
České noneto  
(koncertní předplatné), vstupné: 90 Kč 
 
Pátek 28. září 
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům 
Taneční podvečer s Evou a Vaškem, 
SURF Blansko, vstupné: 110 Kč 
 
Sobota 29. září 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 



Bajaja – pohádka podle B. Němcové 
(Divadlo Koráb Brno) 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 
111, 465 514 271. 
 
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Letní ceník bowlingu do 16.9. 
(do 18:00 za 195 Kč, od 18:00 za 250 Kč) 
 
Pondělí 3.9. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 4.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 5.9. – 17:00 – 19:15 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 10.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 11.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 12.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 16.9. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (děti) 
Pondělí 17.9. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý  18.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 19.9. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 19.9. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 24.9. – 16:30 – 23.00 hodin 
Mobil centrum cup 
Středa 26.9. – 18:00 – 22:30 hodin  
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Mistrovství ČR letecký modelářů - žáků 
 
Junior Klub Ústí n.O. zve příznivce 
leteckého modelářství na ústecké letiště, 
kde se v sobotu 22.9. uskuteční Mistrovství 
ČR v leteckém modelářství žáků. Soutěžit 
bude 120 dětí z celé republiky v pěti 
kategoriích volně létajících modelů 
(F1A,F1H,P 30, A 3 a H). Pardubický kraj 
budou reprezentovat R. Štantejský, R. 
Jirges a J. Procházka z ústeckého Junior 
Klubu. Soutěž proběhne díky finanční 
pomoci Pardubického kraje, pod záštitou 
členky Rady Pardubického kraje paní M. 
Málkové. Bližší informace:www.ddm-
usti.cz/juniorklub 
 
Memoriál Ing. Bohuslava Langa 
 
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, oddíl basketbalu 
pořádá pod záštitou starosty města Ústí nad 
Orlicí 
XVI. ročník Memoriálu Ing. Bohuslava 
Langa v basketbalu mužů a žen. 
Memoriál se uskuteční ve dnech 15. – 16.  
září v hale SŠUP v Ústí n.O. 
Utkání začínají v 9:00 hodin a slavnostní 
zakončená turnaje je 16.9. v cca 15:15 
hodin. 

 
 

Kam za sportem v září 
 
Sobota 1. září 
Jiskra Ústí n.O. Vysoké Mýto (krajský 
fotbal.přebor v 17:00, předzápasy 
dorostenců od 12:30) 
Neděle 2. září 
Jiskra Ústí n.O. B – Sokol Libchavy 
(krajská IB. Fotbal.třída v 17:00, 
předzápasy žáků od 13:30) 
Sokol Kerhartice B – Letohrad B (okr. 
volejbalový přebor mužů, od 9:00) 
Jiskra Ústí n.O. B – Polička B (okr. 
volejbalový přebor žen, od 9:00) 
Sobota 8. září 
Poslední kolo II. ligy mužů v atletice, 
osmiutkání od 11:00 na stadionu 
FK Kerhartice – Sokol Tatenice (okr. 
fotbal. Přebor od 17:00) 
Úterý 11. září 
Okresní přebory v atletice st. žáků a žákyň 
do 15 let od 14:00 na stadionu 
Sobota 15. září 
Krajský volejbalový přebor ml. žáků, od 
9:00 na stadionu 
Jiskra Ústí n.O. – Lanškroun (krajský 
fotbal. Přebor od 16:30, předzápasy 
dorostenců od 12:00) 
Neděle 16. září 
Jiskra Ústí n.O. B – Polička B (krajský 
fotbal. třída v 16:30, předzápasy žáků od 
13:00) 
Sokol Kerhartice B – Rybník B  (okr. 
volejbalový přebor mužů, předzápas 
v 9:00) 
Krajské finále v atletice družstev ml. žáků 
a žákyň do 13 let od 10:00 na stadionu 
12. ročník turistické akce „K rozhledně na 
Andrlův chlum“ pěšky nebo na kole, různé 
trasy, start 8:00-10:00 z náměstí ÚO 
Středa 19. září 
Okresní přebory v atletice ml. žactva do 13 
let od 14:00 na stadionu 
Čtvrtek 20. září 
Okresní Středoškolský pohár v atletice 
v 9:00 na stadionu 
Sobota 22. září 
FK Kerhartice – Mistrovice (okr. fotbalový 
přebor od 16:30) 
22. – 23. září 
63. Ústecký desetiboj – nejstarší závod 
v ČR, sobota v 10:00, neděle v 9:00 
Neděle 23. září 
Jiskra Ústí n.O. – Dolní Újezd B (okr. 
volejbalový přebor žen, od 9:00 na 
stadionu) 
Sokol Kerhartice B – Lanškroun B (okr. 
volejbalový přebor mužů, od 9:00) 
Středa 26. září 
Krajské finále běžeckého poháru žactva a 
dorostu v 16:00 na stadionu 
Sobota 29. září 
TTC Ústí n.O. – Slavia Hr. Králové (II. 
liga ve stol.tenisu žen v 10:30 v herně na 
Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – Skuteč (krajský 
fotbal.přebor v 16:30, předzápasy 
dorostenců ve 12:00) 
Neděle 30. září 
Jiskra Ústí n.O. B – Mor. Třebová B 
(krajský fotbal.IB. třída v 16:30, 
předzápasy žáků ve 13:00) 
 
Memoriál Josef Bauera 
 

Dne 22.7. se uskutečnil již II. ročník 
Memoriálu Josefa Bauera. Od rána se 
hráči potili na Žižkově v hale TTC, kde 
probíhaly zápasy ve stolním tenisu. První 
místo vybojoval Š. Čopián, na druhém se 
umístil J. Kantorek a na třetím skončil R. 
Velinský. Po krátké přestávce začalo druhé 
kolo dvojboje. Pokračovalo se tenisem na 
tenisových kurtech. Zde se jako první 
umístil J. Miřejovský ml., druhý T. Paukert 
a třetí A. Hubner. Po sečtení bodů obou 
disciplín se  celkových vítězem stal R. 
Velinský, druhý byl A. Hubner a třetí J. 
Miřejovský ml. Všem hráčům děkujeme za 
účast a bojovné nasazení. Dále děkujeme 
městu Ústí n.O. a všem sponzorům, kteří se 
na této akci podíleli. Těšíme se na III. 
ročník, který se uskuteční opět v létě 
příštího roku. 
Rodina Bauerova 
 
 
LK Spinning centrum 
 
Léto končí, ale spinnig jede dál! 
Rozvrh lekcí: 
PO – PÁ:  v 10:00, 16:00, 17:30, 19:00 
hodin 
SO – NE:  v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30  
hodin 
V září za staré ceny: 
- 1 lekce – 75,- Kč 
- 10 lekcí (permanentka) – 650,- Kč + 
iontový nápoj zdarma 
- skupiny – 600,- Kč 
Hala SŠUP Ústí nad Orlicí, Zahradní 
541, rezervace předem : 736 427 378 
Bližší informace : www.lkspinning.com 
 
 
Rodeo na divoké vodě v Sopotnici 
 
8. a 9. září proběhne na umělé rodeové 
vlně finálový závod Českého poháru 
v rodeu na divoké vodě. Uvidíte evropskou 
špičku, účast přislíbil i vicemistr světa 
Peter Csonka ze SK. Občerstvení zajištěno, 
hudba, skoky z rampy. Přijďte se podívat 
na atraktivní freestylové klání. Vstup 
zdarma. 
 
Florbalový turnaj pro školy 
 
V pátek 14. září  pořádá oddíl FbK 
Orlicko-Třebovsko turnaj pro ZŠ a nižší 
stupeň gymnázia. Hrát se bude ve třech 
kategoriích – U15 (ročníky 92, 93 a 94), 
U12 (95, 96 a 97) a žákyně (92-95). 
Místem konání turnaje bude zimní stadion 
v ÚO. V případě nepřízně počasí se turnaj 
přesune do některé z ústeckých hal. Pro 
vítězné školy i jednotlivce jsou připraveny 
zajímavé ceny. Více informací na 
www.fbkot.com 
 
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 1. září v areálu 
vodáckého tábořiště Cakle ve Starých 
Oldřichovicích a začátek je ve 14:00 hodin. 
Komponovaný program z ukázek jízdy na 
koni, indiánských her a soutěží je doplněn 
indiánskými zpěvy, tanci a rituály. 



 
Hodiny aerobiku 
 
Sokol Libchavy ženy a P. Kalousková 
(lektorka aerobiku ČSAHJ, lektorka 
spinningu MDA) Vás zvou do areálu 
tělocvičny OÚ Libchavy na hodiny 
aerobiku. 
Pondělí od 19:00 do 20:30 hod. – aerobik 
a posilování (45 min. aerobní část, 35 min. 
posilování – body styling,p-class, gumy, 
overball, činky + 10 min. střečink) 
Středa od 19:00 do 20:30 hod. – malá 
tělocvična z boku 
Posilování – (15 min. aerobní zahřátí + 20 
min. pilates workout, 20 min. body-
stylling, p-class, gumy, over ball, činky + 5 
min. strečink) 
Podložku, pomůcky a pití s sebou! 
 
 
Informační list 
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Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka 
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Sychrova 16,  tel.: 465 514 251, e-mail: 
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