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Z jednání rady města 
 
RM uložila vedoucímu majetkoprávního 
odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ: 
- záměr prodeje p.p.č. 856/2 v k.ú. Ústí nad 
Orlicí 
- záměr prodeje části p.p.č. 123/3 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí 
- záměr prodeje st.p.č. 1449 v k.ú. Ústí nad 
Orlicí 
- záměr prodeje p.p.č. 1519/58 a části p.p.č. 
1519/20 v k.ú. Ústí nad Orlicí 
- záměr prodeje části p.p.č. 822/1 v k.ú. 
Horní Houžovec 
- záměr prodeje části p.p.č. 1061/15 v k.ú. 
Knapovec 
- záměr prodeje části p.p.č. 123/3 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí 
RM schválila  nařízení č. 2/2006 Města 
Ústí nad Orlicí, kterým se vymezuje úsek 
silnice III. třídy a místní komunikace, na 
kterých pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí 
RM schválila uzavření nájemních smluv na 
hrobová místa na území města Ústí nad 
Orlicí 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
ZM schválilo  podle § 26 odst. 2 
zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Územní plán města 
Ústí nad Orlicí 
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
města Ústí nad Orlicí č. 2/2006 o územním 
plánu města Ústí nad Orlicí 
ZM schválilo záměr poskytnutí účelové 
investiční dotace na rekonstrukci hrací 
plochy a vybudování zavlažovacího 
systému ve výši 1.200.000 Kč TJ Jiskra 
Ústí n.O. 
ZM schválilo  prodej bytových jednotek 
dle zákona č. 72/1994 Sb. nájemcům dle 
seznamu odpovědí na oficiální nabídku ke 
dni 21.9. a 26.9. 2006 
ZM schválilo Program podpory a rozvoje 
podnikání a průmyslových zón ve městě 
Ústí n.O. 
Na MěÚ v čp. 7 na Mírovém náměstí je 
úřední deska rozšířena o listovnici, která 
se bude využívat k vyvěšování 
majetkoprávních záležitostí - záměrů 
pronájmů a prodejů pozemků a 
nemovitostí. 
 
8. ústecké Vánoce 2006 
26. listopadu – 26. prosince 
 
Město Ústí nad Orlicí pořádá ve spolupráci 
s Klubcentrem již osmé ústecké Vánoce, 
v jejichž rámci se na Mírovém náměstí 
uskuteční bohatý kulturní program. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu i 
ostatní vánoční výzdoby se uskuteční 
v neděli 26. listopadu v 17.00 hodin. 
Následně bude pokračovat každodenní 
program (mimo nedělí) až do pátku 26. 
prosince. 

 
Výzva sponzorům 
Vyzýváme firmy, jednotlivce či organizace, 
které chtějí finančně, nebo materiálně 
přispět k ještě kvalitnějšímu zajištění této 
úspěšné akce, aby kontaktovali sekretariát 
starosty města, tel.: 465 514 235-6. 
 
Soutěž o nejkrásněji vánočně vyzdobený 
dům 
Vyhlášená soutěž bude posuzována 
pořadateli ve dnech 10. – 14. 12. Výsledky 
budou vyhlášeny15.12. v rámci programu 
na Mírovém náměstí. Vítězové soutěže 
budou pozváni na uvedený den a při 
vyhlášení obdrží drobné ceny. 
 
Soutěž o nejkrásnější Mikuláše a čerty 
Tato soutěž se uskuteční na Mírovém 
náměstí v úterý 5.12. od 16.00 hodin. Bude 
hodnocena pořadateli v rámci srazu 
Mikulášů a čertů. Nejlepší masky bez 
rozdílu věku budou odměněny drobnými 
cenami. Přihlášky na místě. 
Podrobný program 8. ústeckých Vánoc 
bude přílohou prosincového Informačního 
listu. 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
Ministerstvo životního prostředí ČR jako 
úřad příslušný k posuzování vlivů na 
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
zahájil zjišťovací řízení záměru Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky na stavbu 
„Silnice R 35 v úseku Vysoké Mýto – 
Staré Město“. Záměrem je vybudovat úsek 
rychlostní čtyřproudové komunikace, 
určené zejména pro dálkovou a 
mezinárodní dopravu. Komunikace 
navazující ze západu na úsek Sedlice – 
Opatovice, na východě na směr Mohelnice 
– Olomouc, bude dlouhá 52,85 – 56,04 km 
podle vybrané varianty. V Oznámení 
záměru, který bude podroben zjišťovacímu 
řízení, jsou hodnoceny dvě varianty: 
Severní – severně od V. Mýta, Č. 
Heřmanic, Sloupnice, prostorem mezi 
Řetovou a Přívratem, estakádou přes 
Lhotku, severním a východním obchvatem 
Č. Třebové, přes východní okraj Rybníka a 
přes zástavbu Třebovic. Severní varianta 
má subvariantu v prostoru Třebovic, která 
vede jižně od zástavby, kolem rybníka 
Hvězda. 
Jižní – je vedena v blízkosti stávající 
silnice I/35 obchvatem V. Mýta, Hrušové, 
severně od Litomyšle k Opatovci, tunelem 
u Dětřichova směrem k východnímu 
napojení. Oznámení zpracované 
oprávněnou osobou v rozsahu přílohy č. 3 
zákona o hodnocení vlivů na životním 
prostředí je k nahlédnutí v úřední dny MěÚ 
Ústí n. O., na odboru životního prostředí, v 
kanceláři č. 218. V ostatní pracovní dny po 
dohodě na telefonu 465 514 259. Textová 
část oznámení je dostupná na webových 
stránkách MŽP – http://www.env.cz/EIA, 
kód záměru MZP136. Každý může zaslat 
své písemné vyjádření k tomuto oznámení 
na adresu MŽP ČR, Vršovická 65, 100 10  
Praha 10 – Vršovice, do 20 dnů ode dne 
zveřejnění informace o oznámení na úřední 
desce Pardubického kraje. 
 

Velkoobjemové kontejnery 
 
Tyto kontejnery budou přistaveny na 
uvedených stanovištích od 9.00 do 17.00 
hodin. 
Park Čsl. Legií - 1.11., Na Výsluní – 2.11.,                       
Nová -  8.11., Korábova - 9.11., Na 
Štěpnici - 15.11. 
Sběrný dvůr 
Pondělí 14.00 – 17.00 hodin 
Úterý 10.00 – 17.00 hodin 
Středa 14.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek 14.00 – 17.00 hodin 
Pátek 10.00 – 17.00 hodin 
Sobota  8.00 – 12.00 hodin 
   

Dny otevřených dveří na SZŠ 

Střední zdravotnická škola otevře ve 
školním roce 2007/2008 tři třídy denního 
studia 4 letého oboru s maturitou 
zdravotnický asistent 53-41-M/007. 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
11.11. – 8.00 – 12.00 hodin 
6.12.  – 14.00 – 18.00 hodin 
11.1. 2007 – 14.00 – 18.00 hodin 
Střední zdravotnická škola Ústí n.O., 
Smetanova 838, tel.: 465 521292-93, mobil: 
777 058 438, e-mail: szsuo@szsuo.cz, 
www.szsuo.cz 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
V listopadu můžete shlédnout tyto muzejní 
výstavy: 
„Sběratelství“ – ZŠ Bří Čapků do 26. 11. 
 
„Šrámek 2006 – Akvarely“ ve Sport 
Music Clubu do 12.11., (kde jsou v prodeji 
jeho novoročenky).  
Po skončení této výstavy zde bude 
instalována výstava – „Ústecký stolní 
tenis“. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
J. Süsserová 
 
Pozvánka na betlémy 
 
České sdružení přátel betlémů – pobočka 
Ústí n.O. a Městské muzeum v Ústí n.O. 
oznamují, že 5. ledna 2007 budou pořádat 
autobusový zájezd za betlémy. 
První zastávka bude v muzeu v Třebíči, kde 
jsou hlavně malované betlémy, podobné 
těm v Ústí. Další betlémy navštívíme 
v Třešti, kde se „chodí po betlémech“ 
v rodinách. Jsou vyřezávané, často 4 až 8 m  
dlouhé. Na zpáteční cestě navštívíme velký 
kostelní betlém v Jihlavě (cca 4x6m). 
Přesnější informace budou uvedeny 
v prosincovém Informačním listu. 
V. Procházka 
předseda pobočky ČSPB Ústí n.O. 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
6. 11. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
20. 11. v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
24. 11. 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,www.ZUSUO.cz 
 
Galerie Koráb 
 
Galerie Koráb v Lochmanově ulici Vás 
srdečně zve na výstavu 
Oldřich PODOLSKÝ  
FOTOGRAFIE - Makropříroda 
Vernisáž se uskuteční v úterý 7. 11. od 
17.00 hod. a výstava bude veřejnosti 
přístupná do 4. prosince. 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí  
Vás srdečně zve na výstavu  
Obrazy, kresby, grafika – ze soukromé 
sbírky 
Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí.  
Výstava potrvá do 12. listopadu.  
Od 24.11. do 26.11. bude otevřena výstava 
10 let Klubu přátel umění. 
 
Přátelská setkání se zdárně rozvíjejí 
 
Již třetí rok pokračuje spolupráce školy 
Bratří Čapků se školou v Massa Martaně. 
V rámci těchto přátelských vztahů se 
uskutečnil již třetí ročník výměnného 
zájezdu žáků z naší školy do malebného 
italského městečka. Třicet žáků školy a 
pedagogický doprovod měli možnost se ve 
dnech 25. – 30. 9. seznámit s historickými 
památkami a tradicemi města i jeho okolí. 
Žáci navštívili hlavní město Umbrie – 
Perugiu a další malebné město Spoleto. 
Seznámili se s domácí italskou kuchyní, 
kterou jim připravovali rodiče zdejších 
žáků. Také poznali své italské kamarády a 
prostředí zdejší školy – milým překvapením 
bylo kulturní vystoupení žáků z Massa 
Martany. Po celou dobu se nám radnice i 
škola pečlivě věnovaly. 
Touto cestou děkujeme Městu Ústí n.O., 
které finančně přispívá na tuto akci. 
Poděkování zaslouží i pan Jaroslav Filip, 
který tradičně překládá z i do italštiny. 
Jana Langerová 
 
Sportovní hry pro zdravotně postižené 
občany 
 
Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje, detašované pracoviště 
Ústí n.O. pořádalo první víkend v září 
v Lanškrounské Oboře jubilejní 30. ročník 
sportovních her pro zdravotně postižené 
občany. Víkendu plného sportovních soutěží 
a dobré zábavy se zúčastnilo více než sto 
sportujících nejen z Ústecka, ale i z dalších 
města ČR. Soutěžilo se v hodu koulí, střelbě 
ze vzduchovky, šipkách, hodu granátem, 
kuželkách, minigolfu, házení kroužků a 
trefování do plechovek a to jak 
v jednotlivcích, tak ve štafetách 
s rozdělením na lehce a těžce postižené a 
vozíčkáře. Ve štafetách zvítězily za lehce 
postižené E. Salajová, M. Rýparová a St. 
Hodrová z Ústí n.O., těžce postižené M. 
Dušková, M. Komínková a Zd. Jelínek 
z Lanškrouna. První místo v jednotlivcích 
lehce postižených St. Šmejdířová z Chocně 
a P. Jansa z Letohradu, za a těžce postižené 
M. Tomanová a M. Doskočil oba ze 
Žamberka. Nejlepší vozíčkář byl J. Beneš 

z Králík. Poděkování patří nejen všem 
pořadatelům, ale hlavně sponzorům, zvláště 
pak městu Ústí n.O., Krajskému úřadu, 
Isolitu-Bravo s.r.o. Jablonné n.O. a Nadaci 
nadaných Jablonné n.O. a dalším firmám i 
podnikatelům, městům a obcím Ústeckého 
regionu, bez jejichž přispění by se sportovní 
hry nemohly uskutečnit. 
 
Informace z Oblastní charity 
 
Oblastní charita Ústí n.O. provozuje Dům 
pokojného stáří sv. Kryštofa v Kerharticích, 
který je určen pro trvalý pobyt částečně 
soběstačných seniorů, či osob se 
zdravotním postižením. V domě není 24 
hodinová služba. Mimo provozní hodiny, 
kdy je personál přítomen, drží pracovníci 
pohotovost a jsou k dispozici na zavolání. 
Obyvatelé žijí v samostatných 
malometrážních bytových jednotkách. 
Zajištěna je komplexní péče. Při Domě 
pokojného stáří funguje denní stacionář, 
nabízející denní pobyty soběstačným 
seniorům a osobám zdravotně postiženým, 
kteří nemohou či nechtějí být den sami 
doma. Ve stacionáři je pro ně zajištěn 
dohled, stravování, program přizpůsobený 
jejich zdravotnímu stavu a náladě, 
odpočinek, pomoc při hygieně… Za 
poplatek nabízíme též svoz a odvoz klientů. 
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 
Sokolská 68, 56204 Ústí nad Orlicí, 
tel.:465 522 375, 731 402 341 
 
Hujeriáda…aneb „večerní škola“ pro 
všechny! 
 
Základní škola Třebovská přišla s novým 
nápadem, jak prohloubit spolupráci s rodiči 
velmi netradičním a originálním způsobem. 
Po vzoru filmu Marečku, podejte mi pero 
uspořádala, zatím jednorázovou, večerní 
školu. V předvečer státního svátku, ve 
středu 27. září, se sešli učitelé s těmi rodiči, 
kteří si předem vybrali z nabídky čtyř oborů 
svého „dalšího vzdělávání“.  
V dílně „Hatlámopatlámo“ si maminky 
vyzkoušely voskovou batiku, netradičně 
zasportovat si mohly v dílně „Vlevo 
vbok!“, pokud se chtěly naučit pomáhat 
svým dětem s angličtinou, zavítaly do 
Meteleskublesku“ a „Blbá hlava“ byla 
určena lidem s opačnými problémy, a to 
šachistům. 
Celý večer byl protkán pohodou a 
přátelskou atmosférou. Rodiče měli 
povinnost dodržovat přestávky, jako 
správní žáčci. K tomu jim byl vyhrazen 
prostor sborovny se svačinkou a kávičkou. 
Na závěr dostali rodiče certifikát o 
absolvování HUJERIÁDY a s novými 
poznatky se rozešli do svých domovů. 
Kolektiv učitelů se shodl na pozitivním 
přijetí akce u rodičů a doufá ve vytvoření 
tradice Hujeriád na naší škole. 
Karolína Kapounová 
 
Pozvánka na premiéru Tanečního 
sdružení Eva 
 
Taneční sdružení Eva, které je zřizovatelem 
souboru C-Dance, Vás srdečně zve na další 
premiéru celovečerního představení 
souboru C-Dance „BĚH NA DLOUHOU 
TRAŤ“, která se koná v sobotu 25.11. v 

19.00 hodin v Roškotově divadle v Ústí 
nad Orlicí. Během večera uvidíte 
choreografie od Zlatky Bartošové, Ivety 
Zahradníkové, Pavlíny Lipenské a Evy 
Veverkové, která soubor C-Dance založila. 
Předprodej vstupenek na představení bude v 
Informačním centru na náměstí v Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme Městu Ústí nad Orlicí za 
podporu chystaného projektu.Více o 
souboru  C-Dance najdete na  cdance.xf.cz 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Pohádkový lampiónový průvod: 7.11., 
začátek průvodu  před budovou MŠ 
Heranova v 17.00 hod. Po skončení 
průvodu pohádka „Krakonošova mlha“ 
od 18.00 hod., vstupné na celou akci 30,- 
Kč 
Sun Food Dobruška: 8.11. v 9.30 hod., 
prezentace BIO výrobků spojená 
s ochutnávkou  zdarma 
Kavárnička pro maminky: 8.11. v 16.30 
hod. 
Tradiční zimní bazar: 13. – 16.11. 
v budově Jednoty Bratrské u autobusového 
nádraží (z kapacitních důvodů budou 
přijímány pouze podzimní a zimní věci) 
13.11. – 9.30 – 17.00 hod. - příjem věcí do 
prodeje 
14.11. – 9.30 – 17.00 hod. – prodej věcí 
15.11. – 9.30 – 16.00 hod. – prodej věcí 
16.11. – 14.00 – 17.00 hod. – výdej 
neprodaných věcí 
V době konání bazaru bude herna v MC 
zavřena. Děkujeme za pochopení. 
 
Vyrábíme vánoční ozdoby z tvrdnoucí 
modelové hmoty, středa 22.11. ve 14.30 
hod. Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby 
podle své fantazie, vstupné 25,- Kč 
Povídání o zdravé výživě na téma 
„Mikulášské mlsání“,  středa 29.11. v 9.30 
hod. Nechte se inspirovat ke zdravému 
mlsání. 
Pečeme vánoční perníčky, středa 29.11. ve 
14.30 hod. Přijďte se s námi naladit na 
Vánoce, vstupné 25,- Kč 
Zdobíme vánoční perníčky,  středa 6.12. 
ve 14.30 hod. Přijďte si ozdobit napečené 
perníčky, vstupné 25,- Kč 
 
Otevírací doba herny 
Pondělí: 10.00-12.00 hod. -Nemluvňátka 
Úterý: 9.00-12.00 hod. – Předškolkáček 
Středa: 9.00-12.00 hod. – Předškolkáček 
          14.30-17.30 hod. – Výtvarné 
odpoledne 
Čtvrtek: 9.00-12.00 hod. - Předškolkáček 
 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
Filmový klub - Emir Kusturica  
Program:  pátek 24. 11. 2006 16.00 hod. 
Vzpomínáš na Dolly bell? 1981, 18.00 hod. 
Otec na služební cestě 1985, 20.00 hod. 
Dům k pověšení 1987, dokument Emir 
Kusturica – Portrait  sobota 25. 11. 2006 
15.00 hod. Arizona dream 1991, 18.00 hod. 
Underground 1995, 21.00 hod. Černá 
kočka, bílý kocour 1998, dokument – 
Mostar, Bosna a Hercegovina neděle 26. 
11. 2006 18.00 hod. No Smoking Orchestra 
Super 8 Stories by Emir Kusturica 2001 



Výstava v čajovně na měsíc listopad – 
fotoklub OKO – fotografie – Jana 
Kuklišová 
Stylové prostředí čajovny je otevřeno denně 
kromě pondělí od 16.00 do večerních 
hodin. 5 míst s připojením na internet, 
zdarma, denně od 13.00 do večerních 
hodin. Lezecká stěna pondělí 15.30 – 17.00 
hod., úterý až čtvrtek 19.30 – 21.30 hod. 
Zveme Vás. www.ddm-usti.cz 
 
Pozvánka na lampiónový průvod 
 
Jednota bratrská pořádá v pátek 3.11. 
Lampiónový průvod Ústím nad Orlicí. 
Průvod začíná zároveň na 2 místech, před 
ZŠ bří Čapků a před ZŠ Třebovská, 
v 16.30. Obě skupiny se setkají na 
autobusovém nádraží, kde je pro ně v 
Jednotě bratrské připraven ohňostroj, teplý 
čaj, ceny za nejhezčí lampióny a 
půlhodinové promítání grotesek Walta 
Disneye. Výroba vlastních lampiónů 
probíhá ve středu 1.11. od 16.30 na ZŠ 
Třebovská nebo ve čtvrtek 2. 11. od 17.00 v 
Jednotě bratrské. Materiál zajistíme, cena 
na 1 lampión: 30 Kč. 
 

Kurzy ČČK pro veřejnost 
 
7. listopadu 
Život zachraňující úkony  (zástava dechu 
a krevního oběhu, krvácení…) 
Kurz je od 19.00 do 21.00 hod. ve 
specializované učebně první pomoci na ZŠ 
Bratří Čapků. Cena kurzu je 100 Kč 
(členové ČČK 50 Kč) + příručka první 
pomoci zdarma. 
14. listopadu 
Kurz automatické externí defibrilace 
(první pomoc při zástavě srdce). Kurz 
začíná ve výše uvedené učebně od 18.00 
hod. a je zdarma. 
Senior doprava 
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. 
 
Den zdraví v Ústí nad Orlicí 
 
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, 
východní pobočka v Ústí n.O. ve spolupráci 
se SZŠ v Ústí n.O. pořádají 21. listopadu od 
9.00 do 17.00 hod. DEN ZDRAVÍ 
 
Při této akci zdarma vyšetříme hladinu 
cholesterolu v krvi, změříme krevní tlak, 
stanovíme MBI a % tělesného tuku, odběr 
krve na HIV. Zájemcům nabídneme 
poradenství v oblasti správné výživy, 
snižování nadváhy, odvykání 
kouření…Hlavním partnerem akce je 
VZP ČR. DEN ZDRAVÍ proběhne na 
poliklinice Galen v Ústí n.O.,  4. patro. 
 
Upozornění 
 
V Ústí nad Orlicí – Hylváty, Třebovská ul. 
Bylo otevřeno nové psí studio na úpravu 
psů. Informace na tel.:776019719 

Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – listopad 2006 
 
Čtvrtek 2. v 19.30 hodin 
PIRÁTI  Z KARIBIKU: Truhla mrtvého 
muže ŠUP 
Titulky.Vstupné: 65 Kč  
 
Pátek 3. a sobota 4. v 19.30 hodin 
VĚJÍŘ  LADY  WINDERMEROVÉ 
*  Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Pondělí 6. a úterý 7. v 19.30 hodin 
KRÁSKA  V NESNÁZÍCH ŠUP 
Vstupné: 70 Kč  
 
Středa 8. a čtvrtek 9. v 19.30 hodin 
NABÍT  A  ZABÍT ŠUP 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Sobota 11.v 17.00 a 19.30 hodin, neděle 12. 
v 19.30 hodin 
PRACHY  DĚLAJ  ČLOVĚKA 
Vstupné: 70 Kč  
 
Pondělí 13. a úterý 14. v 19.30 hodin 
KLIK – Život na dálkové ovládání 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Středa 15. a čtvrtek 16. v 19.30 hodin 
BLOCK  PARTY 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Neděle 19. a pondělí 20. v 19.30 hodin 
SUPER  NÁHRADNÍK 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Středa 22. v 19.30 hodin 
BÍLÁ  MASAJKA ŠUP 
Titulky. Vstupné: 55 Kč  
 
Úterý 28. a středa 29. v 19.30 hodin 
ROZCHOD! 
Titulky. Vstupné: 55 Kč  
 
Čtvrtek 30.  v 19.30 hodin 
PÉČKO  PRO  ZAČÁTEČNÍKY 
Titulky. Vstupné: 65 Kč  
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru MěÚ a ČD, tel. 465 514 271-2 

 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – listopad 2006 
 
Sobota 4. listopadu – Malá scéna 
15.00 hodin – O Sněhurce – pohádka pro 
děti, Malé divadélko Praha, vstupné: 40 Kč 
 
8. – 11. listopadu – Malá scéna 
NADOTEK – 6. ročník Filmového 
festivalu dokumentární tvorby se sociální 
tématikou, vstupné dobrovolné 
 
Úterý 14. listopadu – ZUŠ J. Kociana 
19.30 hodin – Polyfonie a meditace 
České klarinetové kvarteto, koncertní 
předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
Středa 15. listopadu – Malá scéna 
19.00 hodin – SÁM V HIMÁLAJI 
Cestopisná přednáška Karla Kocůrka, 
vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 21. listopadu – Malá scéna 

19.30 hodin – Robert KŘESŤAN a 
Druhá tráva, koncert, vstupné: 110 Kč 
 
Čtvrtek 23. listopadu – Roškotovo divadlo 
19.30 hodin – R. Harwood: 
GARDEROBIÉR 
Divadlo V Celetné Praha, divadelní 
předplatné, vstupné: 160 Kč 
 
Čtvrtek 30. listopadu – Kulturní dům 
9.00 hodin – MLÁDÍ 2006 – přehlídka 
ZUČ středoškolské mládeže. Slovesný obor 
je postupovou soutěží na festival poezie 
Wolkerův Prostějov 
 
Předprodej vstupenek: Informační 
centrum MěÚ v budově radnice, tel.: 465 
514 271-2, Informace: Klubcentrum v Ústí 
n.O., tel.: 465 521047, 465 525245 i fax, 
www.klubcentrum.cz 
 
Společenská kronika 
 
V měsíci listopadu se dožívají významného 
životního jubilea tito občané našeho města: 
70 let 
paní Karla Maková 
paní Hana Krahulcová 
paní Jarmila Kepplová 
paní Marie Olivová 
paní Jarmila Papáčková 
paní Marcela Kubová 
paní Milena Uhlířová 
paní Květa Muchová 
paní Marie Šlingrová 
paní Eva Páchová 
pan Zdeněk Motz 
pan Lubomír Pechanec 
75 let 
paní Marie Dušková 
paní Alenka Dykastová 
paní Libuše Dostálková 
pan Karel Petr 
pan Vladimír Mužík 
80 let 
paní Věra Renčínová 
paní Marie Kvasničková 
pan Jaroslav Špindler 
81 let 
paní Anna Ryšavá 
paní Ludmila Frostová 
paní Marie Aligrová 
paní Kateřina Šislerová 
pan František Kokeš 
pan Rudolf Jankovský 
82 let 
paní Marie Kulhavá 
paní Věra Čápová 
pan Oldřich Heger 
pan Karel Vaňous 
83 let 
paní Drahoslava Novotná 
paní Milada Jasanská 
paní Libuše Pavlíková 
pan Rudolf Raimann 
84 let 
paní Vlasta Andresová 
paní Emilie Bártová 
paní Vlasta Kašparová 
paní Marie Blažková 
pan Antonín Provazník 
pan Ladislav Langr 
pan Václav Fíla 
85 let 
paní Růžena Jiroušková 
paní Věra Hájková 



paní Vlasta Blehová 
pan Rudolf Imramovský 
86 let 
paní Božena  Uhrová 
paní Marie Zahradníková 
87 let 
paní Marie Petlachová 
pan Jan Hájek 
88 let 
paní Anna Nesejtová 
paní Bohumíra Štěpánová 
paní Bohumíra Beránková 
90 let 
paní Marie Dušková 
99 let 
paní Antonie Havlová 
103 let 
paní Marie Marková 
 
Poděkování 
 
Ve středu 4. října se uskutečnil výlet na 
Andrlův chlum pro důchodce z Centra 
sociální pomoci Ústí n. Orlicí. Děkujeme 
panu L. Zářeckému, který nás na toto 
oblíbené místo odvezl zadarmo. 
 
Pozvánka na přednášku  
 
KÚ pro Pardubický kraj a Okresní 
myslivecký spolek ČMMJ v Ústí n.O. 
pořádají odbornou přednášku – První 
pomoc při poranění v přírodě. Přednáška 
se koná 10. 11. v 17.00 hod. ve velkém 
zasedacím sále bývalého OkÚ v Ústí n.O. 
 
Pozvánka do spinning centra 
 
LK SPINNING CENTRUM Ústí nad 
Orlicíve sportovní hale Střední školy 
uměleckoprůmyslové (bývalé textilní školy) 
Vás zve v měsíci listopadu na lekce se 
slevou 
1 lekce - 75,- Kč,  10 lekcí - 650,- Kč 
Rozvrh na www.lkspinning.com nebo na 
tel.: 736 427 378 
Spinning 

 

je originální program jízdy na 
stacionárních kolech vytvořený ultra-
maratoncem v cyklistice  Johnnym G. Byl 
představen v roce 1987. Tento vysoce 
efektivní /skupinový/ trénink je 
beznárazový. Spinning

 

program využívá 
speciálně navržené stacionární kolo Johnny 
G Spinner, 3 pozice rukou a 5 základních 
pohybů. Během lekce je možné použít 
snímač tepové frekvence a tím co nejvíce 
přizpůsobit trénink individuálním cílům a 
požadavkům. Přijďte vyzkoušet spinning na 
vlastní kůži! 
 
Aerobic Master Class opět v Ústí 
 
11. listopadu v 9.00 hod. ve sportovní hale 
opět proběhne soutěž pro veřejnost. Cvičí 
se podle nejlepších českých lektorů 
v aerobiku ve všech věkových kategoriích. 
Pořadatel ASPV TJ Jiskra Ústí n.O. ve 
spolupráci s ČSAE a za přispění MěÚ 
v Ústí n.O. zve i  všechny diváky (zdarma).  
Bližší informace: holubarova@atlas.cz, 
propozice na www.sportbart.cz 
 
Program na kuželně v Hylvátech 
v listopadu 2006 
 

Čtvrtek 2.11. v 17.00 - přebor muži 
Hylváty „B“ – Pardubice „B“ 
Neděle 5.11. v 10.00-1.liga dorostenci 
Hylváty – Luhačovice 
Pondělí 6.11. od 16.00 - 2.liga 
neregistrovaných 
Čtvrtek 9.11. v 17.00 – divize muži 
Hylváty „A“ – Dvůr Králové n.L. „A“ 
Pondělí 13.11. od 15.30 - 1.liga 
neregistrovaných 
Čtvrtek 16.11. v 17.00 - přebor muži 
Hylváty „B“ – Česká Třebová „C“ 
Neděle 19.11. v 17.00 -1.liga dorostenci 
Hylváty – Dyn.Liberec 
Pondělí 20.11. od 16.00 - 4.liga 
neregistrovaných 
Středa 22.11. od 15.30 - 5.liga 
neregistrovaných 
Čtvrtek 23.11. v 17.00 - divize muži 
Hylváty „A“ – Náchod „C“ 
Pondělí 27.11. od 16.00 - 3.liga 
neregistrovaných 
Čtvrtek 30.11. v 17.00 - přebor muži 
Hylváty „B“ – Smiřice „B“ 
Petr Glac  
 
Sportovní centrum RADAVA 
 
Středa 1.11. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
Neděle 5. 11. – 13.00 – 15.30 hodin 
Rodinka (rodiče s dětmi) 
Neděle 5.11. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 6.11. – 16.30 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 6.11. – 19.15 – 23.00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Úterý 7.11. – 18.00 – 22.30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Středa 8.11. – 19.15 – 23.00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 12.11. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 13.11. – 19.15 – 23.00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Úterý 14.11. – 15.30 – 23.00 hodin 
Electroworld Cup (jednotlivci) 
Středa 15.11. – 19.15 – 23.00 hodin 
Mobil Centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 19.11. – 13.00 – 15.30 hodin 
Pepa Hoblík Junior (mládež) 
Neděle 19.11. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 20.11. – 18.00 – 22.30 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 21.11. – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 1. liga (družstva) 
Středa 22.11. – 19.30 – 23.00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Neděle 26.11. – 19.30 – 23.00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 27.11. – 16.30 – 19.15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Pondělí 27.11. – 19.15 – 23.00 hodin 
U Malinů 6. liga (družstva) 
Úterý 28.11. – 18.00 – 23.00 hodin 
ABL 2. liga (družstva) 
Středa 29.11. – 17.30 – 22.30 hodin 
VychLeas Duel (jednotlivci) 
 
Sportovní centrum Radava, V Lukách 
1515, tel.-rezervace: 465 529 477-9, e-
mail: radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Kam z a sportem v listopadu 

 
Sobota 4. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol Hr. Králové (II. 
volejbalová liga mužů) 
Neděle 5. listopadu 
Jiskra Hylváty – Luhačovice (I.liga 
v kuželkách dorostenců v 10 hod., kuželna 
Hylváty pod lesem 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol Pardubice (krajský 
volejbalový přebor juniorek od 10 hod. ve 
sport. hale) 
Sobota 11. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Trutnov (fotbal.divize, 
poslední kolo od 14 hod.) 
TTC Ústí n.O. B – Montas Hr. Králové 
(II.liga ve stol.tenisu žen od 10 hod. v herně 
na Kopečku) 
Sokol Kerhartice – Litomyšl (krajský 
volejbalový přebor I.tř. mužů v 10 hod. 
v sokolovně v Kerharticích) 
Neděle 12. listopadu 
Jiskra Ústí n.O. – Moravská Třebová 
(krajský volejbalový přebor juniorek od 10 
hod. ve sport. hale) 
Sobota 18. listopadu 
Sokol Kerhartice – Chvaletice (krajský 
volejbalový přebor I.tř. mužů od 10 hod. 
v sokolovně v Kerharticích) 
Neděle 19. listopadu 
Jiskra Hylváty – Liberec (I.liga v kuželkách 
dorostenců od 10 hod. kuželna Hylváty pod 
lesem) 
Sobota 25. listopadu 
Krajský volejbalový přebor st.žáků – turnaj 
od 9 hod. v tělocvičně ZŠ Bratří Čapků 
TTC Ústí n.O. – Litoměřice B a Most 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10 a 15 hod. 
v herně na Kopečku) 
TTC Ústí n.O. – Tišnov (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 17 hod. v herně na 
Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – Havl. Brod 
(II.volejbalová liga mužů v 10 hod. ve 
sport.hale) 
Neděle 26. listopadu 
TTC Ústí n.O. – Chotěboř (III.liga ve 
stol.tenisu mužů od 10 hod. v herně na 
Kopečku) 
Jiskra Ústí n.O. – Dolní Újezd (krajský 
volejbalový přebor juniorek v 10 hod. ve 
sport. hale) 
 
Nový krytý plavecký bazén 
 
Pondělí: 23.30 – 20.00 hod. 
Úterý: 5.30 – 8.00,  13.00 – 21.00 hod. 
Středa: 15.00 – 21.00 hod. 
Čtvrtek: 5.30 – 8.00, 15.00 – 20.00 hod. 
Pátek: 5.30 – 8.00, 13.00 – 22.00 hod. 
Sobota: 8.00 – 22.00 hod. 
Neděle: 8.00 – 21.00 hod. 
Upozornění: 
10.11.: 12.00 – 22.00 hod. 
14.11.:  14.30 – 21.00 hod.         
17.11.: 8.00 – 22.00 hod. 
25.11.: sanitární den, otevřeno 14.00 – 
22.00 hod. 
Těhotné ženy: každá středa 12.30 – 14.00 
Vodní aerobik: po + čt 20.00 – 21.00 
 
 
Zamykání  Tiché Orlice 
 
Vodáci KČT Horalu Vás zvou na ukončení 
vodácké sezóny na Tiché Orlici, které se 
bude konat v sobotu 4. 11.. Sraz všech 



účastníků, a to i svátečních vodáků-
amatérů,  je v 10.30 hod. u mostu za 
provozovnou RIETER CZ a.s. „v 
Nebíčku“, v 11.00 hod. společný start a 
splutí cca 7 km na tábořiště v Cakli Ústí n. 
O.. Veškeré vodácké vybavení (lodě, 
plovací vesty, přilby) si můžete vypůjčit 
přímo ve Vodáckém tábořišti v Cakli na tel. 
604 644 418 (p. Jiří Rous). Odpoledne ve 
vodácké loděnici opékání buřtů a podle 
počasí soutěže pro děti, vodní a jiné hrátky 
v prostoru tábořiště pro dospělé, večer 
volná zábava s country kapelou a zpěvem v 
klubovně. Podrobnosti sledujte na 
www.kcthoral.cz. 
Akce je součástí projektu Aktivní turistika 
v Česku a je spolufinancována Evropskou 
unií a Pardubickým krajem. Za KČT Horal 
Milan Zeman, tel. 737 305 105 
 
Vánoční turnaj ve futsalu 
 
Sokol Ústí n.O. – oddíl sálové kopané 
pořádá v sobotu 9. 12. v tělocvičně ZŠ Bří 
Čapků Vánoční turnaj ve futsalu. Přihlášky, 
které musí obsahovat tel. kontakt, popř. e-
mail na vedoucího družstva můžete podat 
do 1.12. na adresu. PhDr. Vlastimil Kolář, 
Nerudova 159, Ústí n.O., e-mail: 
vlasta.kolar@centrum.cz, nebo na tel.: 732 
610 102. Startovné je 550 Kč za družstvo 
do 1.12. na výše uvedenou adresu (osobně, 
složenka), bez zaplacení startovného bude 
přihláška vyřazena. Prezentace do 8.00 
hod., losování 8.00 – 8.15 hod., zahájení 
8.30 hod. Všichni hráči musí mít sálovou 
obuv nezanechávající stopy na hrací ploše, 
hraje se dle pravidel futsalu, všichni hráči 
startují na vlastní nebezpečí. Družstva na 1. 
– 3 místě obdrží věcné ceny. Občerstvení 
zajištěno. 
 
Akademie vzdělávání v Ústí nad Orlicí 
 

1. 11. Cestovní náhrady od 1. 1. 2007 – 
nová právní úprava 
7. 11. Velké opakování zákona o DPH 
15. 11. Odpovědnost zaměstnavatele za 
škodu při pracovních úrazech a             
nemocech povolání po 1. 1. 2007 
21. 11. Příprava účetní závěrky za rok 2006 
pro podnikatele   
28. 11. Aktuality mzdového účetnictví a 
praktické příklady      
5. 12. Účetní závěrka za rok 2006 pro 
podnikatele 
11. 12. Daň z příjmů ze závislé činnosti a 
z funkčních požitků 
12. 12. Příprava na účetní a daňovou 
závěrku roku 2006 
tel. 465523129    www.akademieuo.cz 
 
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 
11/2006 vychází 25.10. 2006. Sazba JPG 
Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
ZDARMA                 MK ČR 100 39 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


