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Milí spoluobčané, vážení občané města 
Ústí nad Orlicí a všech jeho částí, 
 
rok s sešel s rokem a já mohu trochu 
bilancovat ten svůj první ve funkci 
starosty města. 
Nastupoval jsem s vědomím, že nejsem 
Mužem č.1, ale Služebníkem č.1 a snažil 
jsem se mluvit se všemi, kteří o kontakt se 
mnou měli zájem. Společně jsme řešili 
všednodenní starosti typu rozbitých 
schodů u hotelu Poprad, vyměřování 
zahrádek u Špindlerovy ulice, 
výměny vašich pozemků pod novou 
cyklostezkou za městské, či jak 
zlegalizovat studnu v Černovíru, aby to co 
nejméně bolelo…Mluvil jsem se všemi 
politiky na všech úrovních, kteří mohou 
svým hlasováním kladně ovlivnit prostředí 
a chod našeho krásného města. Rád jsem 
navštěvoval shromáždění občanů 
v Kerharticích i Knapovci a Houžovci, 
abychom si vzájemnou komunikací byli 
blíže a odpovídal jsem na všechny druhy 
otázek.  
A stejně jako začíná rozkvétat nový Dům 
s pečovatelskou službou, Hernychova vila, 
Malá scéna a nový fotbalový stadion 
„t řetího tisíciletí“, stejně jako pokračuje 
revitalizace sídliště Na Štěpnici a rostou 
nová obchodní centra a připravujeme – 
spolu s investory - výstavbu bytových 
domů, rodinných domků a vil a úspěšně 
pronajímáme a prodáváme naše 
průmyslové zóny a chystáme další 
projekty pro krásu a rozvoj města, stejně 
tak si přeji, aby ve vašich domácnostech i 
duších rostla radost, láska a mír. A proto 
Vám, drazí občané našeho krásného města 
Ústí nad Orlici, přeji především ZDRAVÍ, 
LÁSKU a ŠTĚSTÍ – tedy i prosperitu do 
roku 2008 a krásné a klidné Vánoce. 
Mějme se rádi. 
  
Richard Pešek 
starosta Ústí nad Orlicí 
 
 
Slovo tajemnice městského úřadu 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte mi, abych se u příležitosti 
hodnocení uplynulého roku 2007 společně 
s Vámi zastavila u některých důležitých 
okamžiků v životě městského úřadu.  
 
Jednou z cest, jak dosáhnout vysoké 
efektivnosti v činnosti úřadu, je zvládnout 
zákony stanovené kompetence s co možná 
nejnižším počtem úředníků. To ovšem 
s sebou přináší jejich vyšší pracovní 
zatížení. V duchu této filozofie byla 
realizována i zatím poslední organizační 
změna, kterou rada města schválila 
v prosinci loňského roku a sice zrušení 
dvou odborů městského úřadu, a to 
správního odboru a odboru regionálního 
rozvoje. Správní činnosti, které uvedené 
odbory zabezpečovaly, byly převedeny do 

činností několika stávajících odborů. 
Činností správního odboru byly beze 
zbytku začleněny do odboru dopravy a 
silničního hospodářství. Činnosti odboru 
regionálního rozvoje pak do odborů 
majetkoprávního, investičního a odboru 
stavebního úřadu. Podrobné informace 
jsou obsaženy v novém Organizačním 
řádu úřadu, který je k nahlédnutí na 
webových stránkách města. 
 
Vedle efektivnosti úřadu dané počtem 
úředníků, byla naše pozornost zaměřena i 
na kvalitu zajišťovaných služeb. Také 
v roce 2007 pokračoval městský úřad 
v aplikaci programu vzdělávání úředníků. 
Všichni úředníci, kteří vykonávají státní 
správu absolvovali zkoušku odborné 
způsobilosti, která je nezbytným 
předpokladem pro výkon většiny 
správních činností. 
 
Neodmyslitelnou součástí fungování úřadu 
dnešních dnů je získání zpětné vazby, 
týkající se vystupování úředníků navenek. 
Jednalo se o to, zda v reálných situacích 
při kontaktu s veřejností dodržují úředníci 
pracovní normy a etické principy chování. 
Průzkum provedený odbornou  firmou 
Berman Group přinesl potěšitelné 
výsledky. Hodnotitel je shrnul jako 
nadprůměrné. Osobně tuto skutečnost 
vnímám nejen jako pochvalu práce našich 
vedoucích odborů a úředníků, ale 
především jako velký závazek vůči Vám 
spoluobčanům, kterým městský úřad  své 
služby poskytuje. 
 
 
JUDr. Eva Kalousková 
tajemnice  
Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
 
 
9. ÚSTECKÉ  VÁNOCE  2007 
 
Chtěli bychom poděkovat organizátorům  
této úspěšné akce, dále všem, kteří 
v průběhu letošního ročníku ústeckých 
Vánoc vystupovali na Mírovém náměstí. 
Poděkování patří také všem níže 
uvedeným sponzorům, kteří se, vedle 
městského rozpočtu, výrazně podíleli na 
zdárném průběhu celé akce: 
Kabelová televize, s.r.o., Ekola, s.r.o., 
Tepvos, s.r.o., Moldex Metric, v.o.s., 
Proplast, s.r.o., Pavel Pirkl - úklidová 
firma, Gastro Komplet, Forenta, s.r.o., 
G – konzult, Art decor interiéry, TIPO, 
Jiří Svoboda – prodej ryb 
 
Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ 
 
Zápis žáků do 1. tříd na ZŠ Bratří Čapků, 
ZŠ Komenského a ZŠ Třebovská 
v Hylvátech se uskuteční v úterý 29. 1. a 
ve středu 30. 1.od 14:00 do 17:00 hodin.  
Zápis dětí do 1. třídy na ZŠ v Kerharticích 
se uskuteční v úterý 29. 1. od 13:30 do 
17:00 hodin. 
Rodiče dětí přinesou k zápisu svůj 
občanský průkaz, vyplněný dotazník a 
rodný list dítěte. 
 

Kulturn ě společenské centrum  
česko-polského příhraničí 
 
Stavební práce na celkové rekonstrukci 
Hernychovy vily, které byly zahájeny 
v listopadu loňského roku, se blíží ke 
konci. Stavba bude  ukončena v souladu se 
smlouvou o dílo do konce ledna 2008. V 
současné době jsou dokončovány zejména 
truhlářské a podlahářské práce, probíhá 
kompletace elektroinstalace a pokračují 
venkovní práce na úpravě zahrady.  
Dokončenou rekonstrukcí se Hernychova 
vila změní na Kulturně společenské 
centrum česko-polského příhraničí, ve 
kterém bude sídlit a svoji činnost 
vykonávat městské muzeum. V suterénu 
objektu bude otevřena nová restaurace a 
dosud nevyužívaná zahrada se v příštím 
roce promění v odpočinkový park 
uprostřed města.      
Finančně náročný projekt je z velké části 
spolufinancován Evropskou unií z 
programu přeshraniční  spolupráce 
INTERREG IIIA a tyto prostředky byly 
získány ve spolupráci s Euroregionem 
Glacensis. 
 
Petr Hájek, vedoucí investičního odboru 
 
Cena Města Ústí nad Orlicí za rok 2007 
 
Návrhy na udělení Ceny Města Ústí nad 
Orlicí za rok 2007 mohou Zastupitelstvu 
města Ústí nad Orlicí předkládat členové 
zastupitelstva města a občané města v  
termínu – do 29. února 2008. Návrhy 
musí být písemné, označené k jednání 
Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a 
musí být řádně odůvodněné. 
Cenu Města Ústí nad Orlicí tvoří věcný 
dar dle rozhodnutí Zastupitelstva města a 
děkovný dopis starosty.  
Evidence oceněných se vede v Kronice 
města Ústí nad Orlicí. 
 
 
Výše ceny vodného a stočného od 1. 
ledna 2008 
 
Cena vody pitné a vody odkanalizované 
 
Voda pitná: 
17,70 Kč/m3 + 9 % DPH  = 19,29 Kč/m3 
Voda odpadní (srážková, splašková): 
21,20 Kč/m3 + 9% DPH  =  23,11 Kč/m3 
Celkem: 
38,90 Kč/m3 + 9% DPH  = 42,40 Kč/m3 
 
Pro větší informovanost Vám, jako 
zákazníkům a občanů města Ústí n.O., 
sdělujeme, že cena za vodu pitnou a 
odkanalizovanou odpadní narůstá celkem 
o cca 2,3%. K nárůstu ceny dochází jak u 
vody pitné – o  0,40 Kč/m3 bez DPH, tak u 
ceny vody odpadní odkanalizované – o 
0,50 Kč/m3 bez DPH. Další cenový nárůst 
o 4% pro neplátce DPH (zejména 
obyvatelstvo) tvoří změna sazby DPH 
z 5% na 9%. 
Pokud není při změně ceny proveden 
kontrolní odpočet, stanoví se spotřeba 
poměrným způsobem na část za starou a 
novou cenu (bez DPH) z denního průměru 
za vyúčtované období při následujícím 
fakturačním odečtu. S ohledem na změnu 



sazby DPH bude za celé fakturační období 
účtována sazba DPH 9%. 
Společnost TEPVOS, s.r.o. dále zajišťuje 
služby spojené s výrobou, dodávkou tepla 
a teplé vody smluvním odběratelům 
společnosti. Dodávky těchto médií budou i 
nadále probíhat na základě platných 
smluv, cenových ujednání a cenových 
kalkulací podléhajícím regulaci ERÚ a to 
formou výběru zálohových plateb 
podléhajícím ročnímu vyúčtování. 
Kontaktní informace Vám poskytneme 
v sídle společnosti, Třebovská 287, Ústí 
n.O., tel.: 465 519 841, fax: 465 519 857, 
e-mail: tepvos@tepvos.cz nebo na 
www.tepvos.cz 
Provozní úsek, zajišťující provoz 
vodovodů,kanalizací a ČOV, je umístěn na 
ČOV v Ústí n.O., tel.: 465 523 315. 
Provozní úsek, zajišťující provoz tepelného 
hospodářství je umístěn v Heranově ul. 76, 
tel.: 465 521 065. 
Úsek správy a rozvoje majetku společnosti 
je dislokován na Třebovské ul . 287, tel.: 
465 519 841. 
Hlášení poruch a havárií 
- dodávky tepla a teplé vody – 465 523 
164 a 777673 351 (od 06:00 do 21:00) 
- ostatní poruchy – 465 523 315 a 777 
673 350 (nepřetržitě) – havárie a poruchy 
vodovodní a kanalizační sítě, veřejného 
osvětlení, světelné signalizace, tepelného 
hospodářství. 
 
Ing. Martin Lang, 
jednatel a ředitel společnosti 
 
 
Posuzování vlivů na životní prostředí 
 
KÚ Pardubického kraje 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 
společnosti Silniční projekt s.r.o., 
Šumavská 31, 602 00 Brno na akci  

„Modernizace silnice II/315 Loučky - 
Hrádek“ 
 
Oznámení zpracované oprávněnou osobou 
v rozsahu dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí je k nahlédnutí 
v provozní dny MěÚ Ústí n. O., na odboru 
životního prostředí, v kanceláři č. 252 
nebo po tel. dohodě na telefonu 465 514 
259. Do textové části oznámení lze také 
nahlédnout v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA 
(http://www.cenia.cz) a na stránkách MŽP 
ČR (http://www.env.cz/EIA), kód záměru 
PAK 312. 
Každý může zaslat své písemné vyjádření 
k tomuto oznámení na adresu KÚ 
Pardubického kraje do 20 dnů ode dne 
zveřejnění této informace o oznámení na 
úřední desce KÚ. 

Květuše Richterová, vedoucí odboru ŽP  
 
 
Plán oblasti povodí Horního a středního 
Labe 

MŽP ČR jako příslušný úřad podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, provedlo zjišťovací 
řízení k „Plánu oblasti povodí Horního a 
středního Labe“, zahájené dne 24.10.2007. 
Koncepce Plán oblasti povodí Horního a 
středního Labe stanoví konkrétní cíle pro 
oblast povodí Horního a středního Labe na 
základě rámcových cílů Plánu hlavních 
povodí ČR. Účelem plánování v oblasti 
vod je vymezit a vzájemně harmonizovat 
veřejné zájmy jako jsou: ochrana vod jako 
složky životního prostředí, ochrana před 
povodněmi a dalšími škodlivými účinky 
vod, atd.  
V závěru zjišťovacího řízení MŽP ČR 
konstatuje, že posuzovaná koncepce 
naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 
písm. a) zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a proto bude 
zpracováno vyhodnocení vlivů koncepce 
„Plán oblasti povodí Horního a 
středního Labe“ na životní prostředí a 
veřejné zdraví dle zákona o posuzování 
vlivů. Současně stanovilo 28 aspektů, na 
které by se mělo hodnocení vlivů zaměřit. 
Text závěru zjišťovacího řízení je 
zveřejněn na úřední desce a internetové 
stránce MěÚ Ústí n. O. a je k nahlédnutí 
na stránce MŽP – www.ceu.cz/EIA/SEA, 
kód koncepce MZP070K. 

Květuše  Richterová, vedoucí odboru ŽP 

 
Třídění odpadů – nápojové kartony 

Nápojové kartony, většinou označované 
jako „krabice“ od džusů, mléčných 
výrobků, vína apod.,  se staly již běžnou 
součástí našich nákupů. Někteří z nás 
oceňují snadnou skladovatelnost tohoto 
obalu, jiní to, že nápoje mají delší 
trvanlivost, takže nemusíme tak často na 
nákup. Málokdo se však zamýšlí nad 
dalším „životem“ tohoto obalu poté, co se 
změní v odpad. 
 
Nápojový karton je tvořen z několika 
vrstev různých materiálů, jejichž výhodné 
vlastnosti se tak kombinují: papír je lehký, 
polyethylen je nepropustný pro vodu i 
mikroorganismy a hliník je odolný vůči 
pronikání vodních par, plynů a některých 
chemických látek. Některé nápojové 
kartony (tzv. „aseptické“) jsou složeny 
z těchto tří materiálů, jiné (tzv. „septické“) 
obsahují pouze papír a polyethylen. Jejich 
složení pak předurčuje také použití: 
krabice bez hliníkové vrstvy slouží na 
potraviny k okamžité spotřebě (většinou 
kefíry, jogurtová a čerstvá mléka), krabice 
s hliníkovou fólií fungují podobně jako 
konzerva, takže se do nich plní nápoje 
s prodlouženou trvanlivostí (nejčastěji 
trvanlivá mléka, džusy, vína apod.). 
Pokud se nápojové kartóny vytřídí 
podobně jako papír, sklo, nebo plasty, je 
možné je dále využít: 
- v papírnách - krabice se rozemelou ve 
vodě a na sítech se zachytí tzv. „papírové 
vlákno“, které je surovinou pro výrobu 
papíru. Nápojové kartony obsahují velmi 
kvalitní surovinu, takže o  jejich 
zpracování je velký zájem. Ze zbytků 
hliníkové a polyetylenové fólie lze vyrábět 
např. palety. 
- ve stavebnictví - na speciální lince se 
krabice rozdrtí a tato drť se za tepla slisuje 

do desek, které mají velmi dobré izolační 
vlastnosti. 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Třídní přehrávka – flétna p. uč. J. 
Kněžek 
 9.1. v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
14.1. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Pololetní koncert ZUŠ 
24. 1. v 18:30 hod. – Roškotovo divadlo 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
14.1. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
****    ****   ****   ****    ****    **** 
Základní umělecká škola Jaroslava 
Kociana v Ústí nad Orlicí hledá 
pracovníka na pozici školník. 
Požadujeme: 
- minimálně výuční list 
- samostatnost, spolehlivost a pečlivost 
Nabízíme: 
- hlavní pracovní poměr 
- platové zařazení dle platných předpisů 
- příjemné pracovní prostředí v nové 
budově 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  zus.uo@tiscali.cz 
 
  
Poděkování 
 
Dne 6. prosince 2007 se konalo již třetí 
setkání důchodců ve firmě UO TEX s.r.o. 
Iniciátorem těchto posezení je jednatel 
firmy ing. Martin Mejdr, kterému touto 
cestou děkujeme, že se na nás po odchodu 
do důchodu nezapomnělo. 
Poděkování patří rovněž kolektivu 
pracovnic, které se během dne o nás starají 
a připravují pohoštění. 
 
Důchodci UO TEX s.r.o. Kerhartice 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka 
Pondělí 7.1. od 10:00 hodin 
Návštěva Městské knihovny v Ústí n.O., 
pondělí 7.1. od 15:30 hodin. Sraz před 
vchodem do knihovny. 
Zdobíme trička potiskem textilními 
barvami 
Středa 9.1. od 14:30 hodin, zdobit budeme 
textilními barvami přes šablonky. Tričko 
nebo jakýkoli výrobek na potištění 
s sebou. 
Rodinné konstelace 
Čtvrtek 10.1. od 16:30 hodin, vstupné: 50 
Kč 
Vyrábíme gelové svíčky 
Středa 16.1. od 14:30 hodin, s sebou 
dekoraci dovnitř svíčky, vstupné: 35 Kč 
Povídání o čajích 
Středa 23.1. od 9:30 hodin, ochutnávka, 
možnost nákupu na místě 
POZOR!!! 
Od ledna 2008 zahajujeme cvičení 
maminek s dětmi od 1 roku do 3 let pod 
vedením fyzioterapeutky paní L. 
Tomešové. Cvičení je vždy v pondělí, 1x 



za 14 dní od 9:30 do 10:00 hodin. Termíny 
leden: 7.1.a 21.1. Přihlaste se, prosím, 
včas na uvedených kontaktech nebo v MC, 
kapacita omezená, vstupné 20Kč/dítě. 
Kontakt: M. Crhonková 605 774 569, K. 
Fišarová 605 965 463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
 
Rodinné centrum Srdíčko 
 
Dětský karneval – 20. ledna od 16:00 – 
18:00 hodin. 
Můžete se těšit na zpívání, tancování, 
soutěže a velké karnevalové veselí. 
Vstupné: 1 dítě – 40 Kč, 1 dospělý – 30 
Kč, 4 a vícečlenné rodiny - 120 Kč. 
Kontaktní osoba: Mgr. N. Brožová, 
vedoucí RC Srdíčko, tel.: 604 313249, e-
mail:nicol.brozova@jbuo.cz, www.jbuo.cz 
 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Ani v měsíci prosinci klienti Stacionáře 
nezaháleli. Jejich tety pro ně za finanční 
pomoci města a sponzorů uspořádaly 
mnoho akcí. 
Nejprve to byla návštěva městské 
knihovny, kde p. Slavík připravil 
zajímavou besedu. 
Dále se konal návštěvní den v Charitě 
v Rychnově nad Kněžnou. Klienti 
společně s tetami navštívili „Předvánoční 
Prahu“ spojenou s Mikulášskou besídkou 
v Letňanech. 
Nesmíme zapomenout na vánoční besídku 
ve Stacionáři, na kterou byli zváni 
zastupitelé města a naši sponzoři. Tato 
besídka má dlouholetou tradici a je moc 
hezky připravena ze strany personálu i 
klientů. 
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem 
našim sponzorům, MěÚ Ústí n.O. a 
pracovníkům Stacionáře. Popřát všem 
hodně zdraví a osobních úspěchů v novém 
roce. 
Za ústecký Stacionář H. Zastoupilová, 
vychovatelka 
 
Galerie pod radnicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod 
radnicí, kde jsou do 13. ledna vystaveny 
práce, které byly zaslány do soutěže 
Vánoce a betlém. 
Výstavu si lze prohlédnout  od 13:00 do 
17:00 hodin, a to denně kromě pondělí a 
svátků 25.12. a 1.1. Slavnostní 
vyhodnocení soutěže se uskuteční  11. 
ledna od 13:00 hodin. 
 
Poděkování Českému červenému kříži 
 
Děkuji Českému červenému kříži v Ústí 
nad Orlicí za poskytování velmi užitečné 
služby – Senior doprava. Ochota a 
vstřícnost řidičky paní Maixnerové je 
obdivuhodná. 
 
L. Masaříková 
 
Tříkrálový koncert 
 

Oblastní charita v Ústí n.O., 
Římskokatolická farnost – Děkanství Ústí 
n.O., ZUŠ J. Kociana Ústí n.O. Vás zvou 
na 
TŘÍKRÁLOVÝ  KONCERT 
6. ledna od 17:00 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Orlicí. 
Program:  Skladby starých mistrů – 
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
„Hej, mist ře!“ 
Studentský symfonický orchestr 
DECAPODA ZUŠ J. Kociana Ústí n.O. 
Smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec 
Králové, sbormistr: Lenka Lipenská. 
Dirigent: Miluše Barvínková 
Výtěžek z dobrovolného příspěvku bude 
použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 
2008. 
****   ****   ****   ****   ****  **** 
V minulém čísle Informačního listu jsme 
psali o Tříkrálové sbírce. Pro upřesnění 
uvádíme, že v našem městě se tato sbírka 
uskuteční ve dnech 4. – 6. 1. 2008 a 
vyvrcholí výše uvedeným koncertem. 
 
Omluva redakce 
 
Omlouváme se čtenářům a paní Mgr. Evě 
Stránské, autorce příspěvku Vánoce na ZŠ 
Komenského, za chybu v interpunkci v 
uveřejněném článku, která vznikla v 
redakci při jeho přepisu. 
- red - 
 
Pozvánka na ples 
 
Zveme všechny bývalé žáky a příznivce na 
XII. maturitní ples, který pořádá SOŠ a 
SOU automobilní Ústí nad Orlicí  dne 18. 
ledna 2008 v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí. Začátek je v 19:00 hodin. 
 
 
Pozvánka na Hasičský ples 
 
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí 
I. Vás srdečně zve na tradiční 
HASIČSKÝ  PLES, 
který se koná dne 26. ledna 2008 od 
20:00 hodin v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí. 
Vstupné: 90 Kč + 10 Kč místenka do 
velikého sálu i Modrého salonku. 
K tanci a poslechu hraje DUO BÍLÝ 
Králíky ve velkém sále a DUO AKCENT 
v Modrém salonku. 
Na Vaši návštěvu se těší ústečtí 
dobrovolní hasiči. Tombola a občerstvení 
zajištěno. 
Předprodej vstupenek bude probíhat 
v Hasičském domě každé pondělí, 
středu a pátek počínaje 14.1. 2008 od 
16:00 do 18:00 hodin. 
 
Služby lékáren 
 
24.12. – 30.12.  Lékárna u nádraží, ČT 
31.12. – 6.1. 2008 Lékárna Na Štěpnici, 
ÚO 
7.1. – 13.1. Lékárna Mellisa, ČT 
14.1. – 20.1. Lékárna Na Příkopech, ÚO 
21.1. – 27.1.  Lékárna Arnika, ČT 
28.1. – 3.2.  Lékárna Na Kociánce, ÚO 
Výkon lékárenské pohotovostní služby je 
v pracovní dny od 18:00 do 20:00 hod., 

v nepracovní dny 8:00 – 12:00 hod. Po 
této době je k dispozici příslužba pouze 
pro neodkladné požadavky nemocnic, 
LSPP či ZZS ve všední dny do 21:00, 
v nepracovní dny do 18:00 hod. 
 
Stomatologická pohotovost 
 
29.-30.12. – MUDr. J. Štancl a 31.12. – 
MUDr. I. Štanclová, F.V.Krejčího 405, 
ČT, tel.: 465 530247 
1.1.2008 – MUDr. M. Vávrová, D. 
Dobrouč 446, tel.: 465 543015 
5.-6.1. – MUDr. E. Víšová,  Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423949 
12.-13.1. – MUDr. L. Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524126 
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  *** 
Další lednové služby stomatologické 
pohotovosti nebyly v době uzávěrky IL 
k dispozici. 
 
 
Kino Máj – leden 2008 
 
Pondělí 7. a úterý 8. v 19:30 hodin 
MÉ DRUHÉ JÁ 
Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 9. a čtvrtek 10. v 19:30 hodin 
SEJMI JE VŠECHNY 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Sobota 12. a neděle 13. v 19:30 hodin 
SUPERBAD 
* Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 14. a úterý 15. v 19:30 hodin 
INVAZE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 16. v 19:30 hodin 
POSLEDNÍ VLAK 
Česká verze. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 18. a sobota 19. v 19:30 hodin 
CHYŤTE DOKTORA 
Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 21. v 19:30 hodin 
ONCE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 23. v 19:30 hodin 
HRDINOVÉ A ZBAB ĚLCI 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 25. a sobota 26. v 19:30 hodin 
KRÁLOVNA ALŽB ĚTA: Zlatý v ěk 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 28. v 19:30 hodin 
PROBUZENÍ TMY 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 29. a středa 30.  v 19:30 hodin 
RESIDENT EVIL: Zánik 
* Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Nabídka pořadů – leden 2008 
 
Čtvrtek 17. ledna 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
P. Barillet, J.-P. Grédy: ČTYŘI 
POKOJE DO ZAHRADY  (Pražská 
umělecká agentura). 



(divadelní předplatné), vstupné: 180 Kč 
 
Čtvrtek 17. ledna 
od 9:00 hodin – Kulturní dům 
AKADEMIE 2008  – nesoutěžní přehlídka 
ZUČ zvláštních a speciálních škol regionu  
 
Úterý 22. ledna 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
TANEČNÍ DOSTAVENÍ ČKO 
S MADAME POMPADOUR 
(koncertní předplatné), vstupné: 110 Kč 
 
Sobota 26. ledna 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
KOCOUR V BOTÁCH  – pohádka pro 
děti, Divadelní spolek JIŘÍ Poděbrady, 
vstupné: 45 Kč 
 
Čtvrtek 31. ledna 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ – 
Cestopis s promítáním fotografií. 
Přednáší: T. Černohous z Jablonného n.O., 
vstupné: 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 111, 
465 514 271, informace: Klubcentrum, 
tel.: 465 521047, 465 525245 
 
LK Spinning Centrum 
 
Novinky!! 
- iontové nápoje Nutrend zdarma 
- doplňky stravy Nutrend vhodné pro 
snazší spalování tuků při zátěži 
- speciální  lekce zaměřené na zvýšení 
spalování tuků, na kondiční (zimní) 
přípravu sportovců, pro uzavřené skupiny 
(slevy), ukázkové hodiny pro školy 
(zpestření výuky TV) 
- nový klient obdrží dárek 
Týdenní rozvrh 
Po – pá: v 10:00, 16:00, 17:30, 19:00 hod. 
So – ne: v 10:00, 14:00, 16:00, 17:30 hod. 
(po dohodě i v jiném čase) 
Akce – soboty, neděle 
(prodloužené lekce, bodyforming, 
maratony – viz lkspinning.com) 
Ceník: 1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka) – 700 Kč, skupiny – cena 
dohodou 
Hala SŠUP, Zahradní 541, ÚO, rezervace 
předem: 736 427 378, bližší informace: 
www.lkspinning.com 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Středa 2.1. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Pondělí 7.1. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 8.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 9.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 12.1. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Neděle 13.1. – 19:00 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 14.1. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 15.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 

Středa 16.1. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček  (jednotlivci) 
Středa 16.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 20.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 21.1. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 23.1. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
Neděle 27.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 28.1. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 29.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 30.1. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 30.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Kam za sportem v lednu 
 
Úterý 1. ledna 
9. novoroční výstup na Andrlův chlum. Cíl 
pochodu průběžně od 11:00 do 18:00 hod. 
pod rozhlednou 
Sobota 5. ledna 
35. kondiční běh do vrchu na Andrlův 
chlum. Trasa asi 2,5 km, startují všechny 
věkové kategorie. Start ve dvojicích od 
10:00 hod. od restaurace Mendrik, kde je 
možno se od 9:00 hod. přihlásit 
Neděle 6. ledna 
Okresní přebor v ledním hokeji mladších 
žáků – turnaj od 9:00 hod. na Zimním 
stadionu 
Sobota 19. ledna 
HC Ústí n.O. – Sokol Semanín, okresní 
přebor v ledním hokeji mužů od 19:00 
hod. na zimním stadionu v České Třebové 
Sokol Kerhartice – Litomyšl, krajský 
volejbalový přebor mužů, dvojzápas od 
10:00 hod., hala na Dukle 
TJ Jiskra Ústí n.O. – BK Pardubice, 
krajský přebor v basketbalu, starší 
minižáci, tělocvična SŠUP 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Náchod, krajský 
přebor v basketbalu, žáci, tělocvična 
SŠUP (časy basketbalových utkání budou 
upřesněny na plakátech) 
Neděle 20. ledna 
Krajský volejbalový přebor starších žáků – 
turnaj od 9:00 hod. v tělocvičně ZŠ 
v Hylvátech 
HC Ústí n.O. – Tisová, okresní přebor 
v ledním hokeji mužů od 17:00 hod. na SZ 
v České Třebové 
Pátek 25. ledna 
46. ročník mezinárodního závodu žactva 
SKIINTERKRITERIUM v Říčkách 
v Orlických horách, od 9:15 slalom 
staršího  a mladšího žactva 
Sobota 26. ledna 
46. ročník mezinárodního závodu žactva 
SKIINTERKRITERIUM v Říčkách 
v Orlických horách, od 9:15 hod. obří 
slalom staršího a mladšího žactva 
Sobota 26. ledna 
TJ Jiskra Ústí n.O. – BK Pardubice B, 
krajský přebor v basketbalu, žáci, 
tělocvična SŠUP, čas bude upřesněn na 
plakátech 

TTC Ústí n.O. – Sokol Chrudim a Tesla 
Pardubice, východočeská divize mužů ve 
stol. tenisu v herně na Kopečku, začátky 
v 9:00 a 13:30 hodin 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Úterý 1.1.   14:00 – 21:00 hodin 
Středa 2.1.   8:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 3.1.  5:30 - 8:00, 15:30 – 20:00 
Pátek 4.1.  5:30 - 8:00, 13:00 – 22:00 
Sobota 5.1.   8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 6.1.   8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 7.1.   14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 8.1.  5:30 – 8:00, 14:00 – 21:00 
Středa 9.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 10.1.  5:30 – 8:00, 13:00 – 20:00 
Pátek 11.1.  5:30 – 8:00, 13:00 – 22:00 
Sobota 12.1.    8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 13.1.  8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 14.1.   14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 15.1.  5:30 – 8:00, 14:00 – 21:00 
Středa 16.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 17.1.  5:30 – 8:00, 15:00 – 20:00 
Pátek 18.1.  5:30 – 8:00, 13:00 – 22:00 
Sobota 19.1.   8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 20.1.  8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 21.1.   14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 22.1.  5:30 –  8:00, 14:00 – 21:00 
Středa 23.1.   15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 24.1.  5:30 – 8:00, 13:00 – 20:00 
Pátek 25.1.  5:30 – 8:00, 14:00 – 22:00 
Sobota 26.1.   sanitární den 
                       14:00 – 22:00 hodin 
Neděle 27.1.   8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 28.1.   14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 29.1.  5:30 – 8:00, 14:00 – 21:00  
Středa 30.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 31.1.  5:30 – 8:00, 13:00 – 20:00 
 
Plavání pro těhotné ženy každou středu 
(kromě 2.1.) od 12:30 do 14:00 hodin. 
Vodní aerobic je každé pondělí a čtvrtek 
od 20:00 do 21:00 hodin. 
Plavecký bazén má právo na změnu 
provozní doby. Informace na tel.: 465 524 
254, www.tepvos.cz 

Provoz na zimním stadionu 

Bruslení pro veřejnost 
Středa:      17:00 – 20:00 hodin 
Sobota:     13:30 – 16:00 hodin 
Neděle:     13:30 – 16:00 hodin 
 
Bližší informace o provozu: 608 553 305 
 
Spinning centrum Rio 
 
Přijďte si pod vedením zkušených 
instruktorů vyzkoušet nové typy spinnerů 
do areálu krytého plaveckého bazénu 
v Ústí n.O. Provoz po celý týden! Hodiny 
pro začátečníky! Na jednotlivé hodiny je 
třeba se objednat: 465 557 210, možno od 
9:30 do 21:00 hod. Jednotlivé vstupné: 80 
Kč, permanentka 10x vstup 700 Kč. 
 
Basketbalový oddíl TJ Jiskra 
 
Již druhým rokem funguje při TJ Jiskra 
Ústí nad Orlicí basketbalový oddíl 
mladších žáků a od loňského roku vznikl 
oddíl přípravky a starších minižáků. 
Od 1.1. 2008 se mohou nejen rodiče a 
příznivci basketbalu, ale i široká veřejnost 



seznámit s činností těchto oddílů na nově 
vzniklých webových stránkách 
www.basketuo-zaci.wz.cz 
Na těchto stránkách, tak jako na nástěnce 
na ulici 17. listopadu, najdete rozpis 
zápasů, na které jste srdečně zváni, abyste 
přišli podpořit mladé sportovce při 
reprezentaci našeho města. 
Za chod oddílu děkujeme našim 
sponzorům – TJ Jiskra UO, městu Ústí 
n.O. a Sport Bárt. Podpora od dalších 
potenciálních sponzorů vítána! 
 
Martin Lebeda, trenér 
 
Závody ve sportovní gymnastice 
 
Gymnastický oddíl TJ Jiskra uspořádal 
dne 12. 12. 2007 v tělocvičně ZŠ Na 
Štěpnici oddílové závody "O Mikulášský 
pohár" ve sportovní gymnastice. 
Dívky soutěžily v disciplínách prostná a 
kladina. 
Výsledky: 
Přípravka A - 1. A. Pražáková, 2. P. 
Plchová, 3. J. Vaňousová, 4. A. Poulová 
Přípravka B - 1. V. Škrobánková, 2. A. 
Reslerová, 3. N. Brožková, 4. A. 
Macháčková, 5. D. Krištanová 
Mladší žákyně - 1. R. Škrobánková, 2. K. 
Prekopová, 3. K. Kulichová 
Starší žákyně - 1. K. Bubnová, 2. P. 
Pospíšilová, 3. A. Doležalová, 4. M. 
Vaňousová 
Diváci si kromě sportovního zážitku 
vyzkoušeli své znalosti z oboru 
sportovní gymnastiky prostřednictvím 
znalostního testu. 
Akci finančně podpořilo Město Ústí nad 
Orlicí a sponzorským darem přispěla 
také a. s. Walmark. Mnohokrát děkujeme.  
 
Trenérky  SG 
 
Hodiny aerobiku 
 
Sokol Libchavy ženy (areál tělocvičny OÚ 
Libchavy) a P. Kalousková Vás zvou na 
hodiny aerobiku. 
Pondělí: 19:00 – 20:30 hod. 
Aerobik + posilování 
Středa: 19:30 – 20:30 hod. (malý sál 
tělocvičny) 
Posilování, 30 min. i více pilates 
workout 
Podložku, pomůcky a pití s sebou! 
 
 
 
Informa ční 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 
1/2008 vychází 21.12. 2007. Sazba JPG 
Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
ZDARMA                 MK ČR  E100 39 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


