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Vážení občané města Ústí nad Orlicí a 
všech jeho částí, 
opět se rok sešel s rokem a já se nestačím 
divit, jak rychle a pestře to utíká ve funkci 
starosty města. 
Vloni jsem napsal, že nejsem Mužem č.1, 
ale Služebníkem č.1 a ani jsem netušil, jak 
hluboká pravda to je. Aby se naše město 
rozrůstalo po stránce bytové výstavby, 
přípravy pozemků pro rodinné domy, 
služeb, parků, sportovních i kulturních 
zařízení, aby se rozvíjely naše okrajové 
části, opravovaly silnice a chodníky, 
jednám a mluvím s Vámi a to je 
nejpříjemnější, co mne potkává. Jednám 
však také s organizacemi, stavebními 
firmami, státními institucemi, politiky na 
všech úrovních, zkrátka všemi, kdo mohou 
kladně ovlivnit rozvoj našeho „Oustí“. 
A v tomto druhém případě někdy zjišťuji, 
že starosta je ten nejbezmocnější muž ve 
městě, obklíčený paragrafy, směrnicemi, 
termíny, ale i arogancí a hluchotou těch, 
kterým jsou naše problémy lhostejné… 
Nicméně mne baví za nás bojovat a 
nejednou zjišťuji, že když je dost síly a 
trpělivosti, tak se daří prosazovat zájmy 
Vás, občanů města Ústí nad Orlicí. A to je 
krásný pocit. 
Navštěvuji akce i shromáždění občanů v 
Hylvátech, Černovíru, Kerharticích i 
Knapovci a Houžovci, kde byly založeny 
osadní výbory, se kterými řeším problémy 
těchto částí města, ale i jejich radosti. 
Kdo chodí po našem městě, tak vidí, jak se 
rozrůstá novými rodinnými domy, 
bytovými domy, obchodními domy, 
sportovišti i parky, jako ten zcela nový u 
Hernychovy vily. Máme podané projekty 
na získání peněz na park a klidovou zónu 
kolem naší krásné Základní umělecké 
školy, připravujeme projekty na zateplení a 
rekonstrukce Základních škol, jsme 
v jednání s podnikem Perla o koupi jejich 
areálu v centru města, čímž chceme nejen 
zajistit, aby se nám uprostřed města 
nevytvořilo něco jako největší sklad 
asijského zboží ve střední Evropě, ale také 
zachování textilního průmyslu a 
zaměstnanosti u nás. O tom, co v areálu 
Perly bude, se chceme poradit s 
našimi podnikateli a prodejci a pro 
veřejnost chystáme anketu na toto téma. 
Když se dovídám od starostů okolních 
měst, že nebudou dělat takové Vánoce jako 
jsou ty Ústecké, protože jejich občané 
stejně jezdí k nám, dívat se na naše 
programy, nově osvětlené náměstí a 
přenádherný strom, mám za nás za všechny 
radost. 
A tak, jak se oči našich dětí rozzářily 
pohledem na náš strom, osvětlené náměstí i 
ohňostroj, Vám i sobě přeji, aby se v našich 
domácnostech i duších rozsvítila radost, 
láska a mír. A proto Vám, drazí občané 
našeho krásného města Ústí nad Orlicí, 
přeji stejně jako vloni především ZDRAVÍ, 
LÁSKU a ŠTĚSTÍ – tedy i prosperitu do 
roku 2009 a krásné a klidné Vánoce. 
Mějme se rádi. 
 

Richard Pešek, starosta města Ústí nad 
Orlicí 
 
Informace Odboru dopravy, silničního 
hospodářství a správních agend  
 
Dnem 1. 1.2009 nabývají účinnosti dva 
nové zákony, které se týkají vlastníků a 
provozovatelů motorových a přípojných 
vozidel. 
Předseda vlády vyhlásil úplné znění zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o 
změně některých zákonů. 
Upozorňujeme zejména na ustanovení § 24 
písm. c). Je-li provozováno vozidlo bez 
pojištění odpovědnosti v rozporu se 
zákonem, vlastník vozidla bude povinen  
uhradit  Kanceláři pojistitelů příspěvek za 
každý započatý den po dobu, po kterou 
bylo vozidlo provozováno. Výše denní 
sazby je stanovena v příloze zákona. 
Ve sbírce zákonů  č. 383/2008 Sb., kterým 
se mění zákon  č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů ve 
znění pozdějších předpisů dochází ke 
změně zejména v ustanovení § 37 písm. e),  
Poplatky na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění vybraných autovraků. 
Žadatel o registraci použitého vybraného 
vozidla do registru silničních vozidel je 
povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, 
zpracování, využití a odstranění vybraných 
autovraků. Poplatek se platí při první 
registraci použitého vybraného vozidla  
v ČR. Pokud je již vozidlo v ČR 
registrováno, platí se poplatek při první 
přeregistraci vozidla. 
V odstavci 2,  jsou stanoveny poplatky 
podle plnění mezních hodnot emisí ve 
výfukových plynech. Poplatek podle odst. 2 
platí žadatel o registraci použitého 
vybraného vozidla do registru silničních 
vozidel na příslušném obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, poplatky jsou 
příjmem Státního fondu životního prostředí. 
 
Záměr prodeje bytů do osobního 
vlastnictví 
 
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt 
č.5 o velikosti 2+1 v ulici Dukelská 309, 
Ústí n. O. o celkové podlahové ploše bytu 
65,41 m². Byt se nachází v 3. nadzemním 
podlaží (2. patro). Minimální kupní cena 
je stanovena ve výši  500.000,- Kč.  
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt č. 
2 o velikosti 2+1 v ulici Husova 692, Ústí 
n. O. o celkové podlahové ploše bytu 98,07 
m². Byt se nachází v 1. podzemním podlaží 
(suterén). Minimální kupní cena je 
stanovena ve výši 500.000,- Kč.  
Bližší informace o podmínkách prodeje a 
náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce MěÚ v Ústí nad Orlicí, na internetové 
úřední desce na www.ustinadorlici.cz  a na 
tel. 465 514 262 (vyřizuje E. Polakovičová) 
 
Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ 
 
Zápisy dětí do 1. třídy na ZŠ Bratří 
Čapků 1332, ZŠ Komenského 11 a  ZŠ 
Třebovská 147 se uskuteční ve dnech 27.  

a 28. ledna od 14:00 do 17:00 hodin. 
Rodiče s sebou přinesou dotazník a rodný 
list dítěte. 
Zápis do 1. třídy na ZŠ Kerhartice, Školní 
75 se uskuteční dne 27. ledna od 14:00 do 
17:00 hodin. Rodiče s sebou přinesou 
občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 
10. Ústecké Vánoce 2008 
 
Chtěli bychom poděkovat organizátorům 
jubilejních Ústeckých Vánoc a dále všem, 
kteří v průběhu letošního ročníku vystoupili 
na Mírovém náměstí. 
Poděkování patří v neposlední řadě také 
všem níže uvedeným sponzorům, kteří se, 
vedle městského rozpočtu, výrazně podíleli 
na úspěšném průběhu jubilejních Ústeckých 
Vánoc: 
Kabelová televize, spol. s.r.o., Stapo, s.r.o. , 
Ekola České Libchavy, s.r.o., Proplast, 
spol. s r.o., Moldex/Metric, v.o.s., ACE 
Trade, spol. s r.o., Ing. Jan Glatt-G-
Konzult, Konica Minolta, VÚB a.s.,  
Tepvos, spol. s.r.o., Stavona-značková okna 
a dveře s.r.o., Pavel Pirkl-úklidová firma, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 
Gastro Komplet, Art Decor, s.r.o., Jiří 
Svoboda-prodej ryb, TIPO 
 
Tříkrálová sbírka 2009 
 
Ve dnech 2. – 6. 1. se můžete v  Ústí n. O. a 
v obcích ústecké farnosti setkat se Třemi 
králi. Přispět jim můžete i vy do 
zapečetěných pokladniček s charitním 
logem, nebo přímo na účet Charity ČR 
(č.ú.: 33001122/800, v.s. 2009 
Benefiční koncert ve prospěch 
Tříkrálové sbírky 2009 se koná 6.1. od 
18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. 
 
Výstavba bytového komplexu Nová 
Dukla 
 
Současnou výstavbu bytového komplexu 
můžete shlédnout na webových stránkách 
www.zeus-pa.cz v projektové dokumentaci 
formou virtuální prohlídky. Po otevření 
tohoto panoramatického snímku se Vám 
naskytne unikátní pohled na staveniště a 
pohled na celé okolí. Kontakty: ZEUS, 
s.r.o., tel: 724 932 047, www.zeus-pa.cz 
 
Nové byty Na Štěpnici 
 
PLS Invest s.r.o. zahajuje výstavbu nových 
bytů Na Štěpnici v Ústí nad Orlicí. Bližší 
informace na www.byty-uo.cz. Svůj byt si 
můžete rezervovat již dnes. 
 
Cena Města Ústí nad Orlicí za rok 2008  
 
Návrhy na udělení Ceny Města Ústí nad 
Orlicí za rok 2008 mohou Zastupitelstvu 
města Ústí nad Orlicí předkládat členové 
zastupitelstva města a občané města 
v termínu – do 27. února 2009. 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. 



 
Komunitní plánování sociálních služeb 
má své logo  
 
Počátkem prosince 2008 vybrali členové 
Řídící skupiny komunitního plánování 
sociálních služeb (KPSS) své logo.  
 
Jak jsme vás již informovali, pro měsíce 
říjen a listopad 2008 vyhlásila Řídící 
skupina KPSS výtvarnou soutěž o logo 
KPSS.  
Výzvu k účasti na soutěži přijala ZŠ ÚnO 
na ulici Bratří Čapků, ZŠ ÚnO na ulici 
Komenského, ZŠ ÚnO na ulici Třebovská,  
a SŠUP. Všechna díla, která se soutěže 
zúčastnila, můžete shlédnout v průběhu 
ledna a února 2009 na chodbách Odboru 
sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí 
v Dělnické ulici. 
Vyhlášení vítěze soutěže a ocenění autorů 
třech nejlepších návrhů se uskuteční 
v tomto měsíci. Vítězné logo a jméno jeho 
tvůrce zveřejníme v příštím čísle 
Informačního listu. Logo KPSS bude 
reprezentovat a provázet dvouletý projekt 
zahájený v lednu 2009.  
 
 
Nové ceny vodného a stočného 
 
Počínaje 1.1. 2009 vstoupí v platnost nové 
ceny za dodávku vody pitné a za odvádění 
odpadních vod. Ceny byly stanoveny 
v souladu s platným cenovým výměrem 
Ministerstva financí ČR, kterým je upraven 
způsob věcného usměrňování cen za 
dodávky vody pitné a za odvádění 
odpadních vod. 
Ceny vodného a stočného platné s účinností 
od 1. ledna 2009. 
Cena vody pitné a vody odkanalizované 
Voda pitná: 
19,30Kč/m3 + 9% DPH = 21,04Kč/m3 
Voda odpadní: 
22,20Kč/m3 + 9% DPH = 24,20 Kč/m3 
CELKEM: 
41,50Kč/m3 + 9% DPH = 45,24Kč/m3 
Zvýšení ceny o 6,70 % je dáno především 
výrazným růstem energií a také dalších 
surovin a materiálů potřebných k čerpání 
pitné vody a čištění odpadních vod. 
Pokud není při změně ceny proveden 
kontrolní odečet, stanoví se spotřeba 
poměrným způsobem na část za starou a 
novou cenu (bez DPH) z denního průměru 
za vyúčtované období při následujícím 
fakturačním odečtu. 
Kontaktní informace Vám poskytneme 
v sídle společnosti, Třebovská 287, Ústí 
n.O., tel.: 465 519841, fax: 465 519857, e-
mail:tepvos@tepvos.cz nebo jsou dostupné 
na www.tepvos.cz 
Provozní úsek zajišťující provoz vodovodů, 
kanalizací a ČOV je umístěn na ČOV Ústí 
n.O., tel.: 465 523315. 
Provozní úsek zajišťující provoz tepelného 
hospodářství je umístěn v ul. Heranova 76, 
tel.: 465 521065 
Úsek správy a rozvoje majetku 
společnosti najdete na ul. Třebovská 287, 
tel.: 465 519841 
Hlášení poruch a havárií 
Dodávka tepla a teplé vody: 465 523164 a 
777 673351 (od 6:00 do 21:00 hod.) 

Ostatní poruchy: 465 523315 a 777 673350 
(nepřetržitě) 
Ing. M. Lang, jednatel a ředitel společnosti 
 
Senior klub při M ěÚ Ústí nad Orlicí 
 
Přednáška – Ústecké osobnosti  
Přednáška Dr. Cihláře na téma V.Zd. 
Hackenschmied se koná 13.1. v 15:00 hod. 
ve Sladkovně 
Vycházka na ústeckými betlémy - 
prohlídka tří betlémů v centru města. Sraz 
na náměstí u morového sloupu 15.1. 
v 15:00 hod. Za Senior klub se akce 
zúčastní paní M. Bílková. 
Trénování paměti – 21.1. Kurz se koná 
vždy ve středu od 13:30 hod. ve Sladkovně. 
Člen Senior klubu: 125 Kč, nečlen 250 Kč, 
kurz obsahuje 10 lekcí. 
Kurz počítačů – 2. běh. Jsou ještě tři volná 
místa. Pět  2 hodinových lekcí, cena 290 Kč 
za celý kurz (člen Senior klubu), pro 
nečlena a občana města 340 Kč, pro ostatní 
zájemce 390 Kč. Výuka v ZŠ Bratří Čapků 
od 16:30 hod.  
Kurz internetu – 27.1. Čtyři 2 hodinové 
lekce, cena 240 Kč za celý kurz (člen 
Senior klubu), pro nečlena a občana města 
290 Kč, pro ostatní zájemce 350 Kč. Výuka 
v ZŠ Bratří Čapků od 16:30 hod.  
Přihlášky na oba kurzy každé úterý 
v kanceláři Senior klubu od 10:00 do 
12:00 hod. 
Plavání pro členy Senior klubu – zdarma 
– 9. a 23. ledna. Plavání se uskuteční od 
13:00 do 14:00 hod. (30 min. cvičení ve 
vodě, 30 min. plavání). Max. počet 
účastníků 50, vstup na průkazku Senior 
klubu. 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 
Benefiční koncert pro Tříkrálovou 
sbírku - Symfonický orchestr Decapoda, 
pěvecké sbory Čtyřlístek a Alou Vivat 
Vánoční mše J. J. Ryby 
6. ledna v 18:00 hod. - kostel v Ústí n. O.  
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
12. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. 
Tomáška – kytara 
13. ledna v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Školní kolo soutěže ZUŠ – zpěv 
16. ledna 15:00 – 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Školní kolo soutěže ZUŠ – dechové a bicí 
nástroje 
21. ledna 15:00–17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
26. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. D. 
Bouškové a L. Hrodkové – housle 
27. ledna v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Pololetní koncert ZUŠ 
29. ledna v 18:30 hod. – Roškotovo divadlo 
v Ústí nad Orlicí 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
 
Z městského muzea + LOGO 
 

Výstava  malovaných betlémů  spolu s  
podmalbami na skle nazvaná Malované 
pohlazení, potrvá do 22. února. 
Výstava prací XV. ročníku mezinárodní 
předvánoční soutěže pro děti Vánoce a 
betlém  potrvá do 30. ledna.  
Všechny výstavy ve vánočním období 
budou otevřeny takto: 25.12., 26.12.  a 
1.1.2009 od 10:00 –12:00 hod., 13:30 –
17:00 hod., v ostatní dny zavřeno. Od 
5.1.2009 následuje standardní provoz. 
 
Z městské knihovny 
 
Městská knihovna v Ústí n.O. pořádá dne 
13. ledna v 18:30 hodin přednášku J. 
Zadiny: Léčivé pitné režimy. Jste srdečně 
zváni. 
PhDr. Jana Kalousková, ředitelka MěK 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně zveme do Galerie pod radnicí na 
výstavu  FOTOGRAFIE  
16. ledna – 8. února 2009. Výstava 
fotografií členů KPÚ a Fotoklubu OKO. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Valná hromada + Kavárnička,  5. 1. od 
10:00 hod. 
Cvičení  rodičů s dětmi,  5. a 19. 1. od 
10:00 (miminka) a 10:15 hod. (větší děti).  
Kurz „Mí čkové facilitace“,  6., 13. a 20. 1. 
od 9:30 hod., vstupné 30 Kč/dítě 
Kurz „Pletení z papíru“,  6., 13. a 20. 1.od 
14:30 hod. S sebou předmět na oplétání 
(např. květináč) 
Látkové plenky, 12. 1.od 10:30 hod. 
Znakování s miminky-seminář pro 
rodiče, 16. 1. od 9:00 do 11:00 hod., cena 
kurzu 799 Kč 
Pohybové návyky kojenců a batolat, 19. 
1.od 10:00 hod. 
Zdraví z přírody, 21. 1. od 9:30 hod. 
Znakování s miminky, 26. 1. od 10:00  
Návštěva solné jeskyně, 27. 1. od 16:00 
hod., kapacita omezena, přihlášky předem 
(v MC, telefonicky, e-mailem), vstupné 100 
Kč za dospělého + dítě zdarma 
Provozní doba MC 
Pondělí: 10 –12 hod. – Nemluvňátka 
Úterý: 9 – 12 hod. – Předškolkáček (herna 
+ pohyb.kroužek) 
Úterý: 14:30- 17:30 hod. – Předškolkáček 
(herna + výtvarný kroužek) 
Středa: 9 – 12 hod. – Předškolkáček (herna) 
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček 
(herna + zpívánky s paní učitelkou) 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.sweb.cz/medvidekuo 
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje 
 
DDM Ústí nad Orlicí 
 
DDM zve na vernisáž výstavy L. Málka a J, 
Diviše s názvem Ohněm a bahnem, 
vernisáž 10.1. od 16:00 hod. v čajovně. 
Boulderingová stěna:  út a čt:  19:30 – 
21:00 hod. 
Čajový klub: st, čt:  16:00 – 20:00 hod. 



 pá + so: 16:00 – 21:00 hod., ne: 16:00 - 
20:00 hod. 
Internet ZDARMA  po – pá: 13:00  – 
17:00 hod. 
 
Poděkování 
 
Základní škola Třebovská děkuje Městu 
Ústí nad Orlicí za získávání finančních 
prostředků prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis. V prosinci 2008 se díky těmto 
financím mohla uskutečnit i výstava Česko 
– polské Vánoce v Hernychově vile, kterou 
škola pořádala společně se školou 
v Bystřici Kladské. 
 
Úspěch žáků ZŠ Bratří Čapků 
v celostátní soutěži 
 
Koncem října proběhlo v Praze 
vyhodnocení výtvarné soutěže nazvané 
„Duše stromů“. Téma nebylo vybráno 
náhodně, mělo v žácích podpořit úctu a 
respekt ke stromům. Žáci 2. stupně naší 
školy dokázali splnit cíl soutěže – ztvárnit 
strom jako živou bytost. Ve velké 
konkurenci téměř 1 400 výtvarných prací 
uspěli a bylo jim uděleno za vysokou 
výtvarnou úroveň čestné uznání. 
V jednotlivcích dosáhla výborného 
výsledku žákyně 7.B D. Kratochvílová, 
která ve své kategorii obsadila 1. místo. 
Zúčastnila se slavnostního vyhlášení, které 
proběhlo 19.10. 2008 v Praze a osobně se 
setkala s výtvarnicí M. Brožovou, 
iniciátorkou této soutěže. 
Jana Langerová, ředitelka školy 
 
Výukové programy v Oucmanicích 
 
V úterý 2. 12. se děti ze 3. tříd ZŠ 
Komenského zúčastnily výukových 
programů ve středisku ekologické výchovy 
v Oucmanicích. Pod vedením zkušených 
lektorů se aktivní formou seznámily s 
výrobou papíru, vánočními zvyky a 
životem včel. Domů si přivezly 
vlastnoručně zhotovený ruční papír, ozdoby 
a svíčky ze včelího vosku.Všem se tento 
pobyt líbil. Děkujeme odboru ŽP MěÚ za 
finanční pomoc. Fotografie z této akce 
najdete na www.uokome.cz. 
J. Eliášová, ZŠ Komenského 
 
Den otevřených dveří na ZŠ Bratří 
Čapků 
 
Ve středu 14.1. se od 12:00 do 19:00 hodin 
na ZŠ Bratří Čapků uskuteční již tradiční 
Den otevřených dveří. Srdečně na něj 
zveme všechny rodiče, bývalé žáky i další 
veřejnost. 
Budete mít možnost nahlédnout do našich 
odborných učeben, podívat se do školní 
družiny, vyzkoušet si práci s počítači i 
prezentační technikou. Během celého 
odpoledne i podvečera Vás budou po škole 
doprovázet naši žáci. 
Na setkání s Vámi se těší pedagogický sbor 
i žáci ZŠ Bratří Čapků v Ústí n.O. 
 
Beseda se závodníkem J. Janákem 
 
Ve středu 12.11. uspořádali žáci 8.B ze ZŠ 
Komenského v Ústí n.O. pro své spolužáky 

besedu s automobilovým závodníkem Mgr. 
Jiřím Janákem. 
Bylo zřejmé, že téma „závodění“ je pro 
mladé posluchače mimořádně atraktivní, 
protože Jirku doslova zasypali 
nejrůznějšími dotazy. Po shlédnutí videa, 
které přiblížilo atmosféru motoristického 
sportu, profesionální helmy a kombinézy, 
obdrželi účastníci od hosta plakáty a 
desítky autogramů. Žáci 8.B již připravují 
další zajímavá setkání s mladými lidmi 
z našeho okolí. Pozvání na besedu v lednu 
do ZŠ Komenského přijal Lukáš Novák, 
jenž získal v roce 2008 titul šampiona 
Evropy v nejdrsnějším závodě hasičů. 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Prosinec byl jako každý rok velmi náročný 
na předvánoční akce. Naši uživatelé 
navštěvovali Ústecké Vánoce a využili jsme 
i několik pozvání na vánoční výstavy. 
K tradičním akcím patřila Vánoční besídka 
ve Stacionáři. Rádi jsme přijali pozvání do 
pardubického Stacionáře na Den 
otevřených dveří. Tuto akci jsme spojili 
s předvánoční prohlídkou Pardubic. 
Všem naši příznivcům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2009. 
 
Hana Zastoupilová, vychovatelka 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
Pondělí: 9:00 – 12:00 hodin 
Středa: 9:00 – 12:00 hodin 
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hodin – výtvarná 
dílna pro rodiče 
Čtvrtek: 17:00 – 18:30 hodin  - angličtina 
pro dospělé, kont. osoba p. Krčmář – 777 
558501, vstupné 20 Kč 
POZOR! Dohled nad dětmi jen po 
předchozím objednání – 604 313249 
Zahájení provozu RC od 5.1. 2009! 
Témata výtvarných dílen 
8.1. Zajímavé vaření  - Habešský eintopf, 
originální recept získaný od Habešana, cena 
dle spotřebovaného materiálu 
15.1. Rámečky na fotky, cena materiálu 30 
Kč 
22.1. Výroba zvonkohry, keramická hmota 
zajištěna, cena dle spotřebovaného 
materiálu 
29.1. Věšáček z vařeček, s sebou větší 
dřevěnou vařečku 
Jednorázové akce 
7.1. Setkání DRC, RC od 18:30 hod. 
12. + 14.1. Křemílek a Vochomůrka , dny 
s pohádkou z Pařezové chaloupky 
12.1. Rodinná jízda – fotbálek, RC od 
17:00 hod., přátelský turnaj rodičů 
17.1. Společné sáňkování – Andrlák – 
Chata Hvězda, od 10:00 hod., soutěž o nej 
sáňkovací vozidlo 
21.1. Narozeniny v RC, RC od 10:00 hod., 
oslava narozenin dětí narozených v lednu 
25.1. Slavnostní otevření multifunkčního 
sálu v 1. patře,  od 14:00 hod., zajímaví 
hosté, hlídání dětí zajištěno 
Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová-
vedoucí RC, tel.: 604 313249, ICQ: 495-
651-941, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz 
 
Poděkování městu Ústí nad Orlicí 
 

V roce 2008 město Ústí nad Orlicí 
podpořilo finanční částkou akce MS ČČK 
Černovír. V březnu přispělo na již tradiční 
dětský karneval. Další naší činností bylo 
školení první pomoci a zajištění 
zdravotních hlídek na akcích pro místní 
organizace SDH a SOKOL. Během roku 
navštěvujeme černovírské seniory při 
životních jubileích. Seznámíme je s děním 
ve městě a předáme jim drobnou pozornost. 
Tímto děkujeme městu Ústí nad Orlicí za 
finanční dotaci na realizaci těchto akcí. 
Za MS ČČK Černovír M. Diblíková 
 
Hrou proti AIDS 

 
Začátkem prosince proběhla již tradiční 
akce „Hrou proti AIDS“ pořádaná SZŠ 
v Ústí nad Orlicí, které se účastnily místní i 
okolní základní školy. Jedná se o projekt 
prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát 
mládeži možnost netradičním způsobem, tj. 
hrou, osvojit si základní znalosti o 
možnostech přenosu viru HIV, ostatních 
pohlavně přenosných infekcí, ochraně před 
nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o 
vlastních postojích a chování v možných 
rizikových situacích. Děkujeme Městu Ústí 
nad Orlicí za finanční podporu a doufáme, 
že jsme společně přispěli k prevenci a 
ochraně před závažným nebezpečím, které 
mladým lidem hrozí. 
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 
 
Služby lékáren 
 
29.12. – 4.1. Lékárna Na Kociánce, ÚO 
 
Stomatologická pohotovost 
 
1.1. 2009 -  MUDr. D. Polzerová, 
Třebovská 140, ÚO, tel.: 465 524087 
3.-4.1. – MUDr. J. Ráčková, Vrbenského 
1075, ÚO, tel.: 465 524127 
10.-11.1. – MUDr. J. Richter , D. Libchavy 
278, tel.: 465 582058 
17.-18.1. - MUDr. J. Smrčková, Dolní 
443, Choceň, tel.: 465 471560 
Do uzávěrky Informačního listu nebyly 
známy další rozpisy služeb lékáren a 
stomatologické pohotovosti. 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – objednání služby na tel.: 
774 412117, permanentky na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo v Informačním 
centru města 
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum pro seniory 
Výstava obrázků – Hvězdička – do 
31.12.2008, vstup zdarma 
Výstava ubrousků – 19. – 23. 1., od 9:00 
do 17:00 hod., vstupné dobrovolné 
Šikovné ručičky – drátkování – 22. 1. od 
10:00 hod. 
„(Ne)bezpečný věk“ – 28. 1., beseda, 
promítání DVD, vstup a káva zdarma 
Kavárni čka – Centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hod. 
SeniorInternet, od ledna každé pondělí od 
8:00 do 19:00 hod. internet zdarma ve 
Společenském centru 
Zdravé cvičení na gymnastických míčích,  
Masáže pro seniory,  cena 100 Kč/30 min. 
dle přání klienta, Senior a kamarád 



počítač, počítačový kurz II., 10 základní 
lekcí od 21.1. do 25.3., každou středu od 
17:15 v ZŠ Komenského, cena kurzu 300 
Kč 
Info a přihlášky  na cvičení, masáže a kurz 
internetu na tel.: 775 112 998 
 
 
Pozvánka na maturitní ples 
 
SOŠ automobilní a SOU automobilní Vás 
srdečně zvou na 13. MATURITNÍ PLES, 
který se uskuteční 16. ledna v Kulturním 
domě Ústí nad Orlicí. Začátek je v 19:00 
hodin, hraje skupina SKELET. Předprodej 
vstupenek SOŠ, tel.: 465 521127 
 
Pozvánka na Hasičský ples 
 
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. 
Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ 
PLES, dne  31. ledna od 20:00 hodin 
v Kulturním dom ě v Ústí n.O. 
Vstupné 90 Kč + 10 Kč místenka do 
velkého sálu i Modrého salonku. K tanci a 
poslechu hraje RELAX BAND – ved. P. 
Zeman. 
Na Vaši návštěvu se těší ústečtí dobrovolní 
hasiči. Tombola a občerstvení zajištěno. 
Předprodej vstupenek v Hasičském domě 
každé pondělí a středu počínaje 12.1. od 
16:00 do 18:00 hodin. 
 
Lidový ples 
 
Městská organizace KDU-ČSL v Ústí n.O. 
Vás srdečně zve na tradiční  Lidový ples v, 
sobotu 24. ledna ve 20:00 hod. v Kulturním 
domě v Ústí n.O. K tanci a poslechu hraje 
REALAX  BAND J. Zemana. Vstupné + 
místenka 100 Kč, tombola, občerstvení. 
Předprodej místenek: V. Kada, Zborovská 
971, tel.: 465 523383, Knihkupectví Flétna 
ÚO, tel.: 465 526245 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj – leden 2009 
 
Sobota 10. a neděle 11. v 19:30 hodin 
VY NÁM TAKY, ŠÉFE! 
Česká komedie. Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 12. a úterý 13. v 19:30 hodin 
* RALLYE SMRTI 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 14. a čtvrtek 15. v 19:30 hodin 
MAX PAYNE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 16. v 19:30 hodin 
* UMÍRAJÍCÍ ZVÍ ŘE 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 18. a pondělí 19. v 19:30 hodin 
ŽENY 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Úterý 20. a středa 21. v 19:30 hodin 
ANGLICKÉ JAHODY 
Český film. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 23. a sobota 24. v 19:30 hodin 
LABYRINT LŽÍ 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 

Pondělí 26. a úterý 27. v 19:30 hodin 
* HLÍDA Č Č. 47 
Český film. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 28. v 19:30 hodin 
UKRUTNÉ ŠŤASTNI 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 30. v 17:00 a 19:30 hodin, sobota 31. 
v 17:00 hodin 
MADAGASKAR 2 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Nabídka pořadů – leden 2009 
 
Pátek 9. ledna 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
M. Kundera: JAKUB A JEHO PÁN  
Divadlo Bez zábradlí Praha, hrají: J. 
Bartoška, K. Heřmánek, Zd. Žák, D. 
Morávková, J. Carda, vstupné: 210 Kč 
(divadelní předplatné) 
 
Čtvrtek 15. ledna 
Od 9:00 hodin – Kulturní dům 
AKADEMIE 2009  – nesoutěžní přehlídka 
ZUČ speciálních ZŠ našeho regionu 
 
Sobota 17. ledna 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU 
Divadlo Pohádka Praha, vstupné: 45 Kč 
 
Úterý 20. ledna 
19:30 hodin – Základní umělecká škola 
SAXOFON A RYTMIKA, vstupné: 90 
Kč, (koncertní předplatné) 
 
Čtvrtek 22. ledna 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
HORSKÁ RAPSODIE , cestopisná 
přednáška s besedou a promítáním 
fotografií, vstupné: 65 Kč 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514271, 
info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465521074, 465 525245 
 
Program Malé scény - leden 2009 
 
2.1. Paranoid Park, film,  Francie, v 19:00 
hod., vstupné pro členy FK 45 Kč, nečleny 
55 Kč 
4.1. OBRÁZKY Jana Moravce  
Vernisáž výstavy pastelů Jana Moravce ml. 
v 17:00 hod. Výstava potrvá do 30. ledna 
9.1. Nový Zéland na kole a pěšky 
Cestopisná přednáška Karla Stýbla, v 19:00 
hod., vstupné 50 Kč 
13.1. Dámy na útěku – divadlo Road 
movie dvou stárnoucích  žen. V režii A. 
Gregara hrají herečky Klicperova divadla J. 
Vlčková a M. Kleplová, v 19:00 hod., 
vstupné 90 Kč 
16.1. Podzimní zahrady, film –Itálie, 
v 19:00 hod. Politická satira, ze života 
vysoce postaveného vládního ministra. 
Komedie plná slovních i situačních gagů, 
vstupné pro členy FK 45 Kč, nečleny 55 Kč 
22.1. Bohumil Hrabal: Příběh 
středoevropana – literární večer 
Filmové dokumenty o životě Bohumila 
Hrabala komentuje T. Mazal,v 19:00 hod., 
vstupné 50 Kč 

24.1. Requiem za sen, USA, film Projektu 
100. Drama pojednávající o drogových 
závislostech, v 19:00 hod., vstupné 55 Kč 
30.1. Svatá hora, Mexiko / USA – film,  
v 19:00 hod., vstupné pro členy FK 45 Kč, 
nečleny 55 Kč 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Čtvrtek 1.1. – 16:00 – 21:00 hodin 
Novoroční turnaj (jednotlivci) 
Pondělí 5.1. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 6.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 7.1. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 7.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Pondělí 12.1. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 13.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 14.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 17.1. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík junior (dvojice) 
Neděle 18.1. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 19.1. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 20.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 21.1. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 21.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 25.1. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 26.1. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka Cup dvojic (dvojice) 
Středa 28.1. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www. radava.cz 
 
Kam za sportem v lednu 
 
Sobota 3. ledna 
36. ročník běhu do vrchu na Andrlův chlum 
pro všechny věkové kategorie. Intervalový 
start od 10:00 hod. od restaurace Mendrik. 
Pátek 9. ledna 
Jiskra Hylváty B – Josefov (východočeská 
soutěž v kuželkách od 17:00 hod.) 
Pátek 16. ledna 
Jiskra Hylváty – Rokytnice n. Jiz. 
(východočeská divize, kuželky od 17:00)  
Sobota 17. ledna 
TTC Ústí n.O. B – Vlašim C a B (II. liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 a ve 14:00 hod.) 
Sokol Kerhartice – TJ Svitavy A (krajský 
volejbalový přebor I.třídy, v 10:00 a 13:00 
hod., sportovní hala Na Dukle) 
Neděle 18. ledna 
TTC Ústí n.O. – Znojmo (III.liga ve 
stol.tenisu mužů v 10:00 hod.) 
Sobota 24. ledna 
TTC Ústí n.O. B – Č. Třebová 
(východočeská divize ve stol.tenisu v 9:00)  
Středa 28. ledna 
Jiskra Hylváty – Rychnov n.Kn. B 
(východočeská divize, kuželky od 17:00 
hod.) 



Pátek 30. ledna 
Jiskra Hylváty B – Přelouč C 
(východočeská soutěž, kuželky od 17:00 
hod.) 
Sobota 31. ledna 
TTC Ústí n.O. – Děčín B a Litoměřice B 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a v 15:00 
hod.) 
Sokol Kerhartice – Sokol Chrudim A 
(krajský volejbalový přebor I.třídy, v 10:00 
a 13:00 hod., sportovní hala Na Dukle) 
 
Pozvánka do Říček 
 
V termínu 23. – 24. 1.se pojede už 47. 
ročník mezinárodního Skiinterkritéria žáků 
a žákyň. Organizační výbor připravil závod 
na vysoké organizační i sportovní úrovni. 
V době uzávěrky nebyly ještě známé 
přihlášky evropských zemí, ale očekává se 
účast  závodníků z 15 až 20 zemí. 
Ve dnech 20. – 21. ledna se v Říčkách 
pojede celostátní klasifikační závod, na 
kterém Svaz lyžařů ČR provede nominaci 
na SKIINTERKRITERIUM. 
 
Nejlepší sportovci okresu 
 
Orlické sportovní sdružení připravuje na 
pondělí 9.2. vyhlášení jubilejního 40. 
ročníku ankety o nejlepší sportovce a 
kolektivy okresu Ústí n.O. za rok 2008.  
Akce se uskuteční v Kulturním domě a je 
připraven bohatý doprovodný program. 
Začátek je stanoven na 17:00 hod. a vstup 
je zdarma. 
 
Provoz na zimním stadionu 
 
Bruslení pro veřejnost 
Středa: 16:00 – 18:30 hodin 
Sobota: 13:30 – 16:00 hodin 
Neděle: 13:30 – 16:00 hodin 
Info: 608 553305, zs@tepvos.cz, 
www.tepvos.cz 
 
Spinning centrum RIO 
 
Spinning centrum najdete v areálu krytého 
plaveckého bazénu. Nabízíme hodiny 
Spinningu, Fitboxu a Pilates. Iontové 
nápoje Survival zdarma, možnost koupě 
sportovní výživy Survival. Jednotlivé 
vstupné: Fitbox 75Kč/hod, Spinning a 
Pilates 85Kč/hod.Vstupné na Spinning pro 
školy 30Kč/osoba, objednávky na 
www.tepvos.cz/rezervace, nebo na tel.: 777 
673359. Nové kurzy Pilates každý čtvrtek a 
pátek od 8.1. a 9.1., objednávky na tel.: 777 
673359 
 
Krytý plavecký bazén – leden 2009 
 
Čtvrtek 1.1.    zavřeno 
Pátek 2. – Neděle  4.    9:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 5.1.   sanitární den – zavřeno 
Úterý 6.1.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Středa 7.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 8.1.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek 9.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 10.–Neděle 11.1. 10:00-21:00 hod. 
Pondělí 12.1.  14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 13.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Středa 14.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 15.1.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek 16.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 

Sobota 17.- Neděle 18.  10:00 – 21:00 hod.  
Pondělí1 9.1.  14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 20.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Středa 21.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 22.1.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek 23.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 24.–Neděle 25.1. 10:00 – 21:00 hod. 
Pondělí 26.1.   14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 27.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Středa 27.1.  15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 28.1.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Pátek 30.1.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota 31.1.  10:00 – 21:00 hodin 
Plavání pro těhotné ženy každou středu od 
12:30 do 14:00 hodin, vodní aerobic každé 
pondělí a čtvrtek od 20:00 do 21:00 hod., 
změna pouze na 6.1. (úterý) vodní aerobik 
od 20:00-21:00 (5.1. pondělí – sanitární 
den) 
Poskytujeme relaxační a kondiční masáže, 
objednávky na tel.: 465 524 254. 
Plavecký bazén má právo na změnu 
provozních hodin, info na tel.: 465 524 254, 
www.tepvos.cz 
 
LK Spinning Centrum 
 
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
- iontové nápoje Nutrend zdarma,  speciální 
lekce 5x týdně s použitím pulsmetru,  slevy 
pro uzavřené skupiny – ukázkové hodiny 
pro školy 
- nový klient obdrží dárek 
Týdenní rozvrh: 
PO-PÁ : v 10:00, 16:00, 17:30 a 19:00 hod. 
SO-NE: v 10:00, 14:00, 16:00 a 17:30 hod. 
(po dohodě i v jiném čase) 
Akce: 
3.1. – Plnění předsevzetí (45+30) 
10.1. – Dvouhodinovka (90) 
24.1. – Spinning+Bodyforming (45+30) 
(vše 120 Kč) 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí: 700 Kč 
(permanentka), skupiny: cena dohodou 
Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Nabídka seminářů Akademie vzdělávání 
 
20.1. 2009 – Novela zákona o DPH – 
Praktická aplikace novelizované úpravy 
zákona (Ing. J. Trávníček) 
22.1. 2009 – Aktuální změny ve mzdovém 
účetnictví od 1.1. 2009 (K. Beranová) 
27.1. 2009 – Poskytování náhrad 
cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí 
u zaměstnanců a ostatních osob v r. 2009 
(JUDr. M. Salačová) 
Tel.: 465 523 129, www.akademieuo.cz, 
seminář@akademieuo.cz 
 
Stěhování Salonu Visage 
 
Masáže a solárium v Kostelní ulici (salon 
Visage) se od 1. února stěhují do 
Obchodního domu Mejdr (vchod ze zadní 
části OD). Budou zde pro Vás připraveny 
nové služby: např. lávové kameny, luxusní 
čokoládové masáže, medové detoxikační 
masáže. Na všechny nové služby a solárium 
celý únor 50% sleva z ceny. Info: 
www.studio-relaxace.cz, tel.: 603 776527. 
 
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 
1/2009 vychází 19.12. 2008. Sazba JPG 
Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 
465 525741. 
ZDARMA                 MK ČR  E100 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


