
Informační list 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
ÚNOR 2008     ZDARMA 
 
Z jednání rady města a zastupitelstva 
města 
 
Úplná znění usnesení RM a ZM jsou 
umístěna na úřední desce MěÚ v čp. 7 na 
Mírovém náměstí a na 
www.ustinadorlici.cz 
 
Jak  nás vnímají partnerská města 
 
Vážený pane starosto Pešku, 
rok  2007 se chýlí ke konci, na celém světě 
se lidé těší na nadcházející vánoční svátky. 
Šťastné chvíle prožité v kruhu rodinném, 
mezi dobrými přáteli, dávají lidem čas 
k přemýšlení, vánočním poselstvím, 
vyzývají ke klidu, pokoji a lásce 
k bližnímu. 
S velkou radostí se dívám zpět při 
zamyšlení, čeho jsme v minulém roce 
v rámci naší partnerské spolupráce dosáhli. 
Máme otevřené hranice, vzdálenosti jsou 
překlenuty a lidé rozdílných národností  a 
kultur spolupracují a mohou z této 
spolupráce vzájemně získávat a těžit. Jsem 
pyšný na to, že okres Neukölln může 
počítat mezi nejlepší přátele Vás a Vaše 
občany. 
V tomto smyslu upřímně přeji občanům 
Vašeho města a rovněž Vám osobně 
šťastné a veselé vánoční svátky, úspěšný a 
šťastný nový rok s pevným zdravím a se 
splněním všech přání, dobrých předsevzetí 
a nadějí. 
 
Se srdečným pozdravem 
Heinz Buschkowsky 
okresní starosta Berlin-Neukölln 
 
 
Zápis dětí do 1.třídy ve Speciální 
základní škole 

 
Zápis dětí do základní školy praktické, 
základní školy speciální a  přípravného 
stupně základní školy speciální 
se  koná ve čtvrtek dne 7. 2. 2008 
od 12:00  do 16:00 hodin ve Speciální 
základní škole Ústí nad Orlicí. 
Škola je v Lázeňské ulici č.p. 206 (směr 
Litomyšl) u bývalé PVT. 
 
 
Poplatky za  komunální odpad 
 
Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností od 
1.1.2008 Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2007 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad), která nahrazuje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006. 
Výňatek z vyhlášky: 
Místní poplatek za komunální odpad platí: 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt, za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za rodinný 
nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem. Tyto osoby jsou povinny obci 
oznámit jména a data narození osob , za 

které poplatek odvádějí do 31.3. 
příslušného kalendářního roku, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící  
k individuální rekreaci, ve které není  
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající  poplatku za jednu fyzickou  
osobu. 

Článek 3 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku na poplatníka a kalendářní 
rok 2008 činí celkem 500,-- Kč a je 
tvořena: 
 
a) z částky  250,-- Kč,  
b) z částky  250,-- Kč. Tato částka je 

stanovena rozúčtováním skutečných 
nákladů na svoz netříděného 
komunálního odpadu na jednotlivé 
poplatníky. 

Výpočet: 
4.408.823,44 Kč (výdaje na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za rok 
2006) : 15.048 poplatníků  292,98 Kč =  
max. 250 Kč  
V případě změny místa trvalého pobytu 
nebo změny vlastnictví stavby, která je 
určena nebo slouží k individuální rekreaci  
v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá 
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně 
v průběhu  kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na 
konci tohoto měsíce. 
 

Článek 4 
Splatnost poplatku 

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný: 
a) najednou, nejpozději do 31.3. 

příslušného kalendářního roku, činí-li 
celková poplatková povinnost 
poplatníka, společného zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce 
domu méně než 1.000 Kč, 

b) ve dvou stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31.3. a do 30.9. 
příslušného kalendářního roku,  činí-li 
celková poplatková povinnost 
společného zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu více jak 
1.000 Kč a méně než 10.000 Kč, 

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 
příslušného kalendářního roku, 
případně ve dvanácti stejných splátkách, 
a to nejpozději do 25. dne příslušného 
měsíce, činí-li celková  poplatková 
povinnost společného zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce 
domu více jak 10.000 Kč, 

d) poplatek může být zaplacen i 
jednorázově do 31.3. příslušného 
kalendářního roku. 

Místní poplatek za odpad je osoba uvedená 
v článku 2 této obecně závazné vyhlášky 
povinna uhradit bez vyzvání správce 
místního poplatku vždy nejpozději 
v termínech uvedených v písm. a) – d) 
předchozího odstavce a to v hotovosti 
v pokladně kanceláře pro správu 
místních poplatků Města Ústí nad Orlicí,  

Sychrova 16, Ústí nad Orlicí  (boční 
vchod), nebo v centrální pokladně ve 
vestibulu Městského úřadu, nebo 
bezhotovostně na příjmový účet správce 
poplatku číslo 27-8742210257/0100, 
konst. symbol 1318. Variabilní symbol 
bude poplatníkovi, nebo společnému 
zástupci sdělen telefonicky na čísle 465 
514 210, nebo na žádost na elektronické 
adrese dolezalova@muuo.cz , nebo 
osobně v pokladně. Pro poplatníky, kteří 
hradili poplatek bezhotovostně v roce 
2007, zůstává variabilní symbol beze 
změny. 
Platby v hotovosti budou přijímány 
v pondělí a středu od 8:00 do 17:00, 
v úterý, čtvrtek a v pátek od 8:00 do 
14:00. Známky na popelnice nebudou 
vydávány. Při platbě v hotovosti sdělí 
poplatník, nebo společný zástupce rodné 
číslo nebo IČO.  
Pokud nebude místní poplatek za 
komunální odpad zaplacen včas nebo ve 
správné výši, vyměří správce poplatku 
místní poplatek za komunální odpad 
platebním výměrem a může zvýšit včas 
nezaplacený poplatek až na trojnásobek 
!!! 
 
Ing. Jozef Polák 
vedoucí finančního odboru MěÚ 
 
 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí 
 
KÚ Pardubického kraje jako příslušný úřad 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na ŽP, ve znění 
pozdějších předpisů, ukončil zjišťovací 
řízení podle § 7 tohoto zákona u záměru 
stavby  
„Obchodní centrum STOP.SHOP Ústí 
nad Orlicí“ . 
Obchodní centrum představuje typ velké 
prodejny (hypermarketu) nabízející 
reprezentativní výběr nepotravinářského a 
průmyslového zboží. Celý objekt je 
rozdělen na 8 samostatných prodejních 
jednotek. Plocha celého areálu je řešena na 
pozemcích v k. ú. Ústí nad Orlicí 
v zastavěné části obce bezprostředně 
navazující na ul. Letohradská, 
severozápadně od areálu Penny marketu. 
V závěru zjišťovacího řízení KÚ 
konstatuje, že po zhodnocení připomínek 
v rámci zjišťovacího řízení není nutné 
pokračovat v projednávání stavby v režimu 
zákona o posuzování vlivů na ŽP. 
KÚ stanovil 38 podmínek technického a 
organizačního charakteru k tomu, aby vlivy 
stavby na ŽP a zdraví obyvatel při její 
projekční přípravě, ale zejména při její 
realizaci byly minimalizovány. 
Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na 
úřední desce MěÚ Ústí n. O. a je 
k nahlédnutí na odboru ŽP, kancelář č.252.   
 
 
Třídění odpadů - PLASTY 
 
S plastovými obaly se v dnešní době 
setkáváme stále častěji, jsou používány pro 
balení stále většího množství potravin a 
nápojů. Jedná se zejména o plastové 



krabičky od másel, kelímky od jogurtů, 
plastové láhve od vod a limonád.  
Každý druh plastového odpadu je 
zpracováván jinou technologií vzhledem 
k jejich odlišnému složení a vlastnostem.  
Ze směsi plastových odpadů se na třídicí 
lince ručně vybírají PET láhve, fólie a 
pěnový polystyren. PET láhve se  poté třídí 
podle barev, slisují se do balíků a následně 
expedují zpracovatelům, kteří z nich  
vyrábí například netkané textilie. Také 
použité fólie se třídí podle materiálu a 
barev a poté se zpracovávají na granulát, 
který slouží k výrobě nových fólií. Pěnový 
polystyren je možné přidávat do betonu při 
výrobě speciálních tvárnic s vysokou 
izolační schopností. Ostatní plasty se třídí 
dle zájmu zpracovatelů, většinou se však 
zbylá směs používá na výrobu zahradního 
nábytku, zámkové dlažby, nebo obrubníků.  
 
 
Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí 
 
6. Závody v boulderingu – lezení na 
umělé stěně sobota 23. 2. 2008, sál ddm  
v kategoriích: děti, mládež, dospělí 
prezence a start v 15:00 hod. 
outdoorové filmy, občerstvení zajištěno. 
www.ddm-usti.cz 
 
 
Cestujeme do Austrálie 
   
20 studentů a 2 pedagogové odletí 14.února 
na historickou cestu do Austrálie. Oplatí 
tak již dvojnásobnou návštěvu studentů 
melbournské Ringwood Secondary 
College, ti navštívili naše gymnázium a 
město Ústí n.O. v rámci svého světového 
turné v letech 2004 a 2007. 
Naši studenti kromě bohatého návštěvního 
programu absolvují sedm vystoupení s 
komponovaným pásmem o historii českých 
zemí, regionu a města. V současné době se 
pilně připravují a rádi by ústeckou 
veřejnost s výsledky svého úsilí seznámili. 
Zveme všechny zájemce do Roškotova 
divadla na čtvrtek 7.února 2008, kdy 
v 19:30 předvedou studenti českou verzi 
programu, a v pátek 8.února v 17:00 
uvedou verzi anglickou. 
Těšíme se na vaši návštěvu!   
 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Třídní přehrávka – housle paní uč. D. 
Boušková 
5. února v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – housle paní uč. P. 
Kleislová a L. Hrodková 
7. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – housle paní uč. M. 
Barvínková 
19. února v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Školní kolo soutěže ZUŠ v oboru 
smyčcové nástroje 
22. února od 13:00 do 18:00 hod. – 
koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
25. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní přehrávka – klavír p. uč. M. 
Němec, bicí nástr. L. Gregarová  
27. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 

Absolventský recital studentů II. cyklu 
P. Boušková – housle, A. Pavlíková – 
klavír, M. Halbrštátová – flétna 
28. února v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Absolventský recital studentů II. cyklu 
M. Valachová – housle 
29. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
 
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,  
 
Oznámení 
 
Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí 
obnovil svoji činnost. Zájemci o hraní 
v orchestru budou vítáni. Zkoušíme každý 
pátek v 16:00 hod. v budově ZUŠ. 
 
Josef Kněžek 
 
Zprávy ze Senior klubu 
 
Informa ční centrum pro seniory je 
otevřeno každé úterý od 10:00 do 12:00 
hodin v domě pečovatelské služby tzv. 
Sladkovně – ul. T.G.Masaryka čp. 105, 
vstup dvorem od školní jídelny. 
Zde je možné se přihlásit  a uhradit členské 
příspěvky a ostatní poplatky na jednotlivé 
akce a získat další informace.  
Aktuální informace jsou vyvěšeny na 
hlavním vstupu do Sladkovny. 
 
Akce v měsíci únoru  
Od ledna již probíhá základní kurz 
počítačů I. běh, pro členy Senior klubu za 
290,- Kč, pro ostatní za 340,- Kč a základní 
kurz internetu pro členy Senior klubu za 
240,- Kč a pro ostatní za   280,- Kč. Tyto 
kurzy pokračují v měsíci únoru. Přijímáme 
omezené množství přihlášek do základního 
kurzu počítačů II. běh, který začíná 
11.3.2008. 
12.2. 2008  přednáška MUDr. Jitky 
Vlachové na téma Diabetes v 15:30 hodin 
ve Sladkovně.  
12.2. 2008 kontaktní schůzka zájemců o 
rukodělné činnosti v 17:00 hodin ve 
Sadkovně. 
Na srpen připravujeme týdenní pobyt 
v Janských Lázních. Podrobné informace 
v informačním centru pro seniory.  
 
 
Stacionář na Zimní speciální olympiádě 
 
Jako každoročně se ve dnech 13.1. – 18.1. 
2008 konala Zimní speciální olympiáda 
v Horní Malé Úpě. 
Naši klienti se tak, jako každý rok, 
zúčastnili této celostátní akce, věnované 
handicapovaným občanům. 
Naše výprava měla celkem 5 klientů a 
doprovod. Klienti si přivezli domů několik 
pěkných umístění z běhu na lyžích na 100 
m, 500 m a 50 m. 
Tímto bych chtěla poděkovat našemu 
pravidelnému sponzorovi, díky kterému se 
této akce můžeme každoročně účastnit a 
městu Ústí n.O. za finanční podporu. 
Velký dík patří tetám, které se celý týden o 
své svěřence perfektně staraly. 

 
Za Stacionář H. Zastoupilová 
 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
a Fotoklub OKO Ústí nad Orlicí 
Vás srdečně zvou na výstavu 
 
Současná fotografie Bosny a 
Hercegoviny 
Fotoklub „Tuzla“ 
Fotografie členů Fotoklubu OKO Ústí 
nad Orlicí 
 
Výstavu si v Galerii pod radnicí můžete 
prohlédnout do 8. února. 
 
*** *** *** *** *** *** *** *** ***  
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás 
srdečně zve na výstavu 
 
JUBILANTI  KPU  2008 
 
Vernisáž v pátek 15. února v 18:00 hodin 
v Galerii pod radnicí. Výstava potrvá do 
29. února. 
 
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – 
pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle 
14-17 hodin. 
 
 
Český červený kříž 
 
Změna adresy: od ledna 2008 se OS ČČK 
Ústí nad Orlicí přestěhoval do nových 
prostor. Nová adresa: 
Český červený kříž 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí 
Kopeckého 840 
562 01 Ústí nad Orlicí 
(v blízkosti Parku Legií), tel.: 464 649 590, 
464 649 591, 775 112 998 
email: cck.uo@wo.cz, 
ustinadorlici@cervenykriz.eu 
www.cckuo.cz 
  
Senior doprava 
Potřebujete přepravu? Využijte naší senior 
dopravu. Doprava jezdí v pracovní dny od 
7:00 do 15:30 hodin (po dohodě je možné i 
mimo tyto hodiny). Službu lze objednat na 
tel. 774 412 117. Permanentky jsou k 
dostání na  ČČK, Kopeckého 840 nebo na 
Informačním centru města. 
Ošacovací středisko ČČK 
Zahájení provozu pro příjem i výdej 
ošacení od pondělí 21.1. Provozní doba: 
každé pondělí od 8:00-12:00, 13:00-15:30 
hodin. Ošacení musí být čisté, zachovalé 
(nesbírají se kabáty, kožichy, obuv). 
Kurzy první pomoci ČČK pro veřejnost 
12. února  
První pomoc  - Život zachraňující úkony 
(oživování, krvácení, bezvědomí,.....) 
Kurz je od 18:00 hodin do 20:00 hodin ve 
specializované učebně první pomoci na ZŠ 
Bratří Čapků. Cena kurzu je 100 Kč 
(členové ČČK 50 Kč) + příručka první 
pomoci ZDARMA 
19. února  
Kurz automatické externí defibrilace - 
první pomoc při zástavě srdce. Kurz začíná 



v 18:00 hodin ve výše uvedené učebně a je 
pro veřejnost ZDARMA 
Připravujeme: 
Společenský večer ČČK - 29. března  
Dětské pobyty - tábory, kurzy PP 
Více informací na www.cckuo.cz 
  
 
Mateřské centrum Medvídek + logo 
 
Kavárni čka -  4. února od 10:30 hod. 
Cvičení maminek s dětmi od 1 roku do 3 
let - 4. a 18. února od 9:30 hod. a 10:00 
hod. Přihlaste se prosím včas na uvedených 
kontaktech nebo v MC, kapacita omezená, 
vstupné 20,- /dítě 
Pohybové návyky kojenců a batolat -  
4. února od 10:00 hod. 
 Návštěva solné jeskyně - 5. února od 
16:00 hod. a 17:00 hod. 
Kapacita omezena, hlaste se prosím v MC, 
telefonicky nebo e-mailem. Zvýhodněný 
vstup 100,- za dospělého plus děti zdarma. 
Dny pro krásu s Mary Kay - 6. a 7. února 
od 10:00 hod. 
Návštěva Městské knihovny v Ústí nad 
Orlicí  - 11. února od 15:30 hod. Sraz před 
vchodem do MK.  
První pomoc a resuscitace dospělých -  
13. února od 9:30 hod. 
Vaříme dětem  chutně a zdravě -  
20. února od 9:30 hod. Opět s možností 
nákupu na místě.  
Drátkované kytičky -  20. února od 14:30 
hod.  
Šátkování s Medley -  25. února od 9:30 
hod.  
!!!POZOR!!! 
TRADI ČNÍ JARNÍ BAZAR  se bude 
konat  od 3. do 6.3. Podrobnější informace 
budou včas zveřejněny.   
Kurz základní sebeobrany pro ženy a 
dívky - „Ženy, chcete se umět bránit?„ 
bude pokračovat na jaře. Přesné termíny 
budou včas vyvěšeny v MC, na nástěnkách 
na Mírovém náměstí, dětské poliklinice, v 
Informačním listu, na OIK TV, v Deníku a 
na webu MC.  
 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz 
www.sweb.cz/medvidekuo 
 
Pozvánka na přednášku o zdraví 
 
Dovolujeme si vás pozvat na přednášku 
Miroslava Hrabici Co nám tělo říká 2 
aneb Setkání s knihou a Láskou po 10 
letech. 
ZUŠ J. Kociana, čtvrtek 21.2. v 16:30 – 
19:00 hodin. Vstupné: 60 Kč. 
Info: 465 523 193, 737 830 013 
 
 
Stomatologická pohotovost 
 
2. – 3.2. MUDr. M. Židková , Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471223 
9. – 10.2. MUDr. V. Dostál, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465 523877 
16. – 17.2. MUDr. K. Fialová , Bezručovo 
nám. 446, ČT, tel.: 723 036370 
23. – 24.2. MUDr. M. Formánek , Tylova 
420, ČT, tel.: 465 536147 

1. – 2.3. MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534835 
 
 
Služby lékáren 
 
28.1. – 3.2.    Lékárna Na Kociánce, ÚO 
4.2. – 10.2.    Lékárna Anna, ČT 
11.2. – 17.2.  Lékárna Nemocniční, ÚO 
18.2. – 24.2.  Lékárna U nádraží, ČT 
25.2. – 2.3.    Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
 
Výkon lékárenské pohotovostní služby na 
pracovišti v lékárně je pro příchozí 
v pracovní dny v době 18 – 20 hod., 
v nepracovní dny 8 –12 hod. Po této době 
je k dispozici příslužba pouze pro 
neodkladné požadavky nemocnic, LSPP či 
ZZS ve všední dny do 21:00 hod. a v 
nepracovní dny do 18:00 hod. 
 
 
Pozvánka na Hasičský ples 
 
Sbor dobrovolných hasičů Černovír Vás 
zve na  
HASIČSKÝ  PLES 
Sobota 9. února v hostinci U Bobše od 
20:00 hodin. 
Hudba: Studio MIX Libchavy 
 
 
Kino Máj – únor 2008 
 
Pátek 1. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
RATATOUILLE 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 2. a neděle 3. v 19:30 hodin 
VÁCLAV 
Vstupné: 65 Kč 
 
Pondělí 4. v 19:30 hodin 
HITMAN 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 6. v 19:30 hodin 
* SAW 4 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 8. a sobota 9. v 19:30 hodin 
CRASH ROAD 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 11. v 19:30 hodin 
* KAUZA CIA 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 12. v 19:30 hodin 
* 30 DNÍ DLOUHÁ NOC 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Středa 13. v 19:30 hodin 
POSLEDNÍ LEGIE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 14. v 19:30 hodin 
POSLEDNÍ PLAVKY 
Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 15. v 19:30 hodin 
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 16. v 17:00, neděle 17. v 19:30 
hodin 

ZLATÝ KOMPAS 
Česká verze. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 18. a úterý 19. v 19:30 hodin 
BEOWULF 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 22. a sobota 23. v 19:30 hodin 
JÁ, LEGENDA 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 25. v 19:30 hodin 
VÁŠEŇ A CIT 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Středa 27. v 19:30 hodin 
ACROSS THE UNIVERSE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Čtvrtek 28. v 19:30 hodin 
* MEZI NEP ŘÁTELI 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH - Kino Máj 
 
Pondělí 11. února v 10:00 hodin 
Kouzelný kolotoč,  vstupné: 35 Kč 
Úterý 12. února v 10:00 hodin 
Asterix a Vikingové, vstupné: 35 Kč 
Středa 13. února v 10:00 hodin 
Most do země Terabithia, vstupné: 35 Kč 
Čtvrtek 14. února v 10:00 hodin 
Mravenčí polepšovna, vstupné: 30 Kč 
Pátek 15. února v 10:00 hodin 
Arthur a Minimojové, vstupné: 35 Kč 
 
Všechny filmy jsou v českém znění! 
 
NABÍDKA PO ŘADŮ – Únor 2008 
 
Úterý 5. února 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
PARDUBICKÁ KOMORNÍ 
FILHARMONIE 
Koncertní předplatné, vstupné: 95 Kč 
 
Středa 20. února 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
A. Watkyn: CO V DETEKTIVCE 
NEBYLO  (Agentura Harlekýn, Praha), 
divadelní předplatné, vstupné: 190 Kč 
 
Sobota 23. února 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
VODNICKÁ POHÁDKA , Divadýlko 
Mrak, H. Brod, vstupné: 45 Kč 
 
Úterý 26. února 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
ZEMĚ VE STÍNU BAOBABŮ – Mali a 
Burkina Faso, cestopisná přednáška, 
vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 29. února 
19:30 hodin – Kulturní dům 
OLYMPIC , koncert 
Vstupné: 250 Kč – předprodej, 270 Kč - 
v den konání 
 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru MěÚ, budova radnice, tel.: 465 514 
271, informace: Klubcentrum, tel.: 465 
521047, 465 525245 
 



Pozvánka na přednášku 
 
ZO I a územní sdružení ČZS v Ústí n.O. 
Vás zve na pokračování cyklu o pěstování 
ovocných dřevin, tentokráte podrobněji 
o jabloních a hrušních. Přednáší J. 
Matejsek z Nového Města n. M. 
Sobota 2. února od 9:00 hod. 
v Zahrádkářském středisku v Ústí n.O. 
Vstup je zdarma. 
 
 
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 
 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 3.2. – 19:00 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 4.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Úterý 5.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 6.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Neděle 10.2. – 19:00 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Středa 13.2. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Neděle 17.2. – 19:00 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 18.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pohár Holby (jednotlivci) 
Úterý 19.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 20.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Sobota 23.2. – 13:00 – 16:00 hodin 
Pepa Hoblík Junior (dvojice) 
Neděle 24.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 25.2. – 16:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum cup (jednotlivci) 
Středa 27.2. – 18:00 – 22:30 hodin 
Tacl cup (jednotlivci) 
 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
 
Hledání Stromoucha 
 
Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, 
Pivnice U Skoby Vás srdečně zvou na 8. 
ročník turistického pochodu 
 
HLEDÁNÍ STROMOUCHA 
Sobota 1. března 2008 
 
Start: 7:00 – 10:00 hod. v pivnici U Skoby 
v Ústí n.O. 
Cíl: v pivnici U Skoby do 18:00 hodin 
Trasy: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km 
Startovné: 15 Kč (dospělí), 5 Kč (děti do 
15 let) 
Informace: pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz 
Těšíme se na vaši účast! 
 

 
Kam za sportem v únoru 
 
Pátek 1. února 
Jiskra Hylváty – Rokytnice n.J. 
(východočeská divize v kuželkách v 18:00) 
Sobota 2. února 
Jiskra Ústí n.O. – Sokol H. Králové (II.liga 
mužů ve volej. v 10:00 a 13:00) 
Sokol Kerhartice – Jiskra Ústí n.O. B 
(krajský volej. přebor mužů v 10:00) 
TTC Ústí n.O. C – Orlice a Králíky 
(krajská soutěž mužů ve stol.tenisu v 9:00 
a 13:00) 
Neděle 3. února 
Jiskra Ústí n.O. – M. Třebová (krajský 
volej. přebor juniorek v 10:00) 
Okresní přebor ml. žáků v led.hokeji od 
9:00 na zimním stadionu 
Sobota 9. února 
HC Ústí n.O. – Voděrady (okresní přebor 
mužů v led. hokeji ve 20:00 na ZS 
v Lanškrouně 
Neděle 10. února 
TTC Ústí n.O. B – Lok. Pardubice B a 
Tesla Pardubice B (východočeská divize 
mužů ve stol. tenisu v 9:00 a 13:30) 
Pátek 15. února 
Jiskra Hylváty – Červený Kostelec 
(východočeská divize v kuželkách v 17:00) 
Sobota 16. února 
Sokol Kerhartice – Choceň B 
Jiskra Ústí n.O. B – Č. Třebová B (zápasy 
krajského přeboru mužů ve volejbalu v  
Neděle 17. února 
Jiskra Hylváty – Č. Velenice (II.liga 
dorostenců v kuželkách v 10:00) 
Sobota 23. února 
TTC Ústí n.O. B – Lok. Pardubice a 
Vlašim B (II.liga žen ve stol.tenisu v 10:00 
a 15:00) 
TTC Ústí n.O. – Chrudim a Tesla 
Pardubice (východočeská divize mužů ve 
stol.tenisu v 9:00 a 13:30) 
Jiskra Ústí n.O. – Slavia H. Králové (II.liga 
mužů ve volejbalu v 10:00) 
TJ Jiskra Ústí n.O. – Jičín (krajský přebor 
v basketbalu, žáci, tělocvična SŠUP, čas 
upřesněn na plakátech) 
Neděle 24. února 
Krajský přebor ve volejbalu starších žákyň, 
turnaj od 9:00) 
 
Zemřel Václav Čevona 
 
Dne 9. ledna 2008 nečekaně zemřel Václav 
Čevona – nejlepší ústecký sportovec všech 
dob. V květnu by se dožil 86 let. Do našeho 
města přišel v roce 1939, aby studoval 
textilní školu a už tady zůstal. Věnoval se 
lyžování, ale především atletice, ve které se 
dostal až do reprezentace Československa. 
Jeho životním úspěchem bylo 4. místo na 
OH 1948 v Londýně v běhu na 1 500m. Byl 
však také čtvrtý na ME 1946 v Oslu a šestý 
na ME 1950 v Bruselu. Mnohokrát 
reprezentoval republiku doma i 
v zahraničí. Byl 5x mistrem republiky 
v běhu na 1 500m. Měl československé 
rekordy v bězích na 800m, 1 km, 1 500m a 
2 km. 
Po skončení aktivní činnosti pracoval 
krátce jako předseda atletického oddílu, 
delší čas byl v oddíle hospodářem a až do 
roku 2007 stále aktivním rozhodčím. 
Pracoval také aktivně v ústeckém lyžování 

a byl několik let členem organizačního 
výboru Skiinterkriteria. 
Čest jeho památce! 
 
 
LK Spinning centrum 
 
!NOVINKY! 
- iontové nápoje Nutrend zdarma 
- doplňky stravy Nutrend vhodné pro 
snazší spalování tuků při zátěži 
- speciální lekce zaměřené na zvýšené 
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 
Ceník: 
1 lekce – 80 Kč, 10 lekcí (permanentka) – 
700 Kč, skupiny – cena dohodou 
Rezervace předem: 736 427 378, hala 
SŠUP, Zahradní ul., bližší informace: 
www.lkspinning.com 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pátek 1.2.   8:00 – 22:00 hod. 
Sobota 2.2.    8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 3.2.    8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 4.2.   14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 5.2.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hod. 
Středa 6.2.      15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 7.2.  5:30-8:00, 13:00-20:00 hod. 
Pátek 8.2.  5:30-8:00, 13:00-22:00 hod. 
Sobota 9.2.      8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 10.2.    8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 11.2.    8:00 – 20:00 hodin 
Úterý 12.2.       8:00 – 21:00 hodin 
Středa 13.2.      8:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 14.2.    8:00 – 20:00 hodin 
Pátek 15.2.       8:00 – 22:00 hodin 
Sobota 16.2.     8:00 – 22:00 hodin 
Neděle 17.2.     8:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 18.2.    14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 19.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Středa 20.2.       15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 21.2.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 22.2.  5:30-8:00, 14:00-22:00 hod. 
Sobota 23.2.      sanitární den 
                  otevřeno od 14:00 – 22:00 hod. 
Neděle 24.2.      8:00 -  21:00 hodin 
Pondělí 25.2.         14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 26.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Středa 27.2.            15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 28.2.  5:30-8:00, 15:00-20:00 hod. 
Pátek 29.2.  5:30-8:00, 13:00-22:00 hod. 
 
Plavání pro těhotné ženy každou středu 
(kromě 13.2.) od 12:30 do 14:00 hod. 
Vodní aerobic je každé pondělí a čtvrtek 
od 20:00 do 21:00 hod. 
Plavecký bazén má právo na změnu 
provozních hodin. Informace na tel.: 465 
524 254, www.tepvos.cz 
 
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. 
 
 
TJ Jiskra ASPV 
 
Opět Vás zveme na hodiny aerobiku 
v tělocvičně Na Štěpnici, v úterý a ve 
čtvrtek od 20:00 hod. 
Úterý: cvičí J. Březinová (aerobic, pilates, 
kalanetika, posilování) 
Čtvrtek: cvičí H. Procházková (dynamické 
aerobní cvičení, step aerobic, činky…) 
Přijďte si připravit svou postavu na jaro a 
léto! 
 
Jazykový servis pro veřejnost 
 
Chcete něco přeložit? Využijte eBabylon - 
nový jazykový poptávkový systém pro 
širokou veřejnost, firmy a instituce na 
www.ebabylon.cz. Jak eBabylon funguje? 
1. zadáte si poptávku, 2. obdržíte nabídky, 
3. vyberete si tu nejlepší. Vyzkoušejte jak 
pohodlné, rychlé a levné je poptávat 
veškeré jazykové služby z jednoho místa. 
Více viz Nápověda na www.ebabylon.cz. 
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