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Poděkování městu Ústí nad Orlicí 
 
Konečně se hnuly ledy v Ústí nad Orlicí! 
Nejen nádherná secesní Hernychova vila, 
ale i její okolí jsou vynikajícím počátkem 
velkolepé kulturní akce města. 
Je třeba vytvořit pro Oušťáky a jejich hosty 
park t.j. místo pro pěkné posezení a 
podívání se na krásnou přírodu a výtvory 
předních sochařů. Čekají nás překvapení od 
ústeckého rodáka Quida Kociana a dalších 
umělců. Mohu už dnes upozornit na sochu 
„Tichá Orlice“ Petra Mandla, který žije a 
pracuje ve Švédsku, ale neztratil kontakt 
s rodnou zemí a Ústí n. Orl., kde jeho 
předkové žili od 19. století a jsou pohřbeni 
na ústeckém hřbitově. Na jeho sochu je již 
zajištěn sponzor. 
Ústecký hřbitov v současné době považuji 
za krásný park, ale kde chybí na informační 
desce přehled uměleckých děl na 
náhrobcích (př. Q. Kociana) a zasloužilých 
občanů města Ústí nad Orlicí. 
Tímto chci poděkovat městu Ústí nad Orlicí 
za práci a úsilí v oblasti kultury a 
zkrášlování města. 
Dr. Marta Pirklová-Černá 
 7/1/09 
 
Zápis dětí do 1. třídy Speciální ZŠ 
 
Zápis dětí do základní školy praktické, 
základní školy speciální a přípravného 
stupně základní školy speciální se koná ve 
středu 4. února od 12:00  do 16:00 hodin 
ve Speciální základní škole Ústí nad 
Orlicí. 
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte. 
Škola je v Lázeňské ulici 206 u bývalé 
PVT. 
 
 
Informace k zaregistrování vozidla, 
zaplacení poplatku na podporu sběru, 
zpracování, využití a odstranění 
vybraných autovraků 
 
Od 1.1.2009 nabyl účinnosti zákon 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 vozidla kategorie M1 a 
N1 do registru silničních vozidel je povinen 
zaplatit poplatek při první registraci v ČR. 
Pokud je již vozidlo v ČR zaregistrováno, 
platí se poplatek při první přeregistraci 
vozidla. Poplatky jsou stanoveny podle 
plnění mezních hodnot emisí ve 
výfukových plynech. 
10 000 Kč pokud vozidlo neplní mezní 
hodnoty emisí 
5 000 Kč v případech plnění mezních 
hodnot emisí EURO 1 
3 000 Kč v případech plnění mezních 
hodnot emisí EURO 2 
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují 
mezní hodnoty emisí EURO 3. 

Toto plnění mezních hodnot emisí najdete 
v Osvědčení o registraci vozidla (bývalý 
technický průkaz), u starších vozidel tyto 
údaje nenajdete. 
Za věrohodné prokázání plnění mezní 
hodnoty emisí se považuje vyjádření 
výrobce či akreditovaného zástupce 
výrobce nebo vyjádření společnosti Dekra 
a.s. 
Proto před registrací vozidla do registru 
vozidel navštivte STK, (č.tel. 465 520 174), 
kde Vám pracovníci provedou evidenční 
kontrolu před registrací vozidla a poradí 
Vám na koho se obrátit. Adresa  společnosti  
DEKRA Automobil a.s., Typová zkušebna, 
Turkova 1001, 149 00 Praha 4-Chodov, 
nebo přímo faxem 267 288 276 nebo e-
mailem na jiri.tatousek@dekra-
automobil.cz. Tato služba je zpoplatněna. 
Po obdržení patřičných dokladů – prokázaní 
plnění mezních hodnot emisí - Vám na 
MěÚ Ústí nad Orlicí odboru dopravy, 
silničního hospodářství a správních agend, 
Dělnická ulice 1405, Ústí nad Orlicí zapíší 
do Osvědčení o registraci vozidla plnění 
mezních hodnot emisí. (Pouze pondělí a 
středa od 8.00 – 17.00 hod.) 
Poplatek na podporu sběru, zpracování, 
využití a odstranění vybraných autovraků se 
vybírají na MěÚ Ústí nad Orlicí na odboru 
životního prostředí, Sychrova 16, Ústí nad 
Orlicí a jsou příjmem Státního fondu 
životního prostředí České republiky. 
Případné informace Vám podá Jaroslav 
Ešpandr, tel. 465 514 340, mobil  777 736 
324, nebo Ivan Bartoš, tel 465 514 530, 
mobil 774 736 563 
 
Založení osadního výboru 
 
Byl založen Osadní výbor pro Hylváty a 
Duklu, který má 7 členů. Předsedou 
osadního výboru je pan K. Šamšula. Cílem 
OV je pomáhat občanům s spolupracovat 
s MěÚ v Ústí n.O. 
 
 
Závěr zjišťovacího řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na ŽP 
 
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 A - Centrum Ústí 
nad Orlicí“ . 
Předmětem záměru je výstavba 
velkoprodejny s doplňkovým sortimentem 
pro nákupy zákazníků navštěvujících 
sousední objekt hypermarketu TESCO. 
Provozně bude celý areál Obchodního 
centra Ústí n.O. rozdělen na 2 hlavní 
provozní úseky: Obchodní centrum AVEX 
BAUMARKT (stavební potřeby a potřeby 
pro kutily) a obchodní centrum A-
CENTRUM (drogerie, domácí potřeby, 
obuv, sportovní potřeby, nábytek).  
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. 
V následujících stupních přípravné a 
projektové dokumentace, realizace záměru 
a provozu vlastního záměru budou 

respektovány podmínky uvedené ve 
vyjádřeních dotčených orgánů státní správy. 
Závěr zjišťovacího řízení je vyvěšen na 
úřední desce MěÚ Ústí n.O. a je 
k nahlédnutí na odboru ŽP, v kanceláři č. 
252.   
Odbor životního prostředí 
 
 
Posuzování vlivů na ŽP 
 
Ministerstvo ŽP ČR jako úřad příslušný k 
posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, 
zveřejnil posudek o vlivech záměru na 
životní prostředí záměru 
„Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“. 
Informace o posudku dle § 9 odst. 1  
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na ŽP, je umístěna na úřední desce MěÚ 
Ústí n.O. a v elektronické podobě na 
webových stránkách města Ústí n.O. 
Současně je k nahlédnutí v provozní době 
MěÚ Ústí n.O. na odboru ŽP, v kanceláři č. 
252, případně po dohodě na telefonu 465 
514 259. Textová část posudku je dostupná 
na webových stránkách Ministerstva ŽP – 
http://www.env.cz/EIA, kód záměru OV 6 
088. Každý může zaslat své písemné 
vyjádření k tomuto posudku na adresu 
Ministerstva ŽP ČR, Ing. M. Kozák, 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové, 
do 30 dnů ode dne zveřejnění této 
informace o posudku na úřední desce 
dotčeného kraje. 

Ing. D. Soukal, vedoucí odboru ŽP 
 
 
Den otevřených dveří v bytovém 
komplexu Nová Dukla 
 
V průběhu výstavby se pro naše klienty a 
další zájemce dne 10.3.2009 bude konat 
„Den otevřených dveří“.Bude připravena 
prohlídka vzorového bytu na stavbě 
s vzorky a ukázkou standardního vybavení. 
Pro náročné klienty je připravena nabídka 
nadstandardních materiálů z katalogů. 
Kontakty: ZEUS, s.r.o., mob.:724 932 047, 
www.zeus-pa.cz 

Senior klub při M ěÚ Ústí nad Orlicí 

Přednáška s besedou – Značení 
turistických cest a jejich využití, přednáší 
Mgr. J. Motl, 10.2. v 15:00 ve Sladkovně 
13. a 27.2. plavání pro členy Senior klubu 
– zdarma. Vždy od 13:00 do 14:00 hod. 
v krytém plaveckém bazénu (30 min. 
cvičení, 30 min. plavání). Vstup na 
průkazku Senior klubu 
22.2. – Malá scéna – div. představení 
TANGA, vstupenky v předprodeji ve 
Sladkovně ve dnech 10. a 17.2. od 10:00 do 
12:00 hod., vstupné pro člena  20 Kč 
Kurz počítačů – III. b ěh - jsou ještě 3 
volná místa. Pět dvouhodinových lekcí, 
cena 290 Kč za celý kurz pro člena Senior 
klubu, pro nečlena a občana města 340 Kč, 
pro ostatní 390 Kč. Výuka v ZŠ Bratří 
Čapků od 16:30 hod. Přihlášky každé úterý 
od 10:00 do 12:00 hod. ve Sladkovně, 
platba při přihlášení, kurz začne hned po 
naplnění. 



Prosíme členy Senior klubu, aby zaplatili 
příspěvky na r. 2009 do konce března. 
K 31.3. bude provedena kontrola plateb. 
Po celý měsíc probíhá kurz Trénování 
paměti a kurz Internetu. 
Těšíme se na Vaši účast! 
 
Z městského muzea 
 
Sklo v barvách duhy z dílny manželů 
Andrey a Petra Staškových, kteří využívají 
ke své tvorbě  technologii – fusing.  
Vernisáž se koná  26.2. v 17:00 hod.,  
výstava potrvá do 5.4. 
Tužkou, barvou, dlátkem… z výtvarného 
světa Pavly Vicenové-Rousové a rodiny 
Rousových. Vernisáž se koná 26.2. v 17:00 
hod., výstava potrvá do 31.5. 
Polsko očima…tentokrát Ewy Traczewské 
z Lasowky nedaleko Bystrzyce Klodske 
představuje poprvé na veřejnosti své 
fotografie. Vernisáž se koná  dne 26.2. 
v 17:00 hod., výstava potrvá do 31.5. 
Malované pohlazení, výstava se skládá ze 
dvou částí: V první se seznámíte s 
historickými, ale i současnými podmalbami 
na skle autorů J. Honisse  z Č. Budějovic a 
V. Hejnáka z Ústí n.O., ve druhé části pak 
se 17 monoautorskými betlémy 14 
ústeckých malířů a drobnými ukázkami 
tvorby těch ostatních. Výstava potrvá do 
22. 2. 
Jaroslav a Quido Kocianovi:  O dvou 
umělecky tvořících bratrancích, kteří 
později v roli pedagogů vychovávali své 
následovníky. Stálá výstava. 
Akce pro školy: 10.–13. 2. výtvarné dílny  
- podmalby za účasti výtvarníka pana V. 
Hejnáka. Dílny proběhnou na základě tel. 
předběžné domluvy (464 649 555) vždy 
v 8:00 hod., 10:00 hod., 13:30 hod. Úhrada 
za materiál činí 25,- Kč. Výrobek si každý 
odnese domů.  
Srdečně zvou ústečtí muzejníci. 
 
 
Z městské knihovny + LOGO 
 
Srdečně Vás zveme do Městské knihovny 
na přednášku paní Ilony Chromcové o 
tibetské a čínské medicíně 5000 let staré, 
čínském pentagramu, zdravém životním 
stylu a správném stravování – Naše zdraví 
v našich rukou – 18. února v 17:00 hodin. 
Dotazy na tel.: 606 /815584 
**** **** **** **** **** **** **** 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí oznamuje 
svým čtenářům, že v době jarních prázdnin 
od 16.-22.2.  bude dětské oddělení otevřeno 
Út -Pá od 9-14 hod. 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás zveme do Galerie pod radnicí, 
kde budou od 13. února do 8. března 
k vidění výstavy  
Zdeněk BROŽEK – obrazy, kresby, 
grafika, tapiserie, betlémy -  k nedožitým 
90. narozeninám ústeckého rodáka 
Josef CIBULKA – Pane profesore, 
děkujeme... život a dílo ústeckého rodáka 
 
 
Základní umělecká škola Jar. Kociana 
 

Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. 
Kněžka – flétna 
4. února v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Koncert swingového orchestru BLACK 
BAND 
6. února v 19:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
9. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. P. 
Kleislové – housle 
10. února v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a 
komorním zpěvu 
12. února od 9:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. L. 
Lipenské – akordeon 
12. února v 18:00 hod. – zkušebna 
sborového zpěvu 
Školní soutěž ZUŠ ve hře na klavír 4-
ručně 
13. února od 8:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M. 
Barvínkové – housle 
26. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Absolventské představení žáků tanečního 
oboru 
26. února v 18:00 hod. - Roškotovo divadlo 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Základní umělecká škola Jaroslava 
Kociana - VÝTVARNÝ OBOR -  
přijme do přípravného ročníku 
4 žáky ve věku od 6 do 8 let. 
Informace na www.zusuo.cz 
 
Základní umělecká škola Jar.Kociana 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz 
e-mail:  info@zusuo.cz 
 
Zprávy ze souboru C-Dance 
 
Máme tu další rok nabitý novými tanečními 
vystoupeními. 9. února se soubor C-Dance 
představí na slavnostním vyhlášení 
SPORTOVCE ROKU, které proběhne v 
Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.  
Za soubor C-Dance Karolína Vašková 
 
 
ZŠ Bratří Čapků ve finále ekologické 
soutěže 
 
V listopadu 2008 začalo několik žákyň 9. 
ročníku ZŠ Bratří Čapků projektovat své 
„Zelené město“. Důvodem bylo vyhlášení 
soutěže „My green city“ Britským centrem 
v Pardubicích. Úkolem zúčastněných bylo 
vytvořit reálnou představu ekologického 
města ve formě plakátu s použitím různých 
materiálů a 10 minut o svém městě hovořit 
v anglickém jazyce. Díky zápalu účastnic i 
vyučujících se dílo zdařilo – z původně 
přihlášených 15 týmů postoupilo do 
krajského finále 8, z nichž žákyně naší školy 
získaly skvělé 1. místo a s ním i velmi 
hodnotné ceny. Na své si přišli i žáci, kteří 
se do projektu zapojili alespoň v roli 
diváků, protože načerpali spoustu inspirace 
do dalšího ročníku této soutěže. 
Za ZŠ Bratří Čapků A. Jirásková a G. 
Cachová  
 
 

Pokračovací taneční kurzy – jaro 2009 
 
Zájemci mají opět možnost přihlašovat se 
do Pokračovacích tanečních kurzů 
pořádaných Relax Dance Servisem J. Bílka 
z Ústí n.O. 
Pokračovací taneční kurz pro mládež bude 
zahájen 1. března od 16:00 do 18:45 hod. 
v Kulturním domě v Ústí n.O. 
Pokračovací taneční kurz pro dospělé 
(starší 18 let) bude zahájen  1. března 
v Kulturním domě v Ústí n.O. od 19:30 do 
22:00 hod. 
Prodej legitimací od 1.2. ve FOTO Irena, 
kontakt: J. Bílek 603299520, cena obou 
kurzů: 625 Kč/5 lekcí 
 
Valentýnský ples 
 
Relax Dance Servis J. Bílka Vás zve na 
Valentýnský ples – 14. února v 19:30 
hod. Zábavným tanečním programem bude 
provázet J. Bílek, k tanci a poslechu budou 
hrát „Bé-Té-čka“ a „TRIAL“ z Králík. 
Předprodej místenek:  FOTO Irena, 
kontakt J. Bílek: 603 299520, vstupné + 
místenka 125 Kč. Po předložení legitimace 
účastníka kurzu RDS J. Bílka sleva 20%. 
 
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka –2.2. od 10:00 hod. 
Cvičení rodičů s dětmi -  2.2. a 16.2., od 
10:00 miminka, od 10:15 větší děti 
Tajemství čínské medicíny – 3.2. od 9:30 
hod. 
Vyrábíme stojánek na tužky –3.2. od 
14:30 hod. 
Nošení dětí –9.2. od 10:00 hod., nošení dětí 
v šátcích a ergonomických nosítkách 
Modelujeme ze samotvrdnoucí hmoty –
10.2. od 14:30 hod. 
Společné bruslení –12.2. od 15:00 a 16:30 
hod., sraz před kluzištěm 
Drátkování –17.2. od 14:30 hod. 
Povídání o čajích –18.2. od 10:00 hod. 
Těhotenství, porod, šestinedělí –23. února 
od 10:30 hod. 
Malujeme na sklo –24.2. od 14:30 hod. 
Provozní doba 
Pondělí: 10 – 12 hod. – Nemluvňátka 
Úterý: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohybový kroužek 
Úterý: 14:30 – 17:30 hod. – Předškolkáček-
herna + výtvarný kroužek  
Středa: 9 – 12:00 hod. – Předškolkáček-
herna 
Čtvrtek: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna 
+ zpívánky 
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. 
 
 
Český červený kříž 
 
Senior doprava – službu lze objednat na 
tel.: 774 412117, permanentky k dostání na 
ČČK, Kopeckého 840, nebo v IC města 
Senior centrum – vzdělávací, relaxační a 
volnočasové centrum pro seniory, akce jsou 
určeny i široké veřejnosti, Kopeckého 840 



2. – 27.2. Výstava fotografií pana 
Dubišara, vstupné zdarma 
13. 2. Valentýnské posezení, od 16:00 hod. 
v budově ČČK, příjemné posezení, zábava 
19.2. Dánsko II., cestopisná přednáška 
s promítáním diapozitivů MUDr. Kučírka, 
od 16:00 hod., budova ČČK 
26.2. Lékařská přednáška, téma kožní 
nemoci, od 16:00 hod, budova ČČK 
Kavárni čka-centrum setkávání, každé 
pondělí od 8:00 do 19:00 hod. 
SeniorInternet kavárna, pro seniory 
zdarma, každé pondělí od 8:00 do 19:00 
hod. 
Zdravé cvičení na gymnastických míčích,  
masáže pro seniory, cena masáže 100 
Kč/30 min. dle přání klienta, info a 
objednávky na tel.: 775 112998 
Senior a kamarád počítač-počítačový 
kurz II. , 10 základních lekcí od 21.1. do 
25.3., každou středu od 17:15 hod. na ZŠ 
Komenského, info a přihlášky na tel.: 775 
112998, cena kurzu 300 Kč. 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
Centrum nabízí podporu integrace 
zdravotně postižených do běžného života, 
poskytování sociálních služeb, zejména 
osobních asistencí. Cílem je vytváření 
podmínek, aby i zdravotně postižený mohl 
žít v přirozeném prostředí a jeho aktivita a 
schopnosti nebyly omezovány vnějšími 
bariérami. 
Kde nás najdete :Čsl.Armády 1181, ÚO, 
po, st a čt 7:00–16:00 hod., kontakt: 465 
525324 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
CZP Pk zve zdravotně postižené občany 
zdarma do Internetové studovny v době: 
po, st a čt od 8:00 do 16:00 hod., út a pá 
dle dohody. 
Kde nás najdete: Čsl.Armády 1181, ÚO, 
kontakt: 465 525324, 775 693986  
 
 
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 
 
Oblastní charita v Ústí nad Orlicí děkuje 
všem spoluobčanům za vlídné přijetí 
tříkrálových koledníků a za příspěvek do 
pokladniček. Výtěžek letošní sbírky činí 
191 343 Kč. Je potěšující, že již v mnoha 
domácnostech jsou tříkráloví koledníci 
pravidelně očekáváni a všichni se tak 
zapojujeme do díla služby potřebným. 
Děkuji. Vše dobré v novém roce 2009. 
Za Oblastní charitu Ústí n.O. Petr Lipenský 
 
Služby lékáren 
 
26.1. – 1.2. Lékárna Na Štěpnici, ÚO 
2.2. – 8.2.  Lékárna Melisa, ČT 
9.2. – 15.2. Lékárna Dr. Max , ÚO 
16.2. – 22.2.  Lékárna Arnika, ČT 
23.2. – 1.3.  Lékárna Na Kociánce, ÚO 
 
Stomatologická pohotovost 
 
31.1.-1.2. – MUDr. K. Šefrna, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534834 
7.-8.2. – MUDr. B. Šiklová, Pernerova 
1573, Choceň, tel.: 465 471692 
14.-15.2. – MUDr. Z. Škorpil, Štefánikova 
396, V. Mýto, tel.: 465 423824 

21.-22.2. – MUDr. D. Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534149 
28.2.-1.3. – MUDr. M. Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524128 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 

 
Pondělí:  9:00 – 12:00 hod. 
Středa: 9:00 – 12:00 hod. 
Čtvrtek:  9:00 – 12:00 hod. – výtvarná 
dílna pro rodiče (hlídání zajištěno) 
Čtvrtek:  17:00 – 18:30 hod. – angličtina 
pro dospělé, kont. osoba p. Krčmář, tel.: 
777 558501, vstupné: 20 Kč 
Dohled nad dětmi jen po telefonické 
dohodě na 604 313 249. 
Témata výtvarných dílen 
5.2. – První pomoc – ČČK 
12.2. – Ubrousková technika, s sebou 
ubrousky a jednobarevné materiály na 
lepení ubrousků 
19.2. – Batika, s sebou oblečení vhodné 
pro batikování, cena barev dle spotřeby 
26.2. – Drátkování, s sebou láhev bez 
etikety 
Jednorázové akce 
4.2. – Setkání DRC, RC od 18:30 hodin 
9. + 11.2. – Rákosníček, dny s pohádkami 
7.2. – Rodinná jízda, narozeninová párty, 
RC od 17:00 hodin 
18.2. – Narozeniny v RC,  RC od 10:00 
hodin, oslava narozenin dětí 
28.2. – Dětská diskotéka – Multifunkční 
sál (1.patro RC), od 16:00 do 19:00 hod., 
vstupné 10 Kč, občerstvení, soutěže o ceny 
Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová, 
vedoucí RC, tel.: 604 313249, ICQ:495-
651-941, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz  
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Občanské sdružení „Malý princ“ pořádalo 
na Pomezních Boudách v Krkonoších Zimní 
speciální olympiádu, které jsme se 
zúčastnilis našimi uživateli již po třinácté. 
Po krásně prožitém sněhovém týdnu plném 
sportu jsme přivezli domů i nějaké medaile 
a ocenění. 
Také jsme se zúčastnili Slavnostního 
vyhlášení a ocenění vítězů umělecké 
soutěžní výstavy „Bez hranic“. Toto 
vyhlášení se konalo v Historickém sále 
radnice v Pardubicích. Naši uživatelé se 
umístili na 3. místě. 
H. Zastoupilová DiS, vychovatelka 
 
 
Hudební kurzy pro nejmenší 
 
Hudební škola Yamaha otevírá v únoru 
nové kurzy. Pro děti ve věku od 4 do 18 
měsíců nabízíme výuku oboru Robátka: 
poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni 
smyslových a senzomotorických zkušeností 
dětí, společný zpěv, hudebně-pohybové 
hry...Pro děti ve věku od 1,5 do 4 let První 
krůčky k hudbě: zpěv jednoduchých písní, 
hudebně-pohybové hry, rytmická cvičení, 
základy hry na rytmické nástroje...Pro děti 
ve věku od 4 do 6 let Rytmické krůčky: 
intonace, rytmus, hra na dětské hudební 
nástroje, základy hudební nauky,hra na 
flétnu...Pro děti od 6 let Zobcová flétna: 
rozvoj instrumentální a dechové techniky, 

hra sólových skladeb s doprovodem, dua, 
tria a orchestrální skladby...Vyučujeme na 
ZŠ Bratří Čapků a v MŠ Pod Lesem-
Hylváty. Podrobnější informace a 
přihlášku získáte na www.yamaha-
skola.cz,nebo tel.603834800, 
info@yamaha-skola.cz.  
 
 
Hasičský ples 
 
SDH Černovír pořádá v sobotu 7. února 
Hasičský ples. Koná se od 20:00 hodin 
v hostinci U Bobše v Černovíru. 
 
 
VII. libchavský masopust 
 
Obec Libchavy, SRPŠ ZŠ a MŠ Libchavy ve 
spolupráci s OSDO si Vás dovolují pozvat 
na VII. libchavský masopust – sobota 7. 
února od 9:30 hodin. 
 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí 
Kino Máj  
 
Pondělí 2. a úterý 3. od 19:30 hodin 
SNĚŽENKY A MACH ŘI PO 25 
LETECH 
Český film. Vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 6. v 19:30 hodin 
* KATY Ň 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Sobota 7. v 19:30 hodin 
QUANTUM OF SOLACE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 9. v 19:30 hodin 
NOCI V RODANTHE 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Úterý 10. v 19:30 hodin 
KDOPAK BY SE VLKA BÁL 
Český film. Vstupné: 60 Kč 
 
Čtvrtek 12. v 19:30 hodin 
96 HODIN 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 12. v 19:30 hodin 
MAMMA MIA! 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 16. v 19:30 hodin 
NEBEZPEČNÝ CÍL 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Úterý 17. v 19:30 hodin 
MUZIKÁL ZE ST ŘEDNÍ 3: Maturitní 
ročník 
Titulky. Vstupné: 70 Kč 
 
Čtvrtek 19. v 19:30 hodin 
AUSTRÁLIE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 21. v 19:30 hodin 
KOZÍ PŘÍBĚH-Pověsti staré Prahy 
Vstupné: 60 Kč 
 
Pondělí 23. v 19:30 hodin 
STMÍVÁNÍ 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 



 
Úterý 24. v 19:30 hodin 
NADINE 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
Pátek 27. v 19:30 hodin 
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEM Ě 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 
 
 
Hrajeme pro děti o jarních prázdninách 
 
Kino Máj, začátky představení v 10:00 
hod., jednotlivé vstupné 35 Kč 
 
Pondělí 16. února:  PAN VČELKA 
Úterý 17. února: ASTERIX A 
OLYMPIJSKÉ HRY 
Středa 18. února: HAPPY FEET 
Čtvrtek 19. února:  ZLATÝ KOMPAS 
Pátek 20. února:  HORTON 
 
Předprodej vstupenek 30 min. před 
začátkem představení v pokladně kina. 
 
Klubcentrum Ústí nad Orlicí - Nabídka 
pořadů 
 
Čtvrtek 5. února 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
Divadlo Járy Cimrmana: ČESKÉ NEBE 
Hrají: Z. Svěrák, L. Smoljak, B. Penc, J. 
Weigel, P. Brukner, G. Rumlena..., vstupné: 
270 Kč 
 
Středa 11. února 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
EXPEDICE HIMALAYA 2008 aneb 
Kašmír, Ladakh a Pákistán na motorce, 
cestopisná přednáška, vstupné: 65 Kč 
 
Sobota 14. února 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
O ZLÉ KRÁLOVN Ě, pohádka, vstupné: 
45 Kč 
 
Úterý 24. února 
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI , 
klavírní trio ArteMiss a M. Etzler, 
koncertní předplatné, vstupné: 90 Kč 
 
Středa 25. února 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
P. Quilter: JE ÚCHVATNÁ 
Komedie s J. Kretschmerovou, pro kterou 
je role Florence životní rolí. Dále hrají: L. 
Potměšil, J. Maxián, L. Malkina, J. 
Brousková, N. Konvalinková..., divadelní 
předplatné, vstupné: 210 Kč 
 
Pátek 27. února 
19:00 – 23:00 hodin – Kulturní dům 
TANEČNI PODVEČER a Evou a 
Vaškem, skupina SURF Blansko, vstupné: 
110 Kč 
 
Předprodej vstupenek na Informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514 271, 
info: Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 465 
521047, 465 525245. 
 
Program Malé scény 
 

1. února – Pohádky O Palečkovi a 
Hrnečku vař!, od 15:00 hod., vstupné:40 
Kč 
1.2. Výstava Sofija Loren – Cestou za 
mámením obrazu Markéty L., výstava 
fotografií do 28.2., vernisáž 1.2. v 17:00 
hod. 
6.2. Příběh jednoho léta aneb USA očima 
K. Sloupenské, od 19:00 hod., vstupné: 30 
Kč 
7.2. Něco z Alenky - Československo, 
Švýcarsko, V. Británie, NSR, film Projektu 
100, od 19:00 hod., vstupné: 55 Kč 
10.2. Asteroid Bejček, div. představení 
souboru Samohana z H.Králové, od 19:00 
hod., vstupné: 70 Kč 
13.2. Fígle – Polsko, FK, od 19:00 hod., 
vstupné pro členy FK 45 Kč, ostatní 55 Kč 
22.2. Tanga, div. představení 
Emancipačního divadla paní Vicenové, od 
19:00 hod., vstupné: 50 Kč 
27.2. Daleká cesta – ČR, FK, od 19:00 
hod., vstupné pro členy FK 45, ostatní 55 
Kč 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Neděle 1.2.     10:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 2.2.   sanitární den 
Úterý 3.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Středa 4.2.    15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 5.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Pátek 6.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Sobota 7.2.    10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 8.2.    10:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 9.2.     14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 10.2.  5:30-8:00, 15:00-21:00 hod. 
Středa 11.2.    15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 12.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Pátek 13.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Sobota 14.2.   10:00 – 21:00 hodin 
Neděle 15.2.   10:00 – 21:00 hodin 
Pondělí 16.2.    10:00 – 20:00 hodin 
Úterý 17.2.       10:00 – 21:00 hodin 
Středa 18.2.      10:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 19.2.     10:00 – 20:00 hodin 
Pátek 20. – neděle 22.2.  10:00 – 21:00 hod. 
Pondělí 23.2.    14:00 – 20:00 hodin 
Úterý 24.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Středa 25.2.      15:30 – 21:00 hodin 
Čtvrtek 26.2.  5:30-8:00, 14:00-20:00 hod. 
Pátek 27.2.  5:30-8:00, 14:00-21:00 hod. 
Sobota 28.2.        10:00 – 21:00 hodin 
Plavání pro těhotné ženy každou středu 
(mimo 18.2.) od 12:30 do 14:00 hod. 
Vodní aerobik každé pondělí a čtvrtek od 
20:00 do 21:00 hod. (změna – 3.2. v úterý). 
Plavání rodičů s dětmi každou sobotu od 
8:00 do 10:00 hod., (pouze na objednání – 
465 524 254),  plavání Oborová ZP -  1.2. a 
15.2. od 9:00 do 10:00 hod.  
Informace 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 – pozor změna! 
PO-PÁ: v 10:00, 15:45, 17:00, 18:30 hod. 

SO-NE: v 10:00, 16:00 hodin 
(po dohodě i v jiném čase) 
Akce: 
8.2. Spinning+Bodyforming (45+30) 
14.2. Dvouhodinovka (90) 
29.2. Spinning+Bodyforming (45+30) 
(vše 120 Kč) 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 700 Kč, skupiny:cena 
dohodou. Rezervace: 736 427378, info: 
www.lkspinning.com 
 
Sportovní centrum Radava 
 
Neděle 1.2. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí  2.2. – 18:00 – 22:30 hodin 
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci) 
Úterý 3.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
VychLeas 1. liga (družstva) 
Středa 4.2. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 4.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Neděle 8.2. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 9.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Dřevomateriál Cup (jednotlivci) 
Úterý 10.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 11.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Mobil centrum 4. liga (družstva) 
Sobota 14.2. – 13:00 – 16:00 hodin 
Morče Cup (dvojice) 
Neděle 15.2. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 16.2. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi Cup (jednotlivci) 
Úterý 17.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 18.2. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 18.2. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Neděle 22.2. – 18:00 – 22:30 hodin 
SBL (družstva) 
Pondělí 23.2. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka Cup dvojic (dvojice) 
Středa 25.2. – 16:30 – 23:00 hodin 
Tacl Cup (jednotlivci) 
Tel. rezervace: 465 529 477-9, e-
mail:radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
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 
 
Kam za sportem v únoru 
 
Čtvrtek 5. února 
Jiskra Hylváty B – Smiřice C 
(východočeská soutěž v kuželkách od 17 
hod.) 
Pátek 6. února 
Jiskra Hylváty – Solnice (východočeská 
divize v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 7. února 
Mistrovství republiky v motoskijöringu 
v Ústí n.O. (místo bude určeno dle 
sněhových podmínek) 



Pondělí 9. února 
Slavnostní vyhlášení 40. ročníku ankety o 
nejlepší sportovce a kolektivy okresu za r. 
2008. Galavečer v Kulturním domě od 17 
hod, vstup volný 
Sobota 14. února 
Sokol Kerhartice – Orel Letohrad A 
(krajský přebor I.třídy, volejbal, od 10 a 
13:30 hod., sport.hala Na Dukle) 
TTC Ústí n.O. – Bělá p. Bezd. a Turnov 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a 15 hod. 
v herně na Kopečku) 
Čtvrtek 19. února 
Jiskra Hylváty B – V. Mýto C 
(východočeská soutěž v kuželkách od 17 
hod.) 
Pátek 20. února 
Jiskra Hylváty – Hořice (východočeská 
divize v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 21. února  
TTC Ústí n.O. B – Tesla Pce B a Linea 
Chrudim B (východočeská divize mužů ve 
stol.tenisu v 9 a 13:30 hod.) 
Pátek 27. února 
Jiskra Hylváty – Náchod C (východočeská 
divize v kuželkách od 17 hod.) 
Sobota 28. února 
TTC Ústí n.O. B – Litoměřice B a Děčín B 
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a 14 hod.) 
 
 
Závody ve sportovní gymnastice 
 
Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Jiskra 
uspořádal 10.12.2008 již 3. ročník 
oddílových závodů „O Mikulášský pohár“ 
Dívky soutěžily v disciplínách prostná a 
kladina. Výsledky: 
Přípravka „Motýlci“: 1. E.Borovcová, 2. 
N.Marečková, 3. K. Dudlová 
Přípravka „Opičky“: 1. V.Škrobánková, 2. 
S. Hüblová, 3. N.Brožková, 4.L.Paulavets, 
5.N.Hanley, 6. D.Krištanová 
Závod. družstvo „Hvězdičky“: 
1.R.Škrobánková, 2. P.Plchová, 3. 
A.Pražáková, 4. A. Borovičková, 5. 
S.Hartmanová 
Diváci prokázali svou znalost z oboru 
gymnastiky prostřednictvím vědomostního 
kvízu. Příjemný závodní podvečer byl 
završen předáním odměn všem „vítězům“. 
Akci finančně podpořilo Město Ústí n.O. a 
sponzorským darem přispěla společnost 
adidas. Mnohokrát děkujeme. 
Trenérky SG 
 
 
Semináře Akademie vzdělávání 
 
4. února – Zopakování důležitých podmínek 
pro správné zpracování daňových přiznání 
FO a PO za r. 2008 (Ing. V. Zachová) 
18. února – Změny ve zdaňování mezd od r. 
2009 a roční zúčtování daňových záloh za 
r. 2008 (Mgr. K. Dobešová, MF ČR) 
26. února – Zdravotní pojištění aktuálně, 
změny pro r. 2009 (JUDr. L. Trnková, MZ 
ČR) 
Tel. 465 523 129, www.akademieuo.cz, 
seminař@akademieuo.cz 
 
 
Kurzy anglického jazyka 
 
Nabízíme výuku anglického jazyka pro 
veřejnost, studenty a firmy. Kurzy jsou 

vedeny lektorem (rodilý mluvčí) jak 
v angličtině, tak v češtině. Malé skupinky 
s max. počtem 5 studentů zaručují 
intenzivní a kvalitní výuku. 
Info: www.englishstar.cz, nebo na tel.: 465 
635717. 
 
 
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 
2/2009 vychází 27.1. 2009. Sazba JPG Ústí 
nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 
525741. 
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