
Informační list 
 
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí 
Leden 2011      Zdarma 
 
Vážení spoluobčané,  
dovolte mi na prahu nového roku popřát 
Vám všem především pevné zdraví, klid a 
spokojenost v osobním i pracovním životě 
a šťastné vykročení do roku 2011.       
 
Z logického důvodu přípravy a tisku 
Informa čního listu, píšu tento článek 
s předstihem, tedy na přelomu roku. A 
právě přelom roku prožíváme určitě 
každý jinak. Někdo se nevyhne shonu, 
domácímu úklidu a nákupní horečce. 
Někdo se nevyhne pracovnímu vypětí, 
které sebou končící rok v některých 
profesích pravidelně přináší. Někteří si 
dokáží adventní čas užít v klidu a v pokoji 
a i díky tomu prožívají Vánoce opravdu 
šťastně a vesele. Prostě čas předvánoční 
prožíváme každý odlišně. Jsem ovšem 
přesvědčen, že naopak všichni stejně si 
najdeme chvilku, třeba jen podvědomě, 
ve které bilancujeme rok končící a 
vracíme se v krátké vzpomínce 
k uplynulému času. Rok 2010 mohl být 
pro někoho rokem běžným, nezajímavým 
třeba i fádním. Pro jiného zlomovým, 
zásadním, až rokem nezapomenutelným. 
Každý jsme jiný a každý prožíváme své 
vlastní osudy a životy. Jedno nás ovšem 
nepřímo spojuje. Žijeme ve stejném 
městě, jsme si navzájem všichni sousedy a 
téměř každý zde zná každého. Ohlédnu-li 
se já osobně za rokem 2010, zůstává v mé 
vzpomínce smutek z podivné nálady, 
které se Ústím od jara pozvolna rozlévala 
a svým způsobem zasáhla téměř každého 
z nás. Pevně věřím, že náhlý příchod 
ladovské zimy, atmosféra Vánoc a 
zejména již uplynulý čas, vyhnal onu 
podivnou náladu z našeho města. Jako 
nový starosta bych totiž velice rád 
potkával své spoluobčany s úsměvem ve 
tváři. Řešil s nimi pouze běžné problémy 
se zimní údržbou, rozbitými 
komunikacemi, nedostatečnými službami 
a neuspokojenými finančními požadavky. 
Vím, že každý z nás má svých starostí víc 
než dost a že je téměř nemožné udržet si 
úsměv na rtech po celý rok. Ale právě 
proto by mělo být naší společnou snahou 
vrátit do města pozitivní energii.        
Vážení spoluobčané, milí Oušťáci, přeji 
Vám tedy ještě jednou pevné zdraví, klid, 
spokojenost a celoroční štěstí. A hlavně pak 
úsměv ve tváři a dobrou sousedskou náladu.    

Petr Hájek 
starosta města Ústí nad Orlicí 

 
 
Konkurz na ředitelku mateřské školy 
 
Rada města připravuje vyhlášení konkurzu 
na ředitelku MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír 
96. Tento konkurz bude vyhlášen ještě 
v průběhu prosince 2010, vlastní konkurzní 
řízení proběhne v lednu a únoru 2011. 
Uchazečky s příslušným vzděláním, 
potřebným pro učitelství v mateřské škole a 
s nejméně 3letou praxí, naleznou všechny 
další potřebné podrobnosti po vyhlášení 
konkurzu na webu města, na úřední desce, 

popř. jim veškeré informace poskytnou na 
odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy městského úřadu. 
Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
 
Ceny vody v roce 2011 
 
Předkládáme odběratelům a občanům města 
informaci o výši ceny vodného a stočného 
s účinností  od 1. ledna 2011. 
Cena vody pitné a vody odkanalizované 
Voda pitná: 
22,60 Kč/m3 + 10%DPH = 24,86 Kč/m3 
Voda odpadní (splašková, srážková): 
33,00 Kč/m3 + 10% DPH = 36,30 Kč/m3 
CELKEM: 
55,60 Kč/m3 + 10% DPH = 61,16 Kč/m3 
Zvýšení ceny vodného a stočného o cca 
2,8% je způsobeno zejména očekávanými 
meziročními nárůsty cen elektrické energie, 
chemikálií a ostatních režijních a mzdových 
nákladů včetně odpisů. Kalkulace ceny je 
stanovena i s ohledem na povinnost 
dodržovat finanční analýzu, která je součástí 
schválené dotace na akci „Ústí nad Orlicí – 
kanalizace a ČOV“. 
Ing. Martin Lang, jednatel a ředitel 
společnosti Tepvos 
 
Informace z odboru životního prostředí 
 
Vážení spoluobčané, 
jak jste si všimli, v posledních dnech 
z našeho města zmizely hnědé nádoby na 
tříděný odpad – kov. K odstranění došlo 
z toho důvodu, že zvony na kovový odpad 
nebyly v potřebné míře využívány a 
společnost EKO-KOM na základě svých 
statistik doporučila nádoby stáhnout.  
Zpětně se omlouváme těm občanům, kteří je 
plnili a kteří nyní budou muset s touto 
surovinou do sběrného dvora. „Kovové 
zvony“ budou předělány na zvony pro papír 
a plast a budou postupně doplňovány do 
nově vytypovaných lokalit a případně do 
míst, která v současné chvíli nejsou schopna 
tyto suroviny pobrat a doslova „přetíkají“ či 
se odpad hromadí kolem sběrných stanovišť. 
Děkujeme za pochopení Vám všem, kteří 
přispíváte ke zlepšování životního prostředí 
v našem městě. 
Odbor životního prostředí 
 
Zápisy dětí do 1. tříd ZŠ 
 
Zápisy dětí do 1. tříd na ZŠ Bratří Čapků, 
ZŠ Komenského a ZŠ Třebovská  se 
uskuteční ve dnech 25. a 26. 1. 2011 od 
14:00 do 17:00 hodin. Rodiče přinesou 
vyplněný dotazník, občanský průkaz a rodný 
list dítěte. 
Zápis dětí do ZŠ Kerhartice, se uskuteční 
25.1. od 13:30 do 17:00 hodin. Rodiče 
přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 
Zápis do přípravné třídy v ZŠ Kerhartice 
se uskuteční 17.5. od 13:30 do 17:00 hod.  
Rodiče přinesou občanský průkaz, rodný list 
dítěte a doporučení školského poradenského 
zařízení. 
 
Senior klub při CSP Ústí n.O. 
 
Neděle 9.1. – Divadelní představení DS 
Vicena „Nejstarší řemeslo“, Roškotovo 
divadlo od 19:30 hod., předprodej pro členy 

SK dne 4.1. ve Sladkovně od 10:00-12:00 
hod., vstupné obvyklé 
Čtvrtek 20.1. – Tradiční vycházka za 
ústeckými betlémy, prohlídka betlémů v ul. 
Družstevní (Procházkovi) a v ul. Mazánkova 
(Hauptovi), sraz ve 13:30 hod. před 
Konzumem na Tvardkově ul., na konec 
posezení v restauraci „U louže“ 
14. a 28.1. – Plavání pro členy SK, 13:00-
14:00 hod. v KPB v ÚO, vstup 40 Kč na 
průkazku SK, info: pí Kopsová 722 475 131 
Provádíme průzkum zájmu na kurzu 
„Trénování paměti“. Zájemci  se mohou 
hlásit osobně ve Sladkovně, nebo 
telefonicky do 31.1.2011. předběžná cena 
150 Kč (10 lekcí po 2 hodinách). 
Všem seniorům přejeme pevné zdraví 
v roce 2011 a těšíme se na setkávání 
s Vámi. Těšíme se na Vaši účast! 
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory 
JUDr. Zdeněk Ešpandr 
 
Vydávání speciální směsi na posyp 
chodníků 
 
Směs se vydává na uvedených místech po 
prokázání trvalého pobytu v Ústí n.O. 
ZŠ Kerhartice      10.1. od  9:00-12:00 
                             17.1. od 13:00-15:00 
ZŠ Hylváty          11.1. od 9:00-12:00 
                             18.1. od 12:00- 15:00 
Tepvos                 12.1. od 9:00-12:00 
                             19.1. od 12:00-15:00 
Penzion                13.1. od 9:00-12:00 
                             20.1. od 12:00-15:00 
Ve zvláštních případech jsme připraveni 
zajistit dopravu domů po objednání na tel.: 
465514235, H. Moravcová 
 
Rada města vyhlásila dotační programy 
města pro rok 2011 
 
Rada města na svém zasedání dne 1. 12. 
projednala a schválila dotační programy 
města pro rok 2011. Novinkou je například 
skutečnost, že u dotací do výše 5 tis. Kč 
(školství, sport, kultura) resp. do výše 10 tis. 
Kč (sociální oblast a zdravotnictví) se 
nestanovuje výše povinné spoluúčasti. Pro 
žadatele z oblasti zájmové umělecké 
činnosti je připraven nový program na 
nájmy kulturních zařízení pro konání 
zkoušek. Pracovníci MěÚ, kteří se danou 
problematikou zabývají, jsou připraveni 
žadatelům poskytnout maximální metodický 
a konzultační servis. Žádosti o dotace pro 
rok 2011 se přijímají na předepsaných 
formulářích do 14. 1. 2011 (sport, školství, 
kultura) a do 31. 1. 2011 (sociální oblast a 
zdravotnictví). 
PŘEHLED DOTACÍ 
a) na sportovní a volnočasové aktivity 
   A1) na sportovní činnost, odměny 
trenérům 
    A2) na jednotlivé sportovní a 
volnočasové akce 
b) na rozvoj a údržbu sportovišť 
c) na nájem sportovišť 
d) na kulturní aktivity (kulturní a 
volnočasové akce, kulturní činnost) 
e) na nájem kulturních zařízení 
f) na zachování a obnovu památkového 
fondu 
g) na projekty škol 
h) na činnost v oblasti sociálních služeb a 
zdravotnictví 



i) na ostatní projekty 
FORMULÁ ŘE ŽÁDOSTÍ   včetně příloh 
jsou k dispozici: na věcně příslušném 
odboru  (tj na odboru ŠKMT nebo odboru 
sociálních služeb), v Informa čním centru, 
na internetových stránkách 
www.ustinadorlici.cz (sekce dotace města 
nebo Tiskopisy MěÚ) 
Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
 
Poplatky za komunální odpad 
 
Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností 
od 1.1.2011 Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad). Výše poplatku se 
nemění a zůstává i pro rok 2011 ve výši 
500 Kč ročně na jednoho poplatníka.  
Místní poplatek za komunální odpad 
platí: 
a)   fyzická osoba, která má v obci trvalý 
pobyt; za domácnost může být poplatek 
odváděn spol. zástupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto 
osoby jsou povinny obci oznámit jména a 
data narození osob, za které poplatek 
odvádějí. 
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. 
1) Poplatek se platí bez vyměření a je 
splatný: 
a) jednou splátkou, nejpozději do 30.4. 
příslušného kalendářního roku, činí-li 
celková poplatková povinnost poplatníka, 
spol. zástupce domácnosti, vlastníka nebo 
správce domu méně než 1.000 Kč 
b) ve dvou stejných splátkách, a to  
nejpozději do 30.4 a do 31.10. příslušného 
kalendářního roku, činí-li celková 
poplatková povinnost spol. 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 30.4., 31.7., 31.10. a 31.12. 
příslušného kalendářního roku, případně ve 
dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději 
do 25. dne příslušného měsíce, činí-li 
celková poplatková povinnost spol. zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce domu 
více jak 10.000 Kč 
d) poplatek může být zaplacen i jednorázově 
do 30.4. příslušného kalendářního roku. 
2) Místní poplatek za komunální odpad je 
osoba uvedená v článku 2 této obecně 
závazné vyhlášky povinna uhradit bez 
vyzvání správce poplatku vždy nejpozději 
v termínech uvedených v písm. a)-d) 
předchozího odstavce a to v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
nebo bezhotovostně na příjmový účet 
správce poplatku číslo 19-420611/0100, 
konst. symbol 1318. 
Variabilní symbol bude poplatníkovi, nebo 
společnému zástupci sdělen telefonicky na 

čísle 465 514 210, na žádost na elektronické 
adrese machal@muuo.cz , nebo osobně v 
pokladně. Pro poplatníky, kteří hradili 
poplatek bezhotovostně v roce 2010, 
zůstává variabilní symbol beze změny, 
změní se jenom číslo účtu města. 
Platby budou přijímány v PO a ST od 8:00 
do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 do 14:00. 
V pokladně je také možné platbu provést jak 
hotovostně tak i platební kartou.  Při platbě 
v hotovosti i kartou sdělí poplatník, nebo 
společný zástupce rodné číslo nebo IČO.  
 
3) Osvobození a úlevy: 
Od poplatku se osvobozují poplatníci, 
kteří prokáží: 
a) že se ve městě trvale nezdržují a současně 
hradí poplatek za odstraňování komunál. 
odpadu v jiné obci 
b) že v daném období byli ve výkonu trestu 
odnětí svobody a nebo jsou umístěni 
v ústavech sociální péče nebo v podobných 
zařízeních 
c) že se ve městě trvale nezdržují a žijí 
v jiném státě po dobu celého kalend. Roku 
d) úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje 
poplatníkům, kteří pobývají v zařízení pro 
přechodné ubytování a prokáží to smlouvou 
o ubytování. 
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 
 
Z městského muzea + LOGO 
 
V Městském muzeu v Ústí n.O. můžete ještě 
po celý leden shlédnout jedinečnou expozici 
hraček nazvanou  Když prabáby byly dětmi, 
obohacenou exponáty spojenými s 
narozením dítěte. Stále ještě potrvá třpytivá 
výstava Vánočních ozdob, stejně jako 
poutavá expozice Oken E. Traczewské, 
medailonky osobností a prezentace 
nejlepších prací z dětské soutěže Vánoce a 
betlém. Novinkou v roce 2011 se stává 
možnost komentovaných prohlídek 
výstavami. Uskuteční se každý čtvrtek mezi 
16:00 a 16:30. Pro školy lze dohodnout 
telefonicky i v jiném termínu. Srdečně zvou 
muzejníci. 
 
Základní umělecká škola J. Kociana 
 
Jan Jakub Ryba – Česká mše Vánoční 
Pěvecké sbory: Čtyřlístek, Alou Vivat, 
Campanula, Familae Cantorum, Symfonický 
orchestr DECAPODA  
9.1. v 17:00 hod. – Děkanský kostel v Ústí 
nad Orlicí 
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
10. 1. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Třídní hudební besídka žáků pí uč. M. 
Mikulecké - klavír 
20. 1. v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ 
Hudební besídka žáků hudebního oboru. 
24.1. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ 
Pololetní koncert souborů a orchestrů 
ZUŠ 
25.1. v 18:00 hod. – Roškotovo divadlo 
 
ZUŠ Jar.Kociana, Smetanova 1500, tel.: 
465 569 551, www.ZUSUO.cz 

e-mail:  info@zusuo.cz 
 
Klub p řátel umění Ústí nad Orlicí 
 
Srdečně Vás a vaše přátele zveme do 
Galerie pod radnicí, kde pokračuje výstava 
JUBILANTI 2010 
Vladimír PLOCEK – obrazy, grafika 
Alena VOŠLAJEROVÁ – obrazy, 
grafika, fotografie, poezie 
Výstava potrvá do 16. ledna 2011. Otevřeno 
denně mimo pondělí, úterý až pátek 10-12, 
14-17 hod., sobota a neděle 14-17 hod. 
 
Tříkrálová sbírka 2011 
 
Sbírka se uskuteční v Ústí n.O. a okolí ve 
dnech 6. – 9. ledna 2011. 
Tříkrálový koncert, který tuto sbírku 
ukončí, se bude konat 9. ledna od 17:00 
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí n.O. 
 
Třikrálová sbírka v Knapovci 
 
Místní část Knapovec se připojuje 
k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Králové 
budou v Knapovci, D. a H. Houžovci 
koledovat 8. a 9. ledna odpoledne.  
 
Mateřské centrum Medvídek + LOGO 
 
Kavárni čka s valnou hromadou, 3.1. od 
9:00 hod. 
Zimní malovánky, 4.1. od 14:30 hod. 
Pohybové návyky kojenců a batolat, 10.1. 
od 9:00 hod. 
Potisk textilu, 11.1. od 14:30 hod., s sebou 
barevné bavlněné triko 
Oriflame, 12.1. od 10:00 hod., připravená je 
tombola 
Společné bruslení, 13.1. od 15:00-16:00 
hod., vstup 30 Kč/osoba 
Rybička pro štěstí, úterý 18.1. od 14:30 
hod. 
Resuscitace dětí a dospělých, 19.1. od 9:30 
hod. 
Zimní vystřihovánky, 25.1. od 14:30 hod. 
Zdravé snídaně a svačinky pro nejmenší, 
26.1. od 9:30 hod., možnost nákupu 
PROVOZNÍ DOBA 
PO 9-12 hod. – Nemluvňátka + volná herna 
ÚT 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
pohybový kroužek 
ÚT 14:30-17:30 hod. – Předškolkáček-herna 
+ výtvarný kroužek 
ST 9-12 hod. – Předškolkáček-herna 
ČT 9-12 hod. – Předškolkáček-herna + 
zpívánky 
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. 
Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz 
Za finanční podpory Města Ústí n.O. a 
Pardubického kraje. 
 
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO 
 
PO: 8:30-10:00 hod. – Prográmek pro 
děti  (zahájení v 9:00 hod.) 
PO: 10:00-12:00 hod. – Výtvarné dílny 
(hlídání dětí zajištěno, N. Krčmářová, 
604313249) 
3.1. – Visačky na dveře  
10.1. – Mačkaná batika (s sebou bílé 
ubrusy, oblečení, cena dle materiálu) 



17.1. – Gelové svíčky (skleničku, cena cca 
50 Kč) 
24.1. – Drhané závěsy na květináč 
31.1. – Kofoláčci  
ÚT: 10:00-11:00 – Orientální tance (herna 
do 12 hod., vstupné 40 Kč, L. Holásková, 
732985833) 
ST: 8:30-12:00 hod. – Prográmek pro děti  
(zahájení v 9:30 hod.) 
ČT: 10:00-11:00 hod. – Cvičení pro 
těhulky  (13. a 27.1), permanentka 100 Kč, 
jednotlivé vstupné 35Kč/osoba/hodina, 
S.Faltusová, 606882719 
ČT: 17:00-18:30 hod. – Angličtina pro 
rodiče,  J. Voleská, 601203130 
PÁ: 8:30-12:00 hod. – Angličtina pro 
batolátka (zahájení v 10 hod.) 
PÁ: 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT a od 
18:00-24:00 hod. – Klub deskových her, 
M. Kalášek, 739420287 
SO: 18:00-20:00 hod. – Sportovní večer, 
Hylváty U Tří mostů (15. a 29.1.), cena dle 
sportujících, účast nahlásit předem, P. 
Novák, 604904710 
NE: 17:00-19:30 hod. – Manželské večery,  
(2., 16. a 30.1.), přihlášky u N. Krčmářové, 
604313249 
Jednorázové akce v RC 
ÚT 4.1. – Setkání DRC, 17:00 hod. 
ST 12.1. - Beseda o alergii a výživě, 10:30 
hod. 
ST 19.1. – Beseda o bezplenkové metodě, 
10:30 hod. 
SO 22.1. – Společné sáňkování, v 10 hod. 
na Chatě Hvězda 
ČT 28.1. – Výtvarný speciál -Voskovky na 
trička, 17–19 hod., cena cca 45 Kč 
Kont. osoba: N. Krčmářová-koordinátor 
RC, tel.: 604313249, e-mail: 
krcmarova@jbuo.cz, www. 
rcsrdicko.estranky.cz 
 
Zprávi čky ze Stacionáře 
 
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat za 
spolupráci při Benefičním koncertu p. 
řediteli učitelům a žákům ZUŠ. Dále 
dobrovolníkům Stacionáře při pořádání 
Dobrovolnických vánoc a také Plaveckému 
bazénu za akci Mikulášské plavání. 
M. Mareš a M. Bartošová převzali 13.12. 
pod záštitou Pardubického kraje ocenění za 
výtvarné dílo pod názvem Zdravá a 
nemocná příroda. Dále se naši uživatelé 
připravují na Zimní speciální olympiádu, 
která se bude konat od 9.1.-14.1. v Horní 
Malé Úpě . 
H.Zastoupilová,DiS , ved. přímé péče 
 
 
Centrum pro zdravotně postižené Pk 
 
Odborné sociální poradenství: bezplatná 
služba pro osoby se zdravotním postižením, 
seniory a osoby blízké cílové skupině, PO – 
ČT od 9:00-16:00 hod., kontakt: 775693985, 
775693983 
Osobní asistence: pro zdravotně postižené 
lidi a děti od 1 roku, kontakt viz výše 
Sociální rehabilitace: jedná se o 
bezbariérovou internetovou učebnu se 4 PC 
a tiskárnou, PO – PÁ od 9:00-16:00 hod. 
Projekt probíhá od 1.1. 2010 do 31.12.2013 
a je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem ČR. Kontakt: 
775693983, 775693986 
Centrum pro zdravotně postižené Pk, Čs. 
armády 1181, Ústí n.O., tel.: 465525324, 
www.czp-pk.cz 
 
Stomatologická pohotovost 
 
2.1.2011 – MUDr. J. Dostálová, Husova 
191, V. Mýto, tel.: 465423949 
8. – 9.1. – MUDr. V. Dostál, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465523877 
15. – 16.1. – MUDr. M. Židková, 
Kollárova 605, Choceň, tel.: 465471223 
22. – 23.1. – MUDr. K. Fialová, žel. 
poliklinika, ČT, tel.: 723036370 
29. – 30.1. – MUDr. M. Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465535198 
 
Den jinak na ZŠ Komenského 
 
Jak se dá trávit volný čas nebo jak může 
netradičně vypadat vyučovací hodina si 
mohli vyzkoušet žáci 2. stupně ZŠ 
Komenského v Ústí nad Orlicí. Vyslechli si 
zajímavá vyprávění z cest, varovné 
Memento, připravili si vánoční dekorace, 
zkusili si postavit „ekodům“ a vyrobit 
vánoční hvězdičky. Zasportovali si, pronikli 
do tajů orientačního běhu, zopakovali si 
zásady první pomoci a zdravé životosprávy.   
Velké poděkování patří těm, kteří si udělali 
čas přijít si s dětmi povyprávět, učitelům 
školy za pečlivou přípravu a také Městu Ústí 
nad Orlicí, které na akci finančně přispělo. 
Dana Špindlerová 
 
Den otevřených dveří na ZŠ Bratří 
Čapků 
 
Ve středu 19.1. se od 13:00 do 19:00 hod. 
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 
provázet naši žáci. 
Na setkání s Vámi se těší Pedagogický sbor 
i žáci ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí 
 
Dům dětí a mládeže  
 
SO 22. 1. Hrajeme a zpíváme s dětmi , 
9.00 - 12.00 hod. Úvod a seznámení s 
muzikálem a herectvím pro děti od 4 do 10 
let. Rodiče a prarodiče vítáni. Vede: Helena 
Šverclová - vystudovaná v oboru muzikál 
s praxí, cena: 50 Kč při min. počtu 10 dětí, 
přihlášky: telefonicky, e-mail do 15.1.2011 
ST 26.1. Okresní kolo matematické 
olympiády pro 9. roč. ZŠ, od 8:00 na ZŠ 
Komenského 
Jarní prázdniny v DDM  
7.3. - 11.3. Jarní prázdniny na horách, 
snowboard i lyže, Zdobnice v Orl. horách. 
7.3. - 9.3. Příměstské jarní prázdniny - 
výlety, hry a překvapení pro děti. 
Snowkiting - během zimní sezóny 
pořádá DDM ÚO kurzy snowkitingu pro 
děti a dospělé, začátečníky i mírně 
pokročilé. Termíny kurzů a podrobnější 
informace naleznete na našich stránkách. 

Více informací o akcích na www.ddm-
usti.cz, tel:465525469. 
  
 
Prodejní výstava aneb předvánoční ladění 
 
Vánoční atmosférou byla prodchnuta 
prodejní výstava, kterou 2. 12. uspořádalo 
Speciálně pedagogické centrum Kamínek 
Ústí n.O. ve svých prostorách. Návštěvníci 
si mohli nejen prohlédnout, ale také 
zakoupit různé didaktické a kompenzační 
pomůcky, hračky, knihy, ale i drobné 
vánoční dárky. Své zboží zde vystavovaly a 
prodávaly firmy Otto Bock, Tara, Patron, 
Didakta, dále Knihkupectví Ambrosia, 
Dárky ve věži a Klub Hvězdička. Své 
výrobky na výstavě prezentovali také žáci 
Speciální základní školy Ústí n.O. Ke 
zdárnému průběhu celé akce přispěly svou 
pomocí studentky SZŠ Ústí n.O., kterým 
patří poděkování. Věříme, že návštěvníci 
odcházeli spokojeni a že se v příštím roce v 
čase adventním sejdeme na druhém ročníku 
výstavy. 
Pracovnice SPC 
 
 
Pozvánka na Hasičský ples 
 
Sbor dobrovolných hasičů Ústí n.O. I. Vás 
srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, 
který se koná dne 22. ledna 2011 od 20:00 
hod. v Kulturním domě v Ústí n.O. 
Vstupné: 90 Kč + 10 Kč místenka do 
velkého sálu. K tanci a poslechu hraje 
hudební skupina MELODIE rock Trpín.  
Na vaši návštěvu se těší ústečtí dobrovolní 
hasiči, kteří v roce 2011 oslavují 140. výročí 
založení sboru. Tombola a občerstvení 
zajištěno. Prodej vstupenek: v Hasičském 
domě každé PO a ST počínaje 10.1.2011 od 
16:00 do 18:00 hod.     
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Kino Máj – leden 2011 
 
Sobota 8. v 17:00 hodin – Hrajeme pro děti 
JÁ,PADOUCH, česká verze, vstupné: 65 
Kč 
 
Úterý 11. a středa 12. v 19:30 hodin 
OBČANSKÝ PRŮKAZ, vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 14. v 19:30 hodin 
* ĎÁBEL, titulky, vstupné: 60 Kč 
 
Neděle 16. v 17:00, pondělí 17. v 19:30 
hodin 
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
– 1, česká verze, vstupné: 70 Kč 
 
Pátek 21. v 19:30 hodin 
HLAVA – RUCE – SRDCE, vstupné: 60 
Kč 
 
Neděle 23. v 19:30 hodin 
BENGA V ZÁLOZE, titulky, vstupné: 70 
Kč 
 
Středa 26. v 19:30 hodin 
*DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA 
S OHNĚM , titulky, vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 28. v 19:30 hodin 



THE SOCIAL NETWORK, titulky, 
vstupné: 70 Kč 
 
Pondělí 31. v 19:30 hodin 
ZÁM ĚNA, titulky, vstupné: 70 Kč 
 
 
 
Klubcentrum Ústí n.O. 
Nabídka pořadů – leden 2011 
 
Úterý 11. ledna 
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana 
FIVE STAR QUARTET Praha, koncertní 
předplatné, vstupné: 110 Kč 
 
Čtvrtek 13. ledna 
Od 9:00 hodin – Kulturní dům 
AKADEMIE 2011 – nesoutěžní přehlídka 
ZUČ speciálních ZŠ našeho regionu 
 
Úterý 18. ledna 
19:00 hodin – Roškotovo divadlo 
ČERNOBÍLÁ JIHOAFRICKÁ 
REPUBLIKA aneb Kdysi bílá perla 
černého kontinentu, přednáška s besedou, 
vstupné 65 Kč 
 
Čtvrtek 20. ledna 
19:30 hodin – Roškotovo divadlo 
J. Strauss ml., K. Haffner, R. Geneé: 
POMSTA A LA NETOPÝR , VČD 
Pardubice, divadelní předplatné, vstupné: 
220 Kč 
 
Sobota 22. ledna 
15:00 hodin – Roškotovo divadlo 
PEKLO V PEKLE, pohádka, vstupné: 45 
Kč 
 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
Informační centrum v budově radnice, tel.: 
465514271, INFO:  Klubcentrum v Ústí 
n.O., tel.: 465 521047, www.klubcentrum.cz 
 
Program Malé scény  leden 2011 
 
8.-31. 1 . Výstava L. Kovaříka: 
Olejomalby, perokresby, malba na sklo, 
vernisáž  8. 1. v 15:00 hod. 
6.1. Biblioteque Pascal, film, Maďarsko, 
Německo, Velká Británie, 2010, v 19:00 
hod., pro členy FK 50 Kč, jinak 60 Kč 
8. 1. P. Vogel: Nejstarší řemeslo, divadelní 
představení DS Vicena v režii A. Gregara, v 
19:00 hod., vstupné 100 Kč s pohoštěním 
9. 1. P. Vogel: Nejstarší řemeslo, v 19:00 
hod., vstupné 60 Kč 
14. 1. Koncert skupiny GRI-GRI, hra na 
tradiční africké perkusní nástroje, v 19:00 
hod., vstupné 70 Kč 
20. 1. Kvílení, film, USA, 2010, v 19:00 
hod., pro členy FK 50 Kč, jinak 60 Kč 
21. 1. Večer s hudbou – divadelní bar, 
posezení u svařáčku třeba s chlebem, sádlem 
a cibulí za doprovodu hudební skupiny 
Těžká doba, od 19:00 hod. 
Divadelní bar – pozor změna!!!!!! 
pondělí – čtvrtek:  10:00 -  21:00 hod. 
pátek – sobota:      10:00 – 22:00 hod. 
 
 
Valentýnský ples 
 
Jan Bílek - učitel tance – Relax – Dance-
Servis z Ústí n.Orl. přeje všem milovníkům 

tance a dobré zábavy, účastníkům jeho 
tanečních kurzů, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2011. 
Zároveň pro Vás všechny připravuje již 
III. VALENTÝNSKÝ PLES, sobota 12.2. 
od 19:30 hod. v Kulturním domě v Ústí n.O.  
 
Pozvánka pro seniory 
 
Oblastní charita Ústí n.O. Dům pokojného 
stáří sv. Kryštof, Sokolská 68 zve seniory na 
keramické a hádankové dopoledne: 
V úterý 11. 1. od 9:00 hod. budeme vyrábět 
keramická zapichovátka do květin. Cena dle 
použitého materiálu. 
V úterý 25. 1. od 9:00 hod. se pobavíme 
hádankami a kvízy.  
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás. 
 
 
Poděkování 
 
Členové organizace Roska Pardubického 
kraje, se sídlem v Ústí nad Orlicí, děkují 
vedení města za přízeň a podporu v r. 2010 a 
všem našim příznivcům přejeme vše krásné 
do r. 2011! www.roskauo.cz 
 
Posezení s písničkou 
 
Jménem všech zúčastněných žen bych tímto 
chtěla vyjádřit poděkování OS Havlíček 
v Kerharticích pod vedením pí Ivy 
Chlumecké za příjemně strávený podvečer, 
který pro nás připravil.Vystoupení dětí ze 
ZŠ Kerhartice nacvičené pí učitelkou 
Náglovou, videoprojekce ing. L. Kalouse a 
jeho toulky po Rusku. K dobré náladě 
přispěla také oblíbená kapela „Šedous“ 
vedená p. Šedou se kterým si rádi 
zazpíváme. Už dnes se těšíme na příští 
posezení seniorů.    
Alena Motlová, Kerhartice 
 
Krytý plavecký bazén 
 
Pondělí:  14:00 – 21:00 hodin 
(3.1. – sanitární den – zavřeno) 
Úterý:  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin 
Středa: 16:00 – 21:00 hodin 
Čtvrtek:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Pátek: 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin 
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin 
(1.1. – zavřeno) 
Neděle: 9:00 – 20:00 hodin 
Vodní aerobic: každé ÚT – 20:00-21:00 
hod. 
Plavání pro těhotné ženy: každá ST – 
13:00-14:30 hod. 
Kroužek DDM: každá ST 14:45-15:45 hod. 
Kurz d ěti a rodiče: Každá SO – 8:30-10:00 
hod. 
Zahajujeme zdokonalovací kurz plavání dětí 
s rodiči, info na tel.: 465524254 
Centrum RIO: Spinning, K2 Hiking, 
Fitbox – více info na www.tepvos.cz,  
nebo na tel.: 777673359 
 
Bruslení pro veřejnost 
 
Středa:             16:00 – 18:30 hodin 
Sobota, neděle:    13:30 – 16:00 hodin 
Bližší info: 608553305, zs@tepvos.cz,  
 
Provozní doba sauny 
 

Pondělí:  17:00 – 21:00 hod. – společná 
Úterý:   15:00 – 21:00 hodin – ženy 
Středa:  14:00 – 21:00 hodin – muži 
Čtvrtek:   14:00 – 17:00 hodin – ženy 
                17:00 – 20:00 hodin – muži 
Pátek:  14:00 – 21:00 hodin – muži 

 
Saunování dětí 
  
PO: 9:00–10:00, 10:00–11:00 hod. – Kurz 
saunování dětí s aroma masáží 
s instruktorem. 
PO: 15:30–16:30 hodin – Saunování dětí a 
rodičů (buď s instruktorem nebo volná 
hodina-dle přihlášek). Kurzy budou 
otevřeny při min. počtu 5 dětí.. Bližší 
info:774673365, sauna@tepvos.cz,  
 
Sportovní centrum Radava 
 
Sobota 1.1. – 15:00 – 19:00 hodin 
Novoroční turnaj (jednotlivci) 
Pondělí 10.1. – 18:00 – 23:00 hodin 
Helpácký pohár (jednotlivci) 
Úterý 11.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Vychleas 1. liga (družstva) 
Středa 12.1. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 12.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Proplast 2. liga (družstva) 
Čtvrtek 13.1. – 18:00 – 23:00 hodin 
Městský přebor ABL (jednotlivci) 
Pondělí 17.1. – 18:30 – 22:00 hodin 
Steel cup (jednotlivci) 
Úterý 18.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Esab 3. liga (družstva) 
Středa 19.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Henry gril 4. liga (družstva) 
Čtvrtek 20.1. – 18:00 – 23:00 hodin 
ESAB (jednotlivci) 
Pondělí 24.1. – 18:00 – 22:00 hodin 
Pemi cup (jednotlivci) 
Úterý 25.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
Stapo 5. liga (družstva) 
Středa 26.1. – 17:00 – 19:15 hodin 
Večerníček (jednotlivci) 
Středa 26.1. – 19:30 – 23:00 hodin 
„U Malinů“ 6. liga (družstva) 
Pondělí 31.1. – 18:00 – 23:00 hodin 
Merka cup dvojic (dvojice) 
Tel. rezervace: 465529477-9, e-mail: 
radava@radava.cz, www.radava.cz 
 
Cvičení pro maminky 
 
Nová služba v Athletic Fitness Clubu. 
Maminky přijďte si zacvičit, my vám 
pohlídáme vaše ratolesti. Kdy? Každé úterý 
a čtvrtek od 10-12 hod. Cena: 45,- Kč. 
Začínáme v úterý 4.1.2011, Athletic Fitness 
Club- Hotel Uno. T.G.Masaryka 897. Tel: 
465 557 210. 
 
LK Spinning centrum 
 
AKCE  –  8.1. Plnění předsevzetí (90)  
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O. 
iontové nápoje Nutrend zdarma  
- speciální lekce s použitím pulsmetru 
zaměřené na odbourávání tuku. 
Ceník: 1 lekce: 85,- Kč, 10 lekcí 
(permanentka): 750,- Kč, skupiny: cena 
dohodou. Rezervace: 736 427 378  
info:  www.lkspinning.com 
Vše dobré do nového roku! 



 
Kam za sportem v lednu 
 
Neděle 2. ledna 
Okresní přebory mužů a žen ve stol.tenisu. 
Hraje se od 9 hod. v herně TTC na Kopečku 
Sobota 8. ledna 
Tradiční běh na Andrlův chlum pro všechny 
věkové kategorie. Trasa asi 2,5 km, start 
v 10 hod. u restaurace Mendrik, cíl u chaty 
KČT 
Sobota 15. ledna 
TTC ÚO B - Linea Chrudim (II.liga ve 
stol.tenisu žen v 10:30 hod.) 
Jiskra ÚO – Rychnov n.Kn. (I.liga ve 
volejbalu juniorů v 10 a 14 hod.) 
TTC ÚO – US Choceň (III.liga mužů ve 
stol.tenisu v 16 hod.) 
Sobota 22. ledna 
Jiskra ÚO – Střelice (II.volejbalová liga 
mužů v 10 a 14 hod. v hale) 
TJ Sokol Kerhartice – TJ Energetik 
Chvaletice A (volejbal muži, v 10 hod. 
v hale Na Dukle) 
Úterý 25. ledna 
Republikový závod žactva ve sjezdovém 
lyžování v Říčkách v Orl. horách, od 9 hod.,  
pokračuje  26.1. od 9 hod., slalom a obří 
slalom 
Pátek 28. ledna a sobota 29. ledna 
49. ročník mezinárodních závodů žactva ve 
sjezdovém lyžování Skiinterkriterium 
v Říčkách v Orl. horách. V pátek od 9:15 
hod. slalom, v sobotu od 9:15 hod. obří 
slalom 
TTC ÚO – Lok. Pardubice a Kolín (II.liga 
ve stol.tenisu žen v 10:30 a 15 hod.) 
 
Lyžařská a snowboardová  školička 
 
Lyžařská a snowboardová školička Peklák - 
pro dospělé i děti, začátečníky i pokročilé - 
individuální lekce, skupinová či rodinná 
výuka, závody pro děti. Nově nabízíme 
pravidelné dopolední a odpolední kurzy pro 
nejmenší (celkem 6 týdnů, 1 kurz 1x týdně). 
Zajistíme dopravu, půjčení vybavení, 
certifikované instruktory. Bližší info: na tel: 
602 245 393,  info@adventurapark.cz, 
www.adventurapark.cz  
Těšíme se na Vás. Team Lyžařské školy 
Peklák 
 

Závody ve sportovní gymnastice 
 
Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Jiskra 
uspořádal dne 8. 12. již 5. ročník 
oddílových závodů „O Mikulášský 
pohár".  18 závodnic soutěžilo v prostných 
a kladině. Pro družstvo Motýlků (holčičky 
ve věku 5 let) to byly první gymnastické 
závody po 3 měsících pravidelného 
tréninku. Diváci prokazovali znalosti z 
gymnastiky vědomostním kvízem a ti 
nejlepší byli odměněni. Příjemný závodní 
podvečer byl završen předáním věcných 
odměn všem závodnicím, které  
cílevědomě trénovaly mj. na zcela 
novém nářaďovém vybavení francouzské 
značky Gymnova, které si letos po 20 
činnosti mohl oddíl dovolit zakoupit. 
Jména vítězek: M. Králová, K. Šimunová, 
V. Škrobánková a R. Škrobánková. Akci 
finančně podpořilo Město Ústí n.O. a 
věcnými dárky přispěly společnosti Coca 
Cola ČR, s.r.o., Chiquita ČR, s.r.o. a REJA 

spol. s r.o. Děkujeme za podporu místnímu 
gymnastickému sportu a přejeme si, aby i 
nadále takto vzvétal. 
Tým trenérek SG 
www.sport-gym.estranky.cz 

 
Nabídka výuky cizích jazyků 
 
1. jazyková ÚO Mgr. M. Pošepný přeje 
všem našim studentům v roce 2011 
především pevné zdraví, osobní spokojenost 
a studijní úspěchy. 
Nabízíme: 
Anglický jazyk  a německý jazyk (děti, 
studenti, dospělí) 
Španělský jazyk a francouzský jazyk 
(studenti, dospělí) 
Český jazyk pro cizince 
Konverzace Aj  s rodilým mluvčím 
Dopolední angličtina pro maminky na MD, 
včetně hlídání dětí 
Dárkové poukazy na výuku cizího jazyka 
Letní příměstský tábor a letní sportovně-
jazykový tábor 2011 
www. 1.jazykovauo.cz, 602653773, 
724064370 
 
Akademie vzdělávání v Ústí n.O. 
 
13.1. Sestavení roční účetní závěrky 
podnikatelů (Ing. J. Trávníček) 
18.1. Náhrady cestovních výdajů v r. 2011 
(JUDr. M. Salačová) 
20.1. Dodací doložky Incoterms (M. 
Reinoha) 
27.1. Důchodové pojištění v praxi 
organizací (J. Dorčáková) 
Podrobné info k seminářům, nebo jejich 
nabídku Vám rádi zašleme! Tel.: 465 
523129, www.akademieuo.cz, 
seminar@akademieuo.cz 
 
Holmes English jazyková škola 
 
Holmes-English Playschool – dopolední 
družinka (děti 3-6 let), každá ST od 9:00-
11:00 hod., cena 95 Kč. Postaráme se o vaše 
děti - (hry, zpěv, tanec, malování, povídání) 
toto vše propojené s angličtinou -  a vy si 
můžete v klidu vyřídit své záležitosti. 
Kontakt: B. Holmes, www.holmes-
english.cz, blanka@holmes-english,cz, tel.: 
737744975 
 
 
 
 


