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Vážení spoluobčané, je mi ctí přiví-
tat Vás v  roce 2013! Přeji Vám pevné 

zdraví, štěstí a  osobní spokojenost. Přeji 
nám všem prožití radosti z úspěchu, opti-
mismus a  zdravý nadhled. Ať žádný příští 
den není zbytečný, ať se naopak každý den 
něco zajímavého stane! 

Na prahu nového roku je v každém z nás 
jisté očekávání, jistá naděje na splnění přá-
ní a  snů. Bilancujeme rok uplynulý a  sta-
novujeme si nové cíle pro rok přicházející. 
Jsem přesvědčen, že každý se alespoň na 
malou chvíli zastaví, zamyslí, povzdech-
ne a  slíbí sám sobě, že v  „tom novém“ se 
polepší, změní, zlepší. Je naší přirozenou 
snahou vstoupit do nového roku s elánem 
a optimismem, vytknout si nové cíle a vzít 
si ponaučení z neúspěchů uplynulého roku. 
A kdy jindy v roce si víc slibujeme naplňo-
vat význam tradičních hodnot, jakými jsou 
pravda, pokora, odvaha, úcta, laskavost…? 

Bohužel příliš brzy se nový rok stává jen 
dalším v  řadě. Příliš brzy zapomínáme na 
svá novoroční předsevzetí a  vracíme se 
k vlastním stereotypům. Je jednodušší být 
lehkovážným než odpovědným, mnohem 
jednodušeji se kritizuje než tvoří, je poho-
dlnější být skeptikem a optimisty zrazovat, 
je bezbolestné rušit zažité a přitom nepřed-
kládat nové. 

Milí spoluobčané, pokusme se v  roce 
2013 den po dni šířit ve svém okolí optimis-
mus, úsměv a  chuť řešit každodenní pro-
blémy. Buďme si navzájem posly dobrých 
zpráv a včas odmítejme cesty, které směřují 
do bludného kruhu obviňování, kdo a čím 
je vinen. Budeme-li toho schopni, celkové 
zlepšení nálady a  spokojenosti nás všech 
nedá na sebe dlouho čekat. 

Petr Hájek
starosta města
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POPLATEK  

ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD V ROCE 2013

Zastupitelstvo města schválilo na svém 
zasedání 10. prosince 2012 novou obecně 
závaznou vyhlášku, která stanovuje výši 
a splatnost poplatku za komunální odpad. 
Poplatek za rok 2013 činí 550,- Kč na jed-
noho obyvatele města včetně cizinců. Stej-
ný poplatek se platí i  za rekreační objekt 
a nově i za bytovou jednotku, ve které není 
nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Nově 
se zavádí i  odpovědnost zákonného zá-
stupce dítěte za to, že za dítě bude poplatek 
uhrazen. Podrobnosti o splatnosti poplat-
ku zveřejní městský úřad v  následujících 
číslech Ústeckých listů.

Ing. Jozef Polák
vedoucí finančního odboru MěÚ

ZÁMĚR PRODEJE 
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr 
prodeje družstevních bytů

- byt o velikosti 1 + 3, výměra 81,83 m2 se 
nachází v ulici Okružní v Ústí nad Orli-
cí, nejnižší kupní cena bytu je stanove-
na na 600 tis. Kč

- byt o velikosti 1 + 4, výměra 81,65 m2 se 
nachází v ulici Na Pláni v Ústí nad Orli-
cí, nejnižší kupní cena bytu je stanove-
na na 700 tis. Kč

Bližší informace o  podmínkách prodeje 
a  náležitostech nabídky získáte na úřední 
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na 
www.ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality 
– majetkoprávní záležitosti a na telefonním 
čísle 465 514 266.
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RADA MĚSTA VYHLÁSILA 
DOTAČNÍ PROGRAMY 
MĚSTA PRO ROK 2013

Rada města na svém zasedání dne 19. 11. 
2012 projednala a  schválila dotační progra-
my města pro rok 2013. 
PŘEHLED DOTACÍ pro rok 2013:
a) na sportovní činnost – dotace je nově 

poskytována jako neúčelová
b) na jednotlivé sportovní a volnočasové 

akce
c) na rozvoj a údržbu sportovišť
d) na kulturní aktivity (kulturní a volnoča-

sové akce, kulturní činnost)
e) na zachování a obnovu památkového 

fondu
f) na projekty škol
g) na činnost v oblasti sociálních služeb 

a zdravotnictví
h) na ostatní projekty
FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ včetně příloh 
jsou k dispozici: na věcně příslušném odboru 
(tj. na odboru školství, kultury, sportu, ces-
tovního ruchu a propagace nebo na odboru 
sociálních služeb), v  Informačním centru, 
na www.ustinadorlici.cz (záložka Úřad, sek-
ce Dotace města nebo Tiskopisy MěÚ)
Žádosti o dotace pro rok 2013 se přijíma-
jí na předepsaných formulářích do 11. 1. 
2013 (sport, školství, kultura) a  do 21. 1. 
2013 (oblast sociálních služeb a  zdravot-
nictví).
Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

PRONÁJEM VÝVĚSNÍCH SKŘÍNĚK
Město Ústí nad Orlicí nabízí možnost podat 
si žádost o pronájem 5 ks vývěsních skříněk 
umístěných v  ul. Dělnická (bývalá úřední 
deska). Při větším počtu zájemců bude o je-
jich přidělení rozhodovat pořadí došlých při-
hlášek. Bližší informace o podmínkách pro-
nájmu získáte na majetkoprávním odboru, 
tel.: 465 514 262.

REGIO JET V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ UKONČEN

Od 9. 12. 2012 vlakové spoje RegioJet spo-
lečnosti Student Agency v Ústí nad Orlicí 
nezastavují. Dnem 8. 12. 2012 byla ukon-
čena platnost jízdních řádů, podle nichž 
zastavoval vlak RegioJet v  železniční za-
stávce „Ústí nad Orlicí město“. V  souvis-
losti se zrušením zastávkového místa vlaku 
RegioJet v našem městě ukončilo k 31. 12. 
2012 městské informační centrum prodej 
a rezervaci jízdenek tohoto dopravce. Spo-
lečnost Student Agency připouští, že v bu-
doucnu zastávkové místo v Ústí nad Orlicí 
obnoví.

Vedoucí oddělení cest. ruchu a propagace
Bc. Zdenka Kroulíková

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE MĚSTĚ
Na základě dotazů občanů na setkání vedení města s  veřejností 
v Malé scéně, podáváme informaci k novému dopravnímu značení 
v ulici Čs. Armády a to umístění dodatkové tabulky E 5 „3,5t“ pod 
dopravní značkou B 20a „Nejvyšší povolená rychlost“ 30 km/h. Dle 
vyhlášky MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, dle ust. § 15 odst. 1, písm. e) celková hmotnost (E 5), 
která je umístěna pod zákazovou značkou omezuje platnost zákazu 
na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabul-
ce. Dále upozorňujeme občany, že došlo v Ústí nad Orlicí k vyznače-
ní vodorovného dopravního značení plné žluté čáry V 12c, což znamená dle ust. § 22 odst. 2, 
písm. c) zákaz zastavení. Takto se vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání, značka 
může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky. Odbor dopravy

POZEMKY V LOKALITĚ U LETIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
město Ústí nad Orlicí vlastní zainvestované pozemky v lokalitě U Letiště v Ústí nad Orlicí, 
které nabízí k prodeji. Vzhledem k tomu, že se jedná o parcely kolem 2.000 m2 a my vní-
máme zájem občanů o pozemky menší, provádíme 
průzkum, zda by byl z vaší strany zájem o výstavbu 
dvojdomků, nebo o menší parcely.
Znamenalo by to změnu regulačního plánu sídliště, 
přivedení sítí apod. a samotnou možnost stavět až 
na konci roku 2013, nebo začátkem roku 2014.
Nastíněné možnosti jsou:
1. U  stavebního pozemku č. 14 o  výměře 2.012 

m2, kde si dovedeme představit, že by mohl být 
dvojdomek (společná prostřední stěna).

2. U stavebního pozemku č. 4 o výměře 2.198 m2 by 
připadal v  úvahu dvojdomek, u  stavebního po-
zemku č. 5 o výměře 2.147 m2 by připadal v úva-
hu též dvojdomek, nebo by se na obou pozem-
cích č. 4 a 5 daly postavit 3 samostatné rodinné 
domky.

3. U stavebního pozemku č. 15 o výměře 1.828 m2 je 
též možnost postavit dvojdomek, nebo 2 samo-
statné rodinné domky s  velikostí pozemku cca 
900 m2.

V  případě, že vás tyto informace zaujmou a  měli 
byste zájem o některou z variant, obraťte se na se-
kretariát města, tel.: 465  514  235-6 do 15.2.2013, 
kde budou zájemci evidováni a později pozváni na 
společnou schůzku, kde by se navržené možnosti 
řešily prakticky. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1.místostarosta
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POMOZTE NALEZENÝM PSŮM
Vážení spoluobčané,
Městský úřad Ústí nad Orlicí pro Vás na svých internetových stránkách www.ustinadorlici.cz připravil novou rubriku, která bude od letoš-
ního roku nabízet základní informace o nalezených psech v katastrálním území města Ústí nad Orlicí, kteří se, v tom lepším případě, pouze 
zatoulali svým majitelům. Ti si je budou moci vyzvednout v útulku, který se nachází na výjezdu z našeho města (směr na Českou Třebovou) 
za samoobslužnou čerpací stanicí. V tom horším případě se jedná o němé tváře, které sice před časem někomu patřily, leč vlivem změn, které 
„psí“ život někdy přináší, ztratily nenávratně privilegium teplého pelechu a plné misky. I tito psi jsou předáni do útulku, kde čekají na to, aby 
se opět mohli stát průvodci člověka v dobrém i ve zlém a nabídnout mu svou oddanost. Přijďte si pro ně, ale jen tehdy, pokud jste schopni 
jim na oplátku věnovat čas, pohyb, trpělivost, lásku, disciplínu a jistou část peněz ze svého rodinného rozpočtu. 
Město Ústí nad Orlicí věří, že takových dobrých lidí bude v našem městě dostatek, a předem všem děkuje za ochotu a správné rozhodnutí. 

Odbor kancelář tajemníka, Bc. Radomíra Hájková

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2013
Vážení zákazníci, 
tímto vás informujeme o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro domác-
nosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech pro rok 2013. Cena 
vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených 
zákonem o  cenách a  výměrem Ministerstva financí. S  ohledem na předpokládanou sazbu 
DPH ve výši 15 % byly ceny kalkulovány takto:

Cena bez DPH Cena s DPH 15 %

Voda pitná (vodné) 25,17 Kč/m3 28,95 Kč/m3

Voda odkanalizovaná (stočné) 35,09 Kč/m3 40,35 Kč/m3

Cena celkem pro rok 2013 60,26 Kč/m3 69,30 Kč/m3

U vodného dojde ke zvýšení o 7,1 % zejména z důvodu potřeby údržby, oprav a investic do 
vodovodních sítí. U stočného činí zvýšení pouze 2,0 %. V následujícím období nás bude čekat 
významnější zdražení vlivem splácení úvěru a úroků. Společnost TEPVOS by bez přispění 
dotace z Evropské unie a úvěru nebyla schopna z vlastních zdrojů celkovou investici pokrýt 
a naplnit požadavky legislativy. 
Ceny vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí pro příští rok celkově zvýší o 4,1 % včetně DPH, 
tedy o 2,72 Kč/m3 (celorepublikově se předpokládá min. 7 %). U čtyřčlenné domácnosti při 
spotřebě cca 140 m3/rok tak dojde ke zvýšení nákladů na spotřebu pitné vody a vypouštění 
odpadních vod o 32 Kč/měsíčně.
V Ústí nad Orlicí 6. prosince 2012 Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti

NÁROČNÁ PŘÍPRAVA ČERNOVÍRSKÝCH HASIČŮ
Protože my, dobrovolní hasiči, chceme po-
máhat svým spoluobčanům co nejlépe, mu-
síme se na tuto činnost náležitě připravit. 
Našim profesionálním kolegům chceme být 
kvalifikovanými pomocníky a ne přítěží.
V Jednotce sboru dobrovolných hasičů Čer-
novír máme zaveden osvědčený systém ško-
lení, který se skládá z teoretické a praktické 
části. Teoretickou část zahajuje celodenní 
školení na začátku roku. Následují pondělní 

čtyřhodinovky, které jsou v letních měsících 
přerušeny. Kolotoč školení se opět roztáčí 
v  říjnu, po uspořádání tradičního Memori-
álu Zdeňka Veselého. Závěrečné školení pro-
bíhá v duchu besídky v adventním čase.
Pro prohloubení potřebných dovedností 
a návyků slouží praktická cvičení. Rok 2012 
na ně byl opět velmi bohatý. Seznámím vás 
pouze s  těmi nejzajímavějšími a  nejnároč-
nějšími.
Prvním náročným výcvikem byl „Panelák“ 
14.  dubna. JSDH Černovír uspořádal toto 
cvičení pro všechny dobrovolné jednotky 
Města Ústí nad Orlicí. Probíhalo v  opuš-
těném panelovém domě typu G57 v  obci 
Rybník. Námětem byl požár bytů 2+1 a 3+1. 
Zasahující hasiči museli nalézt a  zachránit 
osoby z neznámého prostoru při silném za-
kouření. Ve «vybydlených» bytech jsme si 
mohli dovolit zapálit skutečný oheň z  dře-
věných palet a kouř podpořit dýmovnicemi. 
Okna bytů jsme předtím zatloukli a utěsnili 

otvory. Všichni hasiči s  oprávněním použí-
vat dýchací přístroje si vyzkoušeli záchranu 
osob v téměř reálných podmínkách bytového 
požáru. I při použití svítilny nebylo vidět na 
vlastní ruku. Kromě tepla z ohně jsme se řád-
ně zapotili i při vynášení figurantů.
23. září proběhlo společné mezinárodní cvi-
čení ve slaňování a  záchraně osob pomocí 
lanových technik, kterého se zúčastnili naši 
kamarádi ze Stareho Waliszowa z Polska. Po 
dopoledním opakování uzlů, techniky a bez-
pečnostních zásad jsme se vydali do zrušené-
ho lomu na praktickou část školení. Zde jsme 
použili náš nově pořízený materiál určený 
k záchraně osob v nesnadno přístupném te-
rénu. Celé školení po odborné stránce vedl 
náš člen Petr Pávek, povoláním hasič – lezec 
u HZS Pardubického kraje. Učili jsme se jis-
tit, jak slanit sami i se zachraňovanou osobou 
a  také jak vystoupat po laně speletováním. 
Naši polští přátelé byli výcvikem nadšeni 
a někteří z nich, narozdíl od nás, se po laně 
spustili poprvé v životě!
Vyvrcholením letošních cvičení byl výcvik 
jednotky ve flashover kontejneru HZS Par-
dubického kraje ve Vysokém Mýtě 27. října. 
Tento výcvik je zaměřen na zvládání požá-
rů v uzavřeném prostoru - bezpečný pohyb, 
rozpoznání specifických nebezpečných jevů 
a  také získání důvěry v  ochranné pomůcky 
hasiče. Školili nás zkušení lektoři pod vede-
ním ředitele územního odboru Ústí nad Or-
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licí plk. Ing. Romana Studeného. Po bezpeč-
nostním školení a zdokonalení se v ovládání 
kombinovaných proudnic na vysokomýtské 
hasičské stanici, jsme se přesunuli do hasič-
ského areálu nad autodromem. Zde je po-
staven výcvikový flashover kontejner. Jedná 
se o stavbu z ISO kontejnerů 6 a 12 m dlou-
hých, které vytvářejí prostor pece a pozoro-
vací část. Pec je plná hořících palet a v po-
zorovacím prostoru probíhá vlastní výcvik. 
Nejdříve jsme sledovali jak nám nad hlavou 
šlehají plameny, různé úkazy při hoření za 
nedostatku vzduchu, učili jsme se rozpoznat 
nebezpečí před vstupem do prostoru zasa-
ženého ohněm. Následoval nácvik vstupu 
do neznámého prostoru, kde na nás lektoři 
pouštěli plameny a bylo pouze na nás, jak se 
s  tím vypořádáme, jak se ochráníme a  jak 
efektivně plameny zdoláme. Prakticky jsme 
si osvojili techniky krytí a ochrany před všu-
dypřítomným teplem a  získali jsme důvěru 
v naše vybavení a dovednosti. Vždyť teplota 
v  kontejneru dosahuje 200°C a  krátkodobě 
až 600°C! Všem se nám výcvik pod vedením 
našich profesionálních kolegů líbil a  těšíme 
se na další spolupráci.

Ivan Špinler, 
velitel JSDH Ústí nad Orlicí - Černovír

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO PODNIKATELE V DOPRAVĚ

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic informuje 
o zásadních změnách pro dopravu velkými vozidly.
Podle novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (zákon č. 119/2012 Sb.)
- Podnikatel v dopravě velkými vozidly ( nad 3,5t nebo více než 9 osob) musí do 3.6.2013 
požádat obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a připojit:
a) Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (dopravní úřad vyměňuje osvěd-

čení za nový typ na základě žádosti jejich vlastníka, předložení stávajícího osvědčení a občan-
ského průkazu, lhůta do 2.6.2014)

b) Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor sídla či místa podnikání (např. smlouva 
o pronájmu, smlouva o zápůjčce), kromě případu, kdy je podnikatel v dopravě zapsán v ka-
tastru nemovitostí jako osoba oprávněná užívat nemovitost, v níž je sídlo či místo podni-
kání, nebo je zapsán jako její vlastník

c) Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný kalendářní rok
d) Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zástupci, pokud ji má (např. pracovní smlouva), 

kromě případu, kdy tato vazba vyplývá z údajů zapsaných ve veřejně dostupných registrech 
(např. status jednatele společnosti)

Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živnostenský úřad omezí podnikateli rozsah oprávnění 
na provozování silniční motorové dopravy pouze malými vozidly.
Odpovědný zástupce:
a) Povinné ustanovení pro dopravu velkými vozidly (fyzická osoba může ustanovit sama sebe)
b) Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 podnikatele v dopravě, včetně sebe
c) Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 vozidel, pokud nemá k podnikateli skutečnou 

vazbu (např. zaměstnanec, jednatel společnosti)
Doplňující informace ke změnám v silniční dopravě provozované velkými vozidly Vám po-
dají L. Čiháková, tel.: 466 026 362, Ing. M. Klouček, tel.: 466 026 141 KÚ Pardubického kraje.

Obecní živnostenský úřad

SBĚRNÝ DVŮR
Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad – sběrný dvůr – na ulici Královéhradecká 1526 
v ÚO je otevřeno:
Pondělí:   14:00 – 17:00 hodin
Úterý:   10:00 – 17:00 hodin
Středa:   14:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek:   14:00 – 17:00 hodin
Pátek:   10:00 – 17:00 hodin

Bližší informace na tel.: 465 525 579

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu 
starostovi Petru Hájkovi za vstřícnou po-
moc při zajištění instalace zábradlí vedou-
cího od školní jídelny podél zdi gymnázia 
až ke Kociánce. Marie Krejčí

ZÁPISY DĚTÍ DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ

Zápisy dětí do 1. ročníků na ZŠ Bratří 
Čapků, ZŠ Komenského a  ZŠ Třebov-
ská se uskuteční ve dnech 29. a 30. ledna 
2013 od 14:00 do 17:00 hodin. K zápisu 
rodiče přinesou vyplněný dotazník a rod-
ný list dítěte.
Zápis dětí do 1. ročníku v ZŠ Kerhartice 
se uskuteční 29. ledna od 13:30 do 17:00 
hodin v  budově základní školy. Rodiče 
s  sebou přinesou svůj občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ BŘÍ ČAPKŮ

Po roce se 16. ledna 2013 opět otevřou dveře učeben všem, kteří chtějí shlédnout a pocítit 
příjemnou atmosféru naší školy ZŠ Bratří Čapků. K dispozici Vám budou šikovní žáci i jejich 
učitelé, kteří Vás ochotně provedou a ukážou Vám každý něco ze svého oboru.
Budete si moci prohlédnout prostory, kde se žáci seznamují s fyzikálními zákony a chemický-
mi pokusy, k nahlédnutí budou i výukovými programy špičkově vybavené počítačové učeb-
ny, bude tu i možnost nakouknout do hudebny, výtvarných učeben, kuchyňky, tříd a krásné 
školní družiny.
Vítané jsou zde všechny věkové skupiny. Nezapomeňte si proto zaznamenat tento den a čas od 
14:00 do 19:00 hodin do kalendáře, ať jste rodič budoucího prvňáčka nebo bývalý či současný 
rodič a student.
Na všechny se moc těšíme. Petra Růžičková

SOUTĚŽ O SPORTOVCE ROKU 
NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

V roce 2012 proběhla na Základní škole Brat-
ří Čapků celoroční soutěž „Sportovec roku“, 
cílem které bylo zapojení co největšího počtu 
dětí 2. stupně do sportovních aktivit. V rám-
ci akce se uskutečnily školní turnaje ve fotba-
le, florbale, plavání, badmintonu, streetbalu, 
stolním tenise, skoku vysokém a přehazova-
né, do kterých se zapojilo přes 100 žáků. Celá 
soutěž proběhla za podpory Pardubického 
kraje a města Ústí nad Orlicí.

Jan Jetmar, učitel ZŠ

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

Na Základní škole Třebovská proběhla filmová projekce a následná beseda v rámci již tra-
diční akce „Příběhy bezpráví“. Tento projekt propojený s festivalem Jeden svět organizuje 
Člověk v tísni už po osmé. Je zaměřený na složitá období českých dějin 20. století – nacis-
mus a  komunismus. V  letošním roce byla tématem tzv. normalizace. Naše škola získala 
dokumentární film „Nikomu jsem neublížil“, který mapuje osudy a postoje spolupracov-
níků StB ochotných o své minulosti mluvit. Na projekci navázala diskuse o filmu a beseda 
s pamětníkem. Letos za našimi deváťáky přišel čermenský evangelický farář Jakub Keller 
s příběhem svého strýce, signatáře Charty 77, i osobními postřehy z neradostné šedé doby. 
V závěru setkání došlo i na jeden dobový protestsong. Nenásilnou formou si tak deváťáci 
mohli rozšířit své povědomí o období komunismu.

Mgr. Radomil Jindra
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OMLUVA
Redakce Ústeckých listů se tímto omlouvá ZŠ Bratří Čapků za chybu, která vznikla v titulku 
u článku Podzim na 1. stupni ZŠ Bratří Čapků v prosincovém vydání Ústeckých listů. Omy-
lem byla v titulku uvedena ZŠ Komenského.
Ještě jednou se omlouváme. Z. Pražáková

ČESKO – POLSKÉ VÁNOCE 
Česko - polské Vánoce, to je název jedné z akcí dlouhodobé spolupráce mezi učiteli a dětmi 
ze ZŠ Třebovská a Bystřice Kladské. Celý projekt pro toto období nese název « Společná ko-
munikace boří hranice», a proto komunikace mezi dětmi i dospělými probíhala hlavně v an-
glickém jazyce. 
V letošním roce se Česko - polské Vánoce uskutečnily 14.12. 2012 a byly zaměřeny na vánoční 
pokrmy jednotlivých zemí. Děti obou škol během dopoledne zdobily perníčky a keramické 
hrnečky, připravovaly pokrmy a nacvičovaly program na vernisáž, která ve 14,30 hodin ote-
vřela vánoční výstavu a prodejní jarmark. Vystoupení dětí zhlédli přítomní hosté i rodiče.
Příští setkání se uskuteční na jaře 2013. 

Žáci a pedagogové ZŠ Třebovská - Hylváty

INFORMACE ZE ZŠ KOMENSKÉHO 
ETICKÉ SPOTŘEBITELSTVÍ
V úterý 27. a ve středu 28. 11. se žáci 4. a 5. 
tříd zúčastnili výukového programu Etické 
spotřebitelství. Seznámili se se životem zví-
řat na ekofarmách i  v  běžném chovu, po-
znávali značky na výrobcích, které určují 
jejich kvalitu. Děti potom hledaly tyto znač-
ky a upozorňovaly na ně ostatní spolužáky. 
Lektorky ze Společnosti pro zvířata jim také 
vysvětlily, proč je vhodné kupovat produk-
ty místního zemědělství. Na závěr všichni 
ochutnali pomazánky ze zeleniny a luštěnin. 
Program se u dětí setkal s velkým zájmem.

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ
Na čtvrtek 29. 11. bylo pro děti 1. B připrave-
no předávání Slabikářů v městské knihovně. 
Děti vůbec netušily, jaké překvapení je zde 
pro ně nachystané. Po příchodu na ně čekala 
princezna z Písmenkového království, která 
pro ně měla připravené úkoly. Ty byly zamě-
řené na to, aby si princezna ověřila, jak děti 
zvládají čtení písmen a  slabik. Jenom díky 
splnění úkolů všemi skupinami se pak po-
dařilo odčarovat klíč, který měl moc otevřít 
písmenkový kufr. Děti s napětím sledovaly, 
jak ho princezna otevírá. K  jejich velikému 
nadšení obsahoval Slabikáře a  pro každého 
čokoládové písmenko. Akce to byla velice 
podařená. Velké poděkování patří pracovni-
ci knihovny paní Suchomelové. 

KONCERT NAŠICH PĚVECKÝCH SBO-
RŮ
Tradiční zimní koncert pěveckých sborů 
naší školy Písnička a Zlatý klíček proběhl na 
sklonku listopadu v  příjemné předvánoční 
atmosféře. Zpěvákům a  instrumentalistům 
tleskalo téměř zaplněné Roškotovo divadlo, 
což bylo opravdovou odměnou za velmi 
intenzivní a  zodpovědnou přípravu. Hos-
tem Zlatého klíčku byl pěvecký sbor Muzi-
ka z Ostravy – Poruby, který se i ústeckému  
publiku představuje již téměř 20 let. 

MY SE ŠESTKY NEBOJÍME
V  úterý 4. prosince proběhla na 2. stupni 
naší školy akce, která nese název „My se šest-
ky nebojíme“. Tento den v odpoledních ho-
dinách byla škola otevřena pro žáky pátých 
tříd, jejich rodiče a mladší kamarády. Přišly 
se podívat nejen děti z našeho 1. stupně, ale 
také žáci z okolních škol. Zábavnou formou 
si při plnění úkolů ověřili své znalosti a do-
vednosti, vyzkoušeli si jednoduché pokusy 
z fyziky a chemie, seznámili se s výukovými 
programy. Pro rodiče bylo připraveno malé 
občerstvení ve školní kuchyňce. Celkem si 
přišlo školu prohlédnout zhruba 55 žáků.

MIKULÁŠ NA ŠTĚPNICI
Pátý prosinec patřil již tradičně všem Miku-

lášům, čertům a andělům, ale také všem dě-
tem. Ty na 1. stupni zažily malé překvapení, 
kdy je ve třídách během vyučování navštívil 
Mikuláš s andělem v doprovodu hned dvou 
čertů. Děti musely odříkat básničku, zazpí-
vat písničku, zkrátka přesvědčit je, zda byly 
po celý (nejen školní) rok hodné. Za odmě-
nu si odnášely sladkou odměnu a nevšední 
zážitek z vyučování.

DEN JINAK
Jak se dá trávit volný čas nebo jak může vy-
padat netradiční vyučovací hodina, si mohli 
vyzkoušet žáci 2. stupně naší školy. Vyslechli 
si varovné Memento, seznámili se s etickým 
spotřebitelstvím, dozvěděli se, jak se bránit 
šikaně a jak se orientovat v mediální džungli. 
Zopakovali si zásady první pomoci a zdravé 
životosprávy, zhlédli zajímavé filmy s  váž-
ným sociálním akcentem i sportovní tema-
tikou.
Velké poděkování patří těm, kteří si uděla-
li čas přijít si s dětmi povyprávět, učitelům 
školy za pečlivou přípravu a také Městu Ústí 
nad Orlicí, které na akci finančně přispělo.

ŠKODA RAPID NA STŘEDNÍ 
ŠKOLE AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ N.O.

Již druhý den po oficiálním zahájení prode-
je nového vozu Škoda Rapid, se žáci i učite-
lé SŠA Ústí n/O mohli seznámit s touto no-
vinkou ve výrobním programu firmy Ško-
da Auto a.s. Do areálu odborného výcviku 
v Ústí – Hylvátech dorazil sněhobílý předvá-
děcí vůz Škoda Rapid 1,2 TSI, všichni učitelé 
odborného výcviku v čele s panem ředitelem 
školy a  samozřejmě také žáci si se zájmem 
prohlédli tuto novinku, několik učitelů ab-
solvovalo také krátkou zkušební jízdu. Opět 
se tak potvrdilo, že SŠA neustále sleduje ak-
tuální novinky v  automobilovém průmyslu, 
aby naši žáci byli co nejlépe připraveni na své 
budoucí povolání. 
Ing. Karel Beran
zástupce ředitele školy pro praktickou výuku

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ OFTIS

Žáci ZŠ Dlouhá Třebová děkují Ing. K. 
Kábrtovi za pomoc při vydávání svých 
KNÍŽEK. V  celostátní soutěži literárních 
sborníků ZŠ „Nadílka našich dílek 2012“, 
pořádané v rámci projektu Čtenářská gra-
motnost, patřili mezi nejlepší. Se svou 
DRUHOU KNIHOU získali 1. místo. Zá-
sluhu na úspěchu mají také zaměstnanci 
firmy Oftis.
Děkujeme za pomoc a  těšíme se na další 
spolupráci!

Děti a učitelky ze ZŠ v Dlouhé Třebové
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TŘI DNY S MATEMATIKOU PRO UČITELE SOŠ A SOU NA STŘEDNÍ ŠKOLE AUTOMOBILNÍ V ÚSTÍ N.O.
Střední škola automobilní Ústí nad Orli-
cí již tradičně hostila na podzim účastníky 
celostátního semináře učitelů matematiky 
středních odborných škol, středních odbor-
ných učilišť a  integrovaných středních škol. 
V letošním roce tato významná pedagogická 
událost proběhla ve dnech 21.-23. listopadu. 
Akci pořádala Jednota českých matematiků 
a  fyziků, pobočka v  Pardubicích, jako pro-
jekt spolufinancovaný z prostředků EU. Au-
tomobilní škola v Ústí nad Orlicí se díky své-
mu modernímu vybavení jako vždy postara-
la o klidné a důstojné zázemí.
Na seminář se sjelo 80 účastníků z  celé re-
publiky, kteří se ve třech dnech zúčastnili 

přednášek, jednání v sekcích, pracovních dí-
len a kulatých stolů, kde si vzájemně předali 
poznatky a  zkušenosti z  výuky matematiky 
na svých školách.
V  průběhu semináře vystoupili se svými 
příspěvky pracovníci vysokých škol, učitelé 
středních škol i pracovníci CERMATU. Mile 
potěšila účast zástupců Institutu svazu prů-
myslu ČR, která dokládá stoupající chápání 
významu matematiky nejen mezi odbornou 
pedagogickou veřejností, ale i  podnikatel-
skými subjekty. Mezi diskutující se zapojili 
i  zástupci pořádající Střední školy automo-
bilní Ústí nad Orlicí, aby účastníky seznámi-
li se svým „evropským“ projektem Zavádění 

nových vyučovacích metod do výuky matu-
ritních předmětů, jehož součástí je vybave-
ní učebny matematiky notebooky pro práci 
žáků, ale také vytvoření desítek metodických 
materiálů pro výuku matematiky, především 
za užití programů Cabri a Mathematika. 
Tento velice potřebný a úspěšný seminář se 
mohl uskutečnit jen díky obětavosti a  úsi-
lí pracovníků Jednoty českých matematiků 
a fyziků, pobočky v Pardubicích, především 
díky Mgr. Františku Procházkovi a učitelům 
a  pracovníkům Střední školy automobilní 
Ústí nad Orlicí. 

Mgr. Aleš Odehnal, zástupce ředitele školy 
pro teoretickou výuku

Uživatelé a  zaměstnanci Stacionáře děkují 
všem, kteří nás celý rok podporují, přede-
vším městu Ústí nad Orlicí. Také děkujeme 
firmě Rieter s.r.o. Ústí n.O. a „Chaplin Pub“ 
p. Bouška za podporu při uspořádání Štědré-
ho dne v našem zařízení. Dále také děkujeme 
autodopravě pana Zářeckého za zajištění do-
pravy na Taneční kurzy.
Přejeme všem hodně zdraví a  pracovních 
úspěchů v roce 2013.

Hana Zastoupilová DiS, ved. přímé péče

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK – služ-
bu lez objednat na tel.: 774 412 117. 
Permanentky jsou k dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo na IC města. 
Senior doprava ČČK je provozována 
za podpory města Ústí nad Orlicí a Pardu-
bického kraje.
SENIOR CENTRUM – vzdělávací, relaxač-
ní a volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Akce jsou určeny široké veřejnosti a konají 
se v budově ČČK, Kopeckého 840
7. – 31. ledna – MYSLIVECKÁ VÝSTAVA, 
fotografie z  přírody a  zvěře z  našeho okolí, 
vstupné zdarma
10. ledna – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné ručič-
ky, od 14:00 hod. ve Společenském centru 
ČČK, vstupné 30 Kč
11. ledna – BESEDA O PŘÍRODĚ – povídá-
ní o zvěři v přírodě a lovech, od 14:00 hod. ve 
Společenském centru ČČK
18. ledna – SPOLEČENSKÉ HRY – karty, 
člověče, nezlob se, od 10:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK
25. ledna – PĚJME PÍSEŇ DOKOLA… - 

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ PÍSNÍ, od 
13:00 hod. Ve Společenském centru 
ČČK
PRAVIDELNÉ AKCE - Společenské 
centrum ČČK, Kopeckého 840, ÚO
KAVÁRNIČKA – Centrum setkává-

ní, každý PÁ od 8:00 do 15:30 hod. – přijďte 
si popovídat s přáteli 
MASÁŽE – klasické, havajské, reflexní tera-
pie a shiatsu, bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslo-
vá místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod. /osoba
Bližší informace o  akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena.
KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ - otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ 
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí dě-
kuje všem dárcům za podporu akce Strom 
splněných přání

OBLASTNÍ CHARITA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Oblastní charita Ústí n.O. 
Dům pokojného stáří sv. 
Kryštof Ústí n.O., Kerharti-
ce, Sokolská 68 zve seniory na vzdělávací 
a povídací dopoledne:
V pondělí 7. ledna od 9:00 hod. – přednáš-
ka na téma Vzácné orchideje v  Ústí nad 
Orlicí. Přednášku zajišťuje občanské sdru-
žení Krajina tradice.
Ve čtvrtek 24. ledna od 9:00 hod. bude Ka-
várnička. Přijďte si popovídat o povodních 
v Kerharticích. Hostem bude pan Jaroslav 
Harapát z Kerhartic.
Podáváme kávu a čaj. Těšíme se na vás.
KONTAKTY: dps.ustino@seznam.cz, tel.: 
731 402 341
Službu denního stacionáře podporuje Par-
dubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, POBOČKA ÚSTÍ N.O.

Na měsíce leden a únor 2013 neplánujeme návštěvy divadelních představení, např. v Par-
dubicích, nebo v Brně.
PŘIPRAVUJEME
Na čtvrtek 7. března připravujeme zájezd do Východočeského divadla Pardubice na diva-
delní představení „Vzpomínky zůstanou“ v podání Divadla Ungelt Praha. Hrají: Z. Ada-
movská, P. Štěpánek, L. Štěpánková a další.
Zájemci se mohou hlásit do 20. února osobně v Klubu důchodců (tzv. Sladkovna) každé ÚT 
od 11:00-12:00 hod., nebo telefonicky. Kontakt: 737 378 815, 732 868 714

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

31.12. 2012 – MUDr. H. Zemánková, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 555
1.1. 2013 – MUDr. M. Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 535 198
5. – 6.1. – MUDr. H. Hausknechtová, 
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465 534 835
12. – 13.1. – MUDr. P. Hejnová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 523 310

OBČANSKÁ PORADNA
Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provází ob-
čany při jejich obtížích a přijímá každého občana (zejména osoby v nepříznivé životní situaci) 
s každým dotazem. Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv 
a povinností, neznalostí dostupných služeb či neschopností hájit své oprávněné zájmy.
PROVOZNÍ DOBA Občanské poradny v ÚO, kterou najdete v ul. 17. listopadu 69. 
Telefon: 465 520 520, 734 281 415
Pondělí   9:00 -12:00 hodin (pouze pro objednané)
 13:00 -16:00 hodin
Čtvrtek   9:00 -12:00 hodin
 13:00 -16:00 hodin (pouze pro objednané)
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 
Centrum pro zdravotně postižené Pardu-
bického kraje, detašované pracoviště Ústí 
nad Orlicí si připravilo od ledna 2013 řadu 
novinek. První z  nich je rozšíření počtu 
kompenzačních pomůcek pro děti se zdra-
votním postižením, které nabízíme v  naší 
Půjčovně. V současné době je možné si vy-
půjčit chodítka, mechanický vozík, dětské 
berle, speciálně upravené kolo a  pojízdnou 
polstrovanou sedačku. Pomůcky je možné 
si vypůjčit od pondělí do čtvrtka v době od 
8.00 do 16.00 na adrese Centra.
Od ledna roku 2013 došlo k  rozšíření pra-
covní doby služby odborné sociální po-
radenství. Tuto službu nyní nabízíme od 
pondělí do čtvrtka v době od 8.00 do 16.00, 
v pátek dle dohody. V rámci služby odborné 
sociální poradenství se na nás mohou ob-
rátit lidé se zdravotním postižením a  jejich 
blízcí s nejrůznějšími dotazy a to osobně, te-
lefonicky, e-mailem nebo poštou.
Kromě služby odborné sociální poradenství 
osobám se zdravotním postižením nabízíme 
tyto služby: sociální rehabilitaci a osobní asi-
stenci. 
Služba sociální rehabilitace je zajištěna pro-
střednictvím bezplatné internetové učebny, 
kterou mohou využívat osoby se zdravotním 

postižením ve věku od 19 do 64 let. Interne-
tová učebna je otevřena každý pracovní den 
od 9.00 do 16.00. V učebně je také přítomen 
zaměstnanec Centra, který vždy rád ochotně 
a odborně poradí. Zájemcům zdarma nabí-
zíme školení v základech obsluhy osobního 
počítače a práce s Internetem. 
Tento projekt je spolufinancován z  Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje a  za-
městnanost a  ze státního rozpočtu České 
republiky a probíhá od 1. 1. 2010 do 31. 1. 
2013. 
Osobní asistence je určena pro osoby se 
zdravotním postižením, které potřebují po-
moc při zvládání každodenních situací. Služ-
ba je poskytována osobám od 1 roku věku 
včetně starších seniorů nad 80 let se sníže-
nou soběstačností z důvodu zdravotního po-
stižení, nemoci nebo věku. 
Kde nás najdete: 
Čs. armády 1181 (budova Rieter, 3. patro), 
ÚO, tel.: 465 525 324, www.czp-pk.cz, 
vedoucí Centra: Eva Jiřincová, 
eva.jirincova@czp-pk.cz, tel.: 775 693 985

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ N.O.
Haló, dovolal jsem se, prosím na Linku dů-
věry? Tak i  tímto způsobem někdy začíná 
hovor na naší lince…
My pracovníci Linky důvěry Ústí nad Orlicí 
jsme velmi vděční za to, že je možné se k nám 
dovolat. Tel.: 465 524 252, napis@linkaduve-
ryuo.cz. Telefonickou krizovou pomoc na-
bízíme lidem nejen z  Pardubického kraje 
a to stále v non-stop provozu. Bohužel ně-
které linky v ČR z finančních důvodů již své 
provozní hodiny omezily. Je to jistě škoda, 
neboť linky důvěry mohou představovat prv-
ní pomoc lidem, kteří se ocitnou v  problé-
mech. Je to také škoda pro ty, jež nemohou 
nebo se nechtějí se svým trápením obrátit na 
své blízké a potřebují se někomu svěřit…
Samozřejmě i  my jako většina neziskových 
organizací poskytujících sociální služby 
vzhlížíme do budoucnosti s  určitými oba-
vami. Objem prostředků, které stát poskytu-
je na tuto činnost stagnuje nebo se dokon-
ce snižuje. Věříme, že pokud se nám podaří 
v nastávajícím období získat podporu i z  ji-
ných zdrojů – provoz zabezpečíme. 
V  roce 2012 Linka důvěry mohla poskyto-
vat své služby díky zodpovědné práci jed-
notlivých pracovníků, vstřícnému přístupu 
a podpoře ze strany měst, organizací a médií. 
Náš projekt byl financován především z pro-
středků MPSV a  Pardubického kraje. Naši 
činnost podpořily dále: Č. Třebová, Janov, Je-
víčko, Chrudim, Lanškroun, Pardubice, Le-
tohrad, Přelouč, Rybitví, Slatiňany, Třemoš-
nice, Ústí n.O., V. Mýto, Žamberk, partneři 
projektu JSME TU DOMA, HOSTALEK-
-WERBUNG spol. s r.o., odborné knihy nám 
darovalo knihkupectví Paseka Č. Třebová. 
Děkujeme za spolupráci firmě MASOEKO 
s.r.o. Letohrad, Koalici nevládek Pardubicka 
a  Krajské hospodářské komoře Pardubické-
ho kraje.

Bc. Lucie Šumberová – 
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

HOSPICOVÁ PÉČE V ÚSTÍ N.O. A OKOLÍ DO 20 KM

Je to služba, která umožňuje těžce nemoc-
nému strávit poslední dny života doma, 
v kruhu svých blízkých. Vychází z doporu-
čení lékaře, přání a potřeb pacienta a peču-
jící rodiny. Předpokladem poskytování této 
služby je aktivní spolupráce rodiny nebo 
blízkých nemocného. K  pacientům chodí 
speciálně vyškolené zdravotní sestry, podle 
potřeb i  několikrát denně, popř. v  noci. 
Kombinuje v sobě péči ošetřovatelskou a lé-
kařskou s  pomocí v  oblasti sociálně-práv-
ní, psychologické nebo duchovní. Charitní 
sestry spolupracují s  ošetřujícím lékařem, 
s lékařem z Centra bolesti, nutričním tera-
peutem, sociálním pracovníkem, psycholo-
gem nebo duchovním.
Nabízíme odbornou podporu rodině a blíz-
kým, kteří o nemocného umírajícího pečují 
a prochází těžkým životním obdobím. Moc 
si těchto lidí vážíme a poskytujeme pomoc 
s důrazem na individuální a laskavý přístup 
k nemocnému.
Sestry v  domácím prostředí zvládnou tyto 
zdravotní úkony: podání infuzí - i s využi-

tím centrálních vstupů- portu, piccu , cév-
kování žen i mužů, zajištění výživy pomocí 
sondy, pegu, podání O2 pomocí oxygenerá-
toru, poskytnutí kontinuální léčby pomocí 
pumpy a  dávkovačů, péči o  drény, trache-
ostomii a  epidurální katétry, převazy ran 
a  rozsáhlejších dekubitů, aplikaci opiátu , 
podání peritoneální dialýzy. Měkké techni-
ky masáží, bazální stimulaci.
Myslíme si, že možnost zemřít doma, mezi 
blízkými je pro umírajícího velký dar a po-
žehnání. Pokoušíme se pomáhat zvládat 
zármutek i po smrti blízkého člověka v pří-
padě zájmu jsme s pozůstalými v kontaktu.
Za kolektiv sester Charitní ošetřovatelské 
služby a hospicové péče.
Vrchní sestra Kaplanová Petra

Kde nás najdete: Ústí nad Orlicí, 17 listo-
padu 69, 562 01 tel: 731 402  340, konzul-
tační hodiny PO-PÁ 13:00- 14:30 osobně, 
na telefonu kdykoli. Více informací: www.
uo.charita.cz , hospicová péče nebo e-mail 
kaplanova.petra@orlicko.cz 

 

 
 
 

ZAJÍMAVÁ AKTIVITA V CSP MĚSTA ÚSTÍ n.O., NA PLÁNI 1343
Máte rádi ruční práce s přízí a vlnou? Vyplňte svůj volný čas pletením čepiček, oblečků a ponožtiček pro miminka v inkubátoru. Do této akti-
vity se zapojila naše obyvatelka paní Eva Lukesová a od občanského sdružení „Nedoklubko“ získala ocenění za 1. místo v kategorii „Čepič-
ky“ ve 2. ročníku soutěže „Zlatý kulíšek“.
Zkuste darovat svou účast, svůj um, svůj volný čas a zapojte se také. Materiál na tyto malé dárečky dostanete od sdružení. 
Kontakty: „Nedoklubko“, Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí, tel.: 608 560 570, www.nedoklubko.cz, e-mail:info@nedoklubko.cz

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP
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SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ N.O.
Pátek 11. a 25. ledna – PLAVÁNÍ PRO ČLENY SENIOR KLUBU. Od 13:00 do 14:15 hod. se v krytém plaveckém bazénu uskuteční plavání 
pro členy Senior klubu spojené se cvičením ve vodě. Vstup 50 Kč na průkazku Senior klubu.
Čtvrtek 17. ledna – MÍSTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA s názvem „MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ NÁZVY VE MĚSTĚ – příspěvek k historii města“. Před-
náška se koná v jídelně Penzionu, Na Pláni 1343 od 14:00 hod. Přednáší Mgr. Věra Sekotová. Vstup volný.
Pondělí 21. ledna MAGICKÉ BULHARSKO – poslední exotika v Evropě. Cestopisná přednáška, začátek v 19:00 hod. v Roškotově divadle. 
Vstupné pro člena SK 45 Kč. Hlásit se můžete v kanceláři SK každé úterý od 10:00 do 12:00 hodin, nebo telefonicky na 722 475 132.
Čtvrtek 31. ledna – ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA. 1. skupina vycházka na lyžích směr Strážné – délka trasy podle nálady a sil. 2. skupina pěší 
vycházka cca 3 km směr Černovír, zpáteční cesta autobusem. Sraz obou skupin ve 13:30 hodin u Penzionu, Na Pláni 1343. vycházku na ly-
žích zajišťuje p. P. Hošek, tel.: 605 355 863, pěší vycházku zajišťuje pí Bílková, tel.: 722 475 132.
Kontakty na SK: 722 475 129, 722 475 132, 722 475 131, 731 601 548
Těšíme se na Vaši účast! Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA
PŘIPRAVUJEME NA POLOLETNÍ 
PRÁZDNINY:

1.2. 2013 – tvořivá dílna – KAŠÍ-
ROVÁNÍ, 9:00-12:00 hod., cena: 
50 Kč
1.2. 2013 – tvořivá dílna – HED-
VÁBNÝ ŠPERK, 15:00-18:00 
hod., cena: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNINY:
4.-8.2. 2013 (odjezd v  pondělí ráno, návrat 
v pátek odpoledne)
1. Jarní prázdniny na horách
Pro všechny lyžaře a  snowboardisty, začá-
tečníky i  zkušené raidery. Užijte si s  námi 
zimních radovánek pod vedením zkušených 
instruktorů Štěpánky Svobodové a  Jarosla-
va Röszlera. Ubytování v  penzionu SOVA 
– turistická ubytovna KIMEX v  Čenkovi-
cích. Stravování 5x denně, pitný režim. Cena 
2  950 Kč zahrnuje: ubytování, celodenní 
stravování, poplatky obci, týdenní skipas, 
dopravu, běžné pojištění.
2. Jarní prázdniny v DDM
Týdenní příměstský tábor plný pestré na-
bídky nejrůznějších akcí pod vedením Dany 
Dostálkové a Aleny Ďurišové. Pondělí – čtvr-
tek: 8:30 – 16:00 hod., pátek: do 16:30 hod.
PO – stavebnice geomag v  DDM, Bowling 
Radava
ÚT – výlet na Andrlův chlum, sáňkování, 

bobování
ST – 3D kino AFI PALACE Pardubice
ČT – soutěže v DDM – šipky, kuželky, stol-
ní fotbal … výtvarné a tvůrčí činnosti, příp. 
návštěva muzea
PÁ – a pro velký úspěch – výlet do zábavní-
ho parku TONGO v Hradci Králové. Změna 
programu vyhrazena. Cena 900 Kč
3. výlet do Zábavního parku TONGO 
v Hradci Králové
PÁ 8.2. 2013 – nejen pro děti z  týdenního 
příměstského tábora, lze se tedy přihlásit 
jen na tuto akci. Sraz v 8:30 v DDM, návrat 
v  16:30 na autobusové nádraží v  Ústí n.O. 
Cena 250 Kč
Přijďte navštívit naši horolezeckou stěnu, 
která stejně jako DDM sídlí v budově SŠUP 
ve Špindlerově ulici 1167.
Otvírací doba pro veřejnost:
PO 19:00 – 21:00 hodin
ÚT 18:30 – 20:30 hodin
ČT 19:00 – 21:00 hodin
Podle Vašeho zájmu plánujeme rozšířit i na 
středu a pátek!

DDM Duha je na Facebooku – https://
www.facebook.com/ddmDUHA Staňte se 
naším fanouškem! Sledujte naše webové 
stránky! www.ddm-usti.cz V předstihu 1 – 
3 měsíce na nich nabízíme nejrůznější akce 
pro děti, rodiče s dětmi i širokou veřejnost.

RODINNÉ CENTRUM 
SRDÍČKO + LOGO

PROVOZNÍ DOBA: během 
této doby začátky programů 
cca 9:30 – 10:00 hod., po-
bytné 30 Kč/dítě, 40 Kč/více 
dětí. Tématem měsíce jsou 
KROKODÝLI II.
PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ DÍL-

NA pro dospělé, případně v jednodušší vari-
antě i pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PROGRÁ-
MEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, po-
hyb…
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, AJ PRO 
DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu)
PO 7.1. od 10:00 hod. – NÁUŠNICE – ORI-
GAMI KVÍTKY z čajových sáčků I. – origi-
nální a levný šperk
PO 14.1. od 10:00 hod. – NÁUŠNICE – ORI-
GAMI KVÍTKY z čajových sáčků II. – origi-
nální a levný šperk
PO 21.1. od 10:00 hod. – TVOŘENÍ Z PE-
DIGU I.
PO 28.1. od 10:00 hod. – TVOŘENÍ Z PE-
DIGU II.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – AJ PRO DOSPĚLÉ, 
kontakt: J. Procházka, 601 592 935
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – 
pro mládež, kontakt: Bc. D. Dostrašil, 
603 913 885
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s  kavárnou, kontakt: M. Kalá-
šek, 739 420 287
JEDNORÁZOVÉ AKCE
PO 7.1. – DÁMSKÁ JÍZDA, od 20:00 hod., 
herna RC
ÚT 8.1. – SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ RC, 
od 17:00 hod., herna RC
SO 5.1. – SPORTOVÁNÍ U  TŘÍ MOSTŮ - 
speciál pro tatínky s  dětmi, od 18:00 hod., 
Hylváty
SO 19.1. – SPORTOVÁNÍ U  TŘÍ MOSTŮ 
bez dětí, od 18:00 hod., Hylváty – (cena podle 
počtu sportujících, prosíme hlaste se nejpoz-
ději 1 den předem, P. Novák, 604 904 710

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK

KAVÁRNIČKA S  VALNOU HROMA-
DOU, pondělí 7.1. od 8:00 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 
4 MĚSÍCŮ DO CCA 2 LET, pondělí 7., 
14., 21. a  28. ledna. Časy cvičení: 4-5 
měs. 8:15, 5-8 měs. nelezoucí 8:45 hod., 8-12 
měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 měs. chodící 
9:45 hod. Hlaste se, prosím, předem a  pro 
bližší info volejte 602 673 382
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka  
a dárečky, úterý 8. ledna od 15:00 hod.
RAZÍTKA Z MOOSGUMI, úterý 15. ledna 
od 15:00 hod.
TEA BAG FOLDING, úterý 22. ledna od 
15:00 hod.
ŠITÁ KULIČKA Z KORÁLKŮ, úterý 29. led-
na od 15:00 hod.

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 8:00-12:00 hod. – NEMLUV-
ŇÁTKA + cvičení + výtvarná dílna
Úterý: 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK-volná herna

Úterý: 15:00-18:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK-výtvarná dílna + herna
Středa: 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK-přednášky + zpívánky + herna
Čtvrtek: 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK-malovánky + herna
KONTAKT: K. Fišarová 605 965 463, M. 
Crhonková 605 774 569, medvidekuo@se-
znam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.
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SO 26.1. – DĚTSKÁ PYŽAMOVÁ DISKOTÉKA, od 16:00 hod., sál 1. patro
POZOR – první pravidelný program (AJ pro děti) v pátek 4.1. 2013!
KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, tel.: 604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

KINO MÁJ – LEDEN 2013

Čtvrtek 10.1. v 19:30 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ
Černá komedie s Colinem Farrellem v hlav-
ní roli. Scénárista Marty se zoufale snaží do-
končit svůj scénář, ale chybí mu inspirace. 
Tu se rozhodne hledat u  svých kamarádů: 
výstředního a nezaměstnaného herce Billyho 
a nábožensky založeného kriminálníka Han-
se. Ti dva se příležitostně živí krádežemi psů, 
které po vypsání odměny vracejí jejich zazo-
baným páníčkům. Tentokrát ale sáhli vedle 
a  ukradli zbožňovaného vzácného domá-
cího mazlíčka, patřícího psychopatickému 
gangsterovi, který nemá potíže někoho zabít. 
Titulky. Vstupné 80 Kč

Středa 23.1. v 19:30 hodin
YUMA
Film byl s úspěchem uveden na MMF Kar-
lovy Vary 2012. Vzestup a pád jednoho mla-
díka v  době, která není zase tak vzdálená. 
Dvacátník Zyga se spolu s kamarády rozhod-
ne rozzářit život v ospalém šedém městečku 
a  sobě i  jeho obyvatelům trochu přilepšit. 
Západoněmecké obchody přetékající zbožím 
jsou pro mladíky přece jen příliš velkým lá-
kadlem. Titulky. Vstupné 70 Kč

NABÍDKA POŘADŮ – LEDEN 2013

Čtvrtek 10. ledna
9:00 hodin – Kulturní dům
AKADEMIE 2013 – nesoutěžní přehlídka 
zájmové umělecké činnosti speciálních zá-
kladních škol našeho regionu

Úterý 15. ledna
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
COLLEGIUM ODRY – NOVOROČNÍ 
KONCERT. A. Sokolová – soprán, J. Jakubík, 
Fr. Mizera – trubači, M. Gemrot – fagot, M. 
Jakubík – varhanní pozitiv. Koncertní před-
platné, vstupné 140 Kč

Středa 16. ledna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Patrik Marber: DEALER´S  CHOICE, Dej-
vické divadlo Praha
Kdo rozdává, rozhodne. Prvotina autora, 
který je u nás známý mimo jiné svými hrami 
Na dotek nebo Howard Katz. Zaměstnanci 
jedné londýnské restaurace se každou neděli 
setkávají v suterénu podniku k partičce po-

keru. Jednoho dne se objeví záhadný muž, 
jak se záhy ukáže, profesionální hráč. Majitel 
restaurace jej pozve k  hracímu stolu. Roze-
hrává se napínavá partie, v  níž zdaleka ne-
jde jen o karty. Inscenace v režii autora byla 
v roce 1995 oceněna prestižní britskou diva-
delní cenou jako komedie roku.
Režie: Jiří Pokorný. Hrají: D. Novotný, V. Ne-
užil, H. Čermák, M. Myšička, J. Plesl a I. Tro-
jan. Divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

Pondělí 21. ledna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
MAGICKÉ BULHARSKO – všichni tam 
byli, ale vlastně nikdo ho nezná.
Poslední exotika v  Evropě, která ukrývá 
mnohá překvapení, hory Stara Planina, Ril-
ský klášter, Trákové, věštkyně Baba Vangha, 
chození po uhlících, rituály, fascinující příro-
da, oblíbené moře – to jsou témata, s nimiž 
nás seznámí fotograf, novinář a  cestovatel 
Tomáš Kubeš z Prahy. Cestopisná přednáška, 
vstupné 65 Kč

Sobota 26. ledna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
POHÁDKA O POPELCE, Divadelní soubor 
Vicena Ústí n.O.
Výpravná pohádka o  čtyřech dějstvích na 
motivy hry I. Vlka. Vstupné 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum v  budově radnice, tel.: 465514271, 
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí nad Or-
licí, tel.: 465521047, 465525245 i fax, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

Již nyní si můžete zakoupit v  Informačním 
centru vstupenky na koncert vokálního se-
skupení 4TET – Jiří KORN, Jiří ŠKORPÍK, 
Dušan KOLLÁR, David ULIČNÍK. Tato 
originální pěvecká, taneční a herecká show 
se uskuteční 26. února 2013 od 19:00 hodin 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Cena 
vstupenky: 450,- a 400,- Kč.

Z MĚSTSKÉHO MUZEA
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás zve v  lednu na dvě nové 
výstavy. 
V  roce svých pětasedmdesátin zde na vernisáži dne 24.1.2013 
v 17:00 hod. představí svou tvorbu JAN STEKLÍK. 
Druhou výstavu otevíranou ve stejném termínu budou reprezen-

tovat dvě významná jména v oboru fotografie: SUDEK a DRTIKOL. Obě budou přístupné 
do 10. března 2013. 
Již probíhající výstavy Církevní památky, Hodiny a Jubilující malíři betlémů potrvají 
do 3.2.2013.

Srdečně zvou muzejníci.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA J. KOCIANA

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – J.J.RYBA – 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – symfonický or-
chestr DECAPODA spojené sbory ALOU 
VIVAT a CAMPANULA
Neděle 6. ledna v 17:00 hod. – kostel v Ústí 
n.O.
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 7. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru pí uč. H. Švendové – kytara
Středa 9. ledna v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. J. Kněžka – flétna
Pondělí 14. ledna v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Galerie 
pod radnicí, kde je do 6. ledna instalována 
výstava s názvem
VNITŘNÍ SVĚTLO – SOCHY A OBRAZY 
Zdeňka Macháčka ml.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 
10 – 12, 14 – 17 hod., sobota, neděle a svátek 
14 – 17 hod.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
Městská knihovna Ústí nad 
Orlicí Vás srdečně zve na 
akce pořádané v měsíci led-
nu:
ve středu 2. ledna 2013 od 
10:00 hodin zveme naše nejmenší čtenáře 
s rodiči na dopolední „Setkávání s Čítán-
kem“. Tentokrát si pro Vás Čítánek připra-
vil knížku veselých básniček, při kterých 
si zacvičíme, ale budeme si také malovat 
a hledat maličké skřítky. Těšíme se na Vás 
při „Setkávání s Čítánkem a básničkou“.
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Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 21. ledna v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru pí uč. D. Bouškové – housle
Úterý 22. ledna v 16:30 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru pí uč. P. Kleislové – housle
Čtvrtek 24. ledna v  16:30 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru pí uč. L. Hrodkové – housle, p. uč. R. 
Balaštíka – pozoun
Pátek 25. ledna v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. J. Kučery – trubka, p. uč. M. 
Němce – klavír
Pondělí 28. ledna v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru pí uč. L. Gregarové – bicí nástroje
Středa 30. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Základní umělecká škola J. Kociana, Smetano-
va 1500, ÚO, tel.: 465 569 551, www.zusuo.cz, 
e-mail:info@zusuo.cz

PROGRAM MALÉ SCÉNY V LEDNU 2013

3.1. – V  TEMNOTĚ, film, Polsko, Němec-
ko, Francie, Kanada, 2011. Režie A. Holland. 
Drama bylo natočeno podle skutečných 
událostí, které se odehrály za války v nacisty 
okupovaném Lvově. Válečný film nominova-
ný na Oscara. V 19:00 hod., vstupné členové 
FK 50 Kč, studenti 60 Kč, ostatní 70 Kč
5.1. – NOVOROČNÍ KONCERT. Přivítání 
roku s  několika známými kapelami – Dre-
ams (ÚO), W.A.F (VM), Hurricanes (ÚO). 
V 19:00 hod., vstupné 50 Kč
6.1. – MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA. 
V každém jablíčku je skryta jedna pohádka. 
O koblížkovi, O dědečkovi a kožíšku, O zlé 
koze, O  velké řepě. Hraje DS Vojan z  Libi-
ce n.C. Pohádky pro naše nejmenší diváky. 
V 15:00 hod., vstupné 45 Kč
6.1. – ZDENĚK VELEBNÝ A  JEHO HE-
RALDIKA. Výstava o  heraldice: osobní, 
obecní a  městské a  státní Ruské. Vernisáž 
výstavy 6.1. v 17:00 hod. Výstava potrvá do 
31. ledna.
8.1. – ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID. 
Zajímavá přednáška J. Voňky o nových ob-
jevech v Bosně. Je současný názor na staro-
věkou historii špatný? Budeme přepisovat 
dějiny o vývoji člověka, civilizace i pyramid? 
V 19:00 hod., vstupné 45 Kč
12.1. – KVĚT SAKURY. Divadelní hra ze 
současnosti. Příběh muže, který si myslel, že 
našel bezpečný způsob, jak uniknout z šedi 
dvacetiletého manželství. Hraje DS Lipka 
z Králík. V 19:00 hod., vstupné 50 Kč
15.1. – GRUZIE. Zveme Vás na povídání 
o Gruzii, zemi ležící v  srdci Kavkazu v po-
dání J. Kowalové, programové manažerky 
Charity ČR pro Gruzii. V 19:00 hod., vstup-

né 40 Kč
17.1. – DVA NULA, film, Česko, 2012. Re-
žie P. Abrahám. Netradiční pohled na ligové 
derby mezi Spartou a Slavií z různých kamer 
v  hledišti stadionu. V  19:00 hod., vstupné 
členové FK 70 Kč, studenti 40 Kč, ostatní 80 
Kč
20.1. – PŘÍBĚH O  ZOUFÁLKOVI, film, V. 
Británie, 2008. Zoufálek je malý myšák s vel-
kýma ušima, který se zcela vymyká myší-
mu společenství, protože – nebojí se koček 
a pastí, knížky nežere, ale čte, sní o tom, že 
se stane rytířem a navíc mluví s lidmi, tedy 
s princeznou. Film plný nádherných anima-
cí, zajímavých i hlubších myšlenek. V 15:00 
hod., vstupné děti 25 Kč, dospělí 40 Kč
23.1. – RYBA SMRDÍ OD HLAVY - cyk-
lus dokumentární středy, film, Česko, 2011. 
Provokativní dokument o  moci, o  manipu-
látorech okolo nás a  spotřebě antidepresiv. 
Tvůrci se ponořili do světa korporací a jed-
notlivců, kteří drží ekonomicko-sociální 
moc, aby nám odhalili pravdu o strukturách, 
ve kterých žijeme.V 19:00 hod., vstupné 50 
Kč, členové FK 35 Kč
25.1. – ONDŘEJ ŠKOCH – PRVNÍ SNÍH. 
Koncert zhudebněných básní B. Reynka a S. 
Renaud v  překladu A. Škochové. V  19:30 
hod., vstupné dospělí 100 Kč, studenti 80 Kč
31.1. – OBCHOD PRO SEBEVRAHY, film, 
Francie, Kanada, Belgie, 2012. Vítejte ve svě-
tě nejnebezpečnějšího animovaného filmu 
roku! V 19:00 hod., vstupné členové FK 50 
Kč, studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč

Více informací na www.msuo.cz, změna 
programu vyhrazena.

INFORMACE O.S. HAVLÍČEK
O.s. Havlíček završil program roku 2012 ob-
líbenou Mikulášskou besídkou. Tentokráte 
byla pojata netradičně a  po soutěžích a  na-
dílce v  tělocvičně následoval lampiónový 
průvod. Příjemná procházka v  mrazivém 
zimním podvečeru vedla na „skautskou za-
hradu“, kde program vrcholil zpěvem koled 
a rozsvícením vánočního stromku. Celé akce 
se zúčastnila více než stovka dětí. Všichni 
obdrželi balíček sladkostí a  lampión. Zdaři-
lou akci budeme opakovat i v příštím roce.
Kromě Mikulášské besídky připravujeme na 
rok 2013 spoustu sportovních a  kulturních 
akcí pro děti i dospělé a věříme, že se budeme 
setkávat ve stejně hojném počtu jako letos. 
Program plánovaných akcí můžete sledovat 
na našich stránkách 
http://o-s-havlicek.webnode.cz/.
Žádná akce by se nemohla uskutečnit bez 
podpory města Ústí n. O. a  našich stálých 
sponzorů, kterým touto cestou děkujeme. 
Děkujeme i všem ochotným spoluobčanům, 
kteří nám nezištně pomáhají. Vážíme si toho.
Do nového roku přejeme každému z  Vás 
pevné zdraví, osobní pohodu a spoustu dů-
vodů ke každodenní radosti. Těšíme se na 
Vás v roce 2013. Za o. s. Havlíček Mgr. 

et Mgr. Hana Hanusová

KARNEVAL NA LEDĚ
Církev bratrská pořádá v  SOBOTU 26. 
LEDNA od 16:30 hodin 2. ročník „KAR-
NEVALU NA LEDĚ“ na zimním stadionu 
v Ústí nad Orlicí. Jako host vystoupí kraso-
bruslařský oddíl z České Třebové. Slosova-
telné vstupenky o věcné ceny. Vstup zdar-
ma. Zveme všechny malé i velké bruslaře.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
V  prvních ledno-
vých dnech se v  na-
šich městech a obcích 
uskuteční tradiční 
Tříkrálová sbírka. Le-
tos již potřinácté na-

vštíví naše domácnosti tři králové s přáním 
štěstí, zdraví a pokoje. Všem občanům dají 
také možnost prostřednictvím organizací 
Charit přispět potřebným.
V  Ústí nad Orlicí ( + Hylváty, Knapovec, 
Černoví, Kerhartice) a obcích náležejících 
orlickoústecké farnosti (Libchavy, Hejni-
ce, Sopotnice) se Tříkrálová sbírka usku-
teční ve dnech 4. – 6. ledna 2013. Poslední 
den sbírky se v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Orlicí uskuteční Tříkrá-

lový koncert, kde zazní Česká mše vánoč-
ní „Hej mistře“ J.J. Ryby. Účinkovat bude 
studentský symfonický orchestr DECAPO-
DA, pod vedením M. Barvínkové a zazpí-
vají sbory Alou Vivat, Familia cantorum, 
Campanula a CHJ.
Ve sbírce za rok 2012 se vybralo v našem re-
gionu celkem 1.983.257,- Kč. 65% z výtěžku 
zůstává Oblastní charitě a  tato částka byla 
použita v souladu se záměry na provozní ná-
klady občanské poradny, služby „Šance pro 
rodinu“, RC Kopretina Sloupnice, Centra 
pod střechou Letohrad, charitní ošetřovatel-
ské služby, materiálové vybavení Centra so-
ciálních služeb Lanškroun a přímou pomoc.
Více informaci najdete na www.uo.charita.cz
 I. Marková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V KNAPOVCI
Místní část Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Králové budou v Knapo-
vci, Dolním a Horním Houžovci koledovat v sobotu 5. a v neděli 6. ledna 2013 odpoledne.

SPORTOVNÍ PLES FK KERHARTICE
FK Kerhartice pořádá v pátek 22. února 2013 tradiční SPORTOVNÍ PLES. Hudba: Fleck 
Band. Vstupné: předprodej 90 Kč, v den konání 120 Kč. Předprodej bude v sobotu 16. úno-
ra. Rezervace: V. Beyerová, tel.: 737927811
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VÁNOCE S MICHAELOU NOVOZÁMSKOU
Vánoce se blíží rychlými kroky. A dětem z mateřských a základních škol z Ústí nad Orlicí vánoční atmosféru navodila svými koncerty 
„Hvězdička betlémská“ Michaela Novozámská a Hudební divadlo dětem ve čtvrtek 6. prosince v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Di-
vadlo se na dvou dopoledních koncertech rozeznělo vánočními koledami a malí diváci dlouho nenechali Michaelu Novozámskou zpívat 
samotnou, ale s velkým nadšením si známé koledy zazpívali s ní. Atmosféra obou koncertů byla opravdu kouzelná. Děti se zaujetím buď 
zpívaly, nebo sledovaly děj příběhu o narození Ježíška a také o tradici obdarovávání se dárky o Vánocích. Bylo to velice vydařené přivítání 
vánočního času, které děti na konci odměnily velkým potleskem.

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobotu 2. února 2013 HASIČSKÝ PLES. Začátek od 20:00 hodin v sále hostince U Bobše 
v Černovíru. Hraje Studio MIX Libchavy.

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Úterý 1.1. – 15:00 – 19:30 hodin
Novoroční turnaj (jednotlivci)
Čtvrtek 3.1. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Úterý 8.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 9.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Kaja UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 10.1. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Neděle 13.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Úterý 15.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 16.1. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 16.1. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 20.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Středa 23.1. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Čtvrtek 24.1. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Neděle 27.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Úterý 29.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Ústecká 1.liga (družstva)
Středa 30.1. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 30.1. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Čtvrtek 31.1. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)

Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz

KAM ZA SPORTEM V LEDNU
5. ledna
Jubilejní 40. ročník běhu do vrchu na Andrlův chlum, start v 10:00 hod. od restaurace Na 
Mendriku
12. ledna
33. lyžařský přejezd Orlic-
kých hor (40 km), informace 
ve skříňce KČT Ústí n.O.
21. ledna
Slavnostní vyhlášení 44. roč-
níku ankety O nejlepší spor-
tovce a  kolektivy okresu za 
rok 2012. Zahájení v  17:00 
hod. v  Kulturním domě 
v Ústí n.O. s bohatým dopro-
vodným programem, vstup 
volný
25. – 26. ledna
51. ročník mezinárodních 
lyžařských závodů – SKIIN-
TERKRITERIUM v  Říčkách 
v  Orlických horách (jede se 
slalom a obří slalom)

ATHLETIC FITNES 
CLUB HOTEL UNO

Od Nového roku opět dětský koutek, kaž-
dé úterý a čtvrtek od 10:00 do 12:00 hod. 
Maminky přijďte si zacvičit. Otvírací doba 
denně od 6:00 do 21:00 hod. Nově koutek 
na funkční trénink.

SKIINTERKRITERIUM – MEZINÁRODNÍ ZÁVOD ŽÁKOVSKÝCH 
KATEGORIÍ VE SLALOMU A OBŘÍM SLALOMU. 51. ROČNÍK 

SE USKUTEČNÍ VE DNECH 24. – 27. LEDNA 2013
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KONEČNĚ JSME SE DOČKALI…
Biliárový klub Orlice Ústí nad Orlicí byl založen v  roce 
1996 několika nadšenci hrajícími kulečník – speciálně 
karambol. Karambol znamená, že žádné „díry“ ve stolech 
u nás nenajdete. A karambolových stolů je v Ústí po čer-
tech málo. V současné době jenom v hostinci U Malinů.
Nová herna, jejíž otevření se uskutečnilo v  pátek 9. 11. 
2012, se nachází v  objektu Tanečního centra RELAX-
-CAFÉÉ, Čs. armády 1223, naproti hotelu UNO. Něko-
lik nadšenců přetvořilo bývalý „Marťák“, ve kterém bylo 
špinavé skladiště plné nejrůznějšího harampádí, v docela 
slušný stánek se dvěma malými stoly o  rozměrech 210 × 
105 cm. Stálo nás to několik desítek hodin práce, která ještě 
stále není dokončena k úplné spokojenosti, a také financí 
na pořízení stolů a drobného zařízení herny.
Řeknete si, tak vy už existujete 16 let a  až nyní máte tu 
„svoji“ hernu. Co jste dělali, proč to tak dlouho trvalo?
Krátce po vzniku sdružení se někteří ze zakladatelů ode-
brali do zahraničí za prací a ještě dnes se mnozí zpátky ne-
vrátili. Klub se tak nějak uložil k dlouholetému zimnímu 
spánku.
Před třemi lety se počet zájemců o karambol navýšil. Za-
čala se hrát liga neregistrovaných a najednou ten jeden stůl 
U Malinů přestal stačit. V loňském roce se situace vyvinula 
tak, že se nám konečně podařilo nalézt potřebný prostor, 
který navíc bude k mání za rozumný peníz, což byl v minu-
losti největší problém. Jsem přesvědčen, že v našem měs-
tě je naprostý nedostatek prostorů pro činnost podobných 
neziskových občanských sdružení a klubů. Vezměte si na-
příklad šachisty, kteří hrají po hospodách a palírnách, což 
jistě není to pravé ořechové. A našly by se i další spolky. 
Škoda, že radnice v této oblasti není příliš aktivní, byť pro-
story by se jistě našly třeba v bývalé Perle v centru měs-
ta. Ale asi je to opět o penězích, vždyť kolem nich se točí 
téměř celý svět, a také o tom, jaké priority si město stanoví.
Rád bych na tomto místě upřímně poděkoval panu Janu 
Bílkovi, který taneční centrum provozuje. Většinu nákladů 
spojených s naší existencí má na svých bedrech. A není to 
opravdu málo. Jenom za nájem z herny (cca 70 m2) poža-
duje ústecký Konzum ročně víc než 45 tis. Kč. Něco stojí 
také energie včetně topení. Takovou částkou pochopitelně 
náš klub ani náhodou nedisponuje, neboť nejsme žádný 
podnikatelský subjekt a  žijeme z  našich skromných pří-
spěvků.
Dnes tedy cítíme obrovskou radost z  toho, že máme kde 
hrát, a na druhou stranu se objevují i obavy, zda a jak dlou-
ho nám ta radost vydrží. Doufejme, že vydrží. Informace 
o našem klubu naleznete na adrese http://bkorlice.czechi-
an.net/.

BK Orlice
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• Kosmetika, masáže, baňkování, thajská masáž, rašelinové a čokoládové zá-
baly, detoxikace. Studio TEBIT RELAX, mobil – 603 772 879, více na www.
bolava-zada-stop.cz

• Chcete již opravdu zhubnout, trápí Vás žaludeční potíže? Přivezeme Vám 
zdarma celodenní stravu, se kterou budete hubnout správně a jednoduše. Více 
na www.dietarozvoz.cz Mobil: 775 49 30 90 od 9 do 19 hod. JÍTE A PŘITOM 
HUBNETE!

• Nordic Walking. Udělejte letos krok správným směrem! Pravi-
delné lekce nordic walking v Ústí nad Orlicí a širokém okolí. Více 
na www.pavla-sulcova.cz, tel.: 606 068 779

Obchodní centrum MEJDR 

SPORT KLUO 
TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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PÁTÝ ROČNÍK PROJEKTOVÉHO 
DNE „U NÁS V EVROPĚ“ 

NA ZŠ TŘEBOVSKÁ
Již pátý ročník projektového dne nazvaného 
„U NÁS V EVROPĚ“ se ve středu 14. listopa-
du konal na Základní škole Třebovská v Hyl-
vátech. Projektový den probíhal napříč roč-
níky, kdy každé jednotlivé třídy si připravily 
ukázky a  prezentace věnované jednotlivým 
evropským státům. Letošní ročník byl zamě-
řen na evropské státy s důrazem na turistické 
zajímavosti a  svátky, které se v  daných stá-
tech dodržují. Devět tříd si připravilo ukázky 
z 9 států včetně České republiky. Netradiční 
projekt má u dětí úspěch a každoročně se do 
jeho příprav se zájmem zapojují.

ORLICKOÚSTECKÉ BETLÉMY 
VYSTAVUJÍ VE ŠVÝCARSKU

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí připravi-
lo v  polovině listopadu v  prostorách hradu 
ve švýcarském Gruyeres výstavu papírových 
betlémů z  muzejních i  soukromých sbírek, 
která potrvá do 6. ledna 2013. Prvořadě se 
představilo 7 ústeckých celků z  muzejních 
a  soukromých sbírek, a  to malovaných J. 
Knapovským, J. Procházkou, J. Springerem, 
J. Štantejským a V.Víškem, které doplnil tře-
bovský Jankelův betlém od paní Ivanky Mar-
ti a  dále tištěné jesličky soukromého sběra-
tele. Podle prvních reakcí vzbudila výstava 
velký zájem a  předpokládá se návštěvnost 
kolem 20 tisíc návštěvníků. O vernisáži, kte-
ré se zúčastnili i zástupci z českého velvysla-
nectví v Bernu, příchozí nadšeně obdivovali 
velikost betlémů (od 1,3 do 8 m délky), dále 
barevnost a  zejména bravurní zpracování 
a nápaditost motivů v nich obsažených. At-
mosféru umocnily české koledy a bílé papí-
rové dekorace vánočních stromečků. 

12. ROČNÍK TURNAJE V KARATE 
S REKORDNÍ ÚČASTÍ

V sobotu 24. listopadu se ve sportovní hale 
Střední školy uměleckoprůmyslové v  Ústí 
n.O. konal 12. ročník závodů v  karate GE-
NERALI CUP. Soutěžilo se v kategoriích od 
mladších žáků až po muže a  ženy. Turnaje, 
který je jednou z největších sportovních akcí 
v  regionu, se zúčastnilo rekordních 270 zá-

vodníků z cca 40 oddílů. Z domácího oddílu 
se turnaje zúčastnilo 28 závodníků. Turnaj 
byl rozdělen do dvou hlavních kategoriích. 
Sestava technik KATA a boj KUMITE. Vítě-
zové jednotlivých kategorií automaticky po-
stupují na mistrovství republiky. Turnaj po-
řádal SK Karate Ústí nad Orlicí. 

JUBILEJNÍ DESÁTÝ BĚH 
NA DLOUHOU TRAŤ

Na sobotu 24. listopadu připravilo Taneční 
sdružení Eva v Roškotově divadle v Ústí n.O. 
jubilejní 10. ročník vystoupení členů sou-
boru moderního scénického tance C-Dance 
nazvané BĚH NA DLOUHOU TRAŤ.
Úvodní část programu večera byla sestave-
na jako vzpomínkové pásmo na zakladatel-
ku souboru C-Dance Evu Veverkovou, která 
zemřela letos v  červenci. Celý program byl 
sestaven ze dvou částí oddělených krátkou 
přestávkou. První část obsahovala 5 chore-
ografií, z nichž autorkou první choreografie 
nazvané „Běh na dlouhou trať“ byla právě 
Eva Veverková. Druhá část programu byla 
složena opět z 5 tanců.

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 
V MALÉ SCÉNĚ

V úterý 27. listopadu se v Malé scéně konalo 
podzimní setkání vedení města Ústí nad Or-
licí s občany. Na úvod setkání byla promítnu-
ta prezentace projektu „Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Orlicí“ od SŽDC coby inves-
tora celého projektu. Dle slov starosty města 
Petra Hájka je soutěž na dodavatele ukonče-
na, vítěz vybrán a smlouva podepsána, tak-
že stavební práce mohou začít. Nově by na 
kerhartické straně mělo vzniknout na 140 

parkovacích míst a  dle stavebního povolení 
bude vybudována nová odbavovací budova 
a uprostřed kolejiště zachována stará výprav-
ní budova.
Dalšími tématy v  rámci setkání byla čisto-
ta a  úklid města, plán investic a  rozpočet 
města pro rok 2013. Řeč přišla na dopravu, 
konkrétně problematika parkování ve měs-
tě a  omezení rychlosti na ulici Čs. armády. 
Posledním z probíraných témat bylo třídění, 
využití a  likvidace odpadů ve městě a  výše 
poplatku za odvoz odpadu v roce 2013. 

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 
V KAMÍNKU

Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK 
při Speciální základní škole, mateřské škole 
a  praktické škole Ústí nad Orlicí připravilo 
na středu 28. listopadu prodejní výstavu ši-
rokého spektra didaktických, kompenzač-
ních pomůcek a zboží s vánoční tématikou. 
K vidění a vyzkoušení byly dřevěné hračky, 
skládačky, pomůcky vhodné pro rozvoj jem-
né i hrubé motoriky a mnoho dalších pomů-
cek. Mezi vánočním zbožím byly perníčky, 
svícny, ozdoby, keramika a mnoho dalšího.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA 
V MALÉ SCÉNĚ

Na Mikulášský podvečer ve středu 5. pro-
since připravila ústecká Malá scéna program 
pro všechny malé čertíky, Mikuláše a anděly. 
Bohatý program plný soutěží a velká dětská 
diskotéka přilákal mnoho rodičů s dětmi. Na 
každého, kdo přišel v  masce, čekala sladká 
odměna. Na všechny také čekal kouzelník, 
který malé diváky zapojil do svého předsta-
vení.


