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ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI 
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2013

Vážení spoluobčané, v průběhu 15. zastupi-
telstva města byl schválen rozpočet města, 
který byl pro letošní rok navržen se schod-
kem 17,6 mil. Kč. Příjmy jsou očekávány ve 
výši 222,8 mil. Kč a výdaje plánovány ve 
výši 240,4 mil. Kč. Schodek rozpočtu a jeho 
financování je umožněno výsledkem hos-
podaření loňského roku, který skončil pře-
bytkem 20,4 mil. Kč. Stejně jako v loňském 
roce, byl rozpočet připraven velice podrob-
ně a detailně a každá položka byla řádně 
odůvodněna v textové části, kterou měli 
zastupitelé k dispozici. S předloženým ná-
vrhem jste se měli možnost seznámit nejen 
na úřední desce, ale i na webových strán-
kách města. Tato možnost Vám samozřejmě 
zůstává i nadále. 

Součástí rozpočtu je i schválení jednotli-
vých investičních akcí města. V roce 2013 
je na stavební investice a opravy vyčleněno 
43,5 mil. Kč. Významné investice budou 
směřovat do zateplení ZŠ Třebovská (6 mil. 
Kč) a MŠ Heranova (3 mil. Kč), pokračovat 
budou stavební práce na revitalizaci sídliště 
Podměstí (5,3 mil. Kč). Schválena byla in-
vestice do digitalizace kina Máj včetně mo-

dernizace hlediště v Roškotově divadle ve 
výši 4 mil. Kč, rekonstrukce parkoviště u ne-
mocnice (3 mil. Kč) a k realizaci jsou připra-
veny stavební úpravy Centra sociálních slu-
žeb (2,7 mil. Kč) a Domova důchodců (1,2 
mil. Kč). Na rekonstrukce komunikací ulic 
Švermova a Pod Lesem je vyčleněno 3,5 
mil. Kč, na výstavbu dalšího úseku chodní-
ku podél silnice II/360 ve směru na Oldři-
chovice 1 mil. Kč a na opravy chodníků, 
mostů a bezbariérové úpravy přechodů pro 
chodce téměř 3 mil. Kč. Příspěvkem svazku 
obcí Regionu Orlicko-Třebovsko ve výši 2 
mil. Kč se město bude podílet na provozu 
a údržbě cyklostezek. V rozpočtu investic 
je pamatováno na rozvoj okrajových částí 
města (2,3 mil. Kč) a na projektovou přípra-
vu nových akcí včetně nového využití are-
álu Perly 01 (1,8 mil. Kč). Ostatní finanční 
prostředky jsou určeny např. na obnovu kul-
turních památek, dokončení výstavby tech-
nické infrastruktury v lokalitě U Letiště a na 
obnovu městského mobiliáře.

Jistě dobrou zprávou pro všechna občanská 
sdružení je navýšení finančních prostředků 
určených na podporu sportu, kultury, soci-

álních věcí a zdravotnictví, tedy na podpo-
ru neziskových organizací a jejich činnost. 
Na rozvoj a údržbu sportovišť je oproti 
roku 2012 vyčleněno o 200 tis. Kč více a na 
sportovní akce a činnost sportovních oddílů 
o dalších 100 tis. Kč. Dotace na činnost kul-
turních spolků je vyšší o 100 tis. Kč a oblast 
sociálních věcí byla navýšena o 200 tis. Kč 
určených na prevenci kriminality. 

Vážení spoluobčané, v souvislosti s přípra-
vou rozpočtu dostávám často otázku, jak 
vysoké je zadlužení našeho města. V letech 
minulých přijalo město řadu úvěrů, díky 
kterým byl umožněn odkup tehdejší budovy 
Komerční banky na ústeckém náměstí a are-
ál Perly 01 a zároveň mohly být realizovány 
stavební investice – rekonstrukce krytého 
bazénu, rekonstrukce Hernychovy vily, za-
teplení ZŠ Bratří Čapků a výstavba Kocián-
ky. Na konci roku 2012 činil dluh města 101 
mil. Kč. V rozpočtu města pro rok 2013 je 
určeno na splátky úvěrů a jejich úroků 11,2 
mil. Kč. Vývoj finanční situace našeho měs-
ta je patrný z níže uvedeného přehledu. 

Petr Hájek
starosta města

Vývoj finanční situace města Ústí nad Orlicí

Ukazatel / Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Příjmy 336,2 279,1 298,8 324,2 351,8 304,6 338,9 314,1 247,1 222,8 

Výdaje 344,4 277,5 333,3 331,2 331,6 338,2 430,8 295,0 226,7 240,4 

Hospodaření -8,2 1,6 -34,5 -7,0 20,2 -33,6 -91,9 19,2 20,4 -17,6 

Zadluženost 23,5 22,9 53,8 51,1 49,5 59,5 127,9 116,4 101,2 90,5 

Poznámka:  údaje v mil. Kč
 roky 2004 – 2012 dle skutečného vyúčtování hospodaření města na konci roku 
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CENY MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město Ústí nad Orlicí již řadu let oceňu-
je úspěchy a zásluhy svých občanů. Od 
roku 2012 je nově předávána cena Počin 
roku. Udělovat jej bude Rada města Ústí 
nad Orlicí za činnost nebo dílo, které vý-
znamně obohatily některou oblast či více 
oblastí veřejného života a přispěly tak 
k posílení dobrého jména města Ústí nad 
Orlicí v uplynulém roce. 
Nadále uděluje Zastupitelstvo města Ústí 
nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro měs-
to Ústí nad Orlicí Cenu města Ústí nad 
Orlicí. 
Ocenění se budou udělovat v několika 
oblastech činnosti, například v oblastech 
kultury, vědy, techniky a přírodních věd, 
architektuře a umění, sportu a za vynikají-
cí studijní výsledky.
Návrhy pro udělení některé z cen města 
Ústí nad Orlicí mohou předkládat občané, 
organizace, instituce, společnosti, spolky 
a sdružení, školy a další subjekty. Ocenit 
lze jednotlivce, dvojici nebo kolektiv. 
Písemný návrh lze podat v době od 1. 
února do 15. března 2013 na připrave-
ném formuláři osobně na podatelně města 
Ústí nad Orlicí nebo na odboru školství, 
kultury, sportu, cestovního ruchu a propa-
gace města Ústí nad Orlicí, zaslat poštou 
na adresu Městského úřadu Ústí nad Orlicí 
nebo elektronickou poštou na mikyska@
muuo.cz nebo kroulikova@muuo.cz. 
Všechna ocenění budou předána na slav-
nostním společensko kulturním večeru za 
přítomnosti veřejnosti v průběhu první po-
loviny roku 2013.
Bližší informace, formulář pro podání ná-
vrhu a statut pro udělení cen města jsou 
k dispozici v informačním centru města 
v prostorách radnice a na www.ustinador-
lici.cz.

INFORMACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V únorových Ústeckých listech jsme informovali o povinnostech podnikajících fyzických 
a právnických osob v oblasti nakládání s odpady, jež při své činnosti produkují. Současně 
pak o možnosti zbavit se poměrně jednoduše některých druhů odpadů formou zapojení do 
systému sběru komunálních odpadů a tříděných složek, organizovaného obcí. 

Dnes zveřejňujeme ceník této služby pro rok 2013. Úhrada je stanovena jako platba za výsyp 
nádoby na směsný komunální odpad s rozlišením jejího objemu a počtu svozů, a to násle-
dovně: 

typ nádoby svoz 12x ročně svoz 26x ročně svoz 52x ročně

110 l / 120 l 750,- Kč 1.550,- Kč 3.100,- Kč

240 l 1.500,- Kč 3.100,- Kč 5.900,- Kč

1100 l 3.750,- Kč 7.550,- Kč 15.100,- Kč

Pro podnikající subjekty, jež z důvodu velmi malé produkce komunálních odpadů nemají 
vlastní firemní sběrnou nádobu (odpad odkládají do vlastních nádob pro fyzickou osobu – ob-
čana), je cena stanovena ve výši 550,- Kč (částka ekvivalentní platbě za jednoho poplatníka 
– fyzickou osobu pro rok 2013).
Uzavřením smlouvy získávají podnikatelé navíc možnost legálně odkládat tříděný odpad (pa-
pír, plasty, sklo) do barevných kontejnerů rozmístěných po městě nebo do sběrného dvora, 
umístěného v areálu společnosti TEPVOS s.r.o. Po uzavření smlouvy s městem a uhrazení 
ceny za službu jsou sběrné nádoby označeny příslušnou nálepkou a pro potřeby prokázání ve 
sběrném dvoře obdrží smluvní partner města identifikační kartu.
Pro případné zájemce ještě jednou připomínáme, že k uzavírání smluv mezi Městem Ústí nad 
Orlicí a původci odpadů je kompetentní odbor životního prostředí, kde se můžete obracet na 
paní Velínskou, tel.: 465 514 263, (e-mail: velinska@muuo.cz).

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZAHÁJENA
Ve dnech 1.a 8.února proběhlo předání sta-
veniště stavby Průjezd železničním uzlem 
Ústí nad Orlicí mezi investorem SŽDC 
s.o.Praha a zhotovitelem EUROVIA CS.
V měsíci únoru budou probíhat příprav-
né práce na zařízeních staveniště a budou 
zahájeny demolice budov a skladiště na 
kerhartické straně orlickoústeckého nádra-
ží. V těchto místech poté bude postupně 
vyrůstat nová technologická budova a také 
budova vstupního objektu s přednádražním 
prostorem a parkovacími místy.
15.března bude zahájena 9-ti měsíční úplná 
uzavírka prostoru Mendrik. Zde budou pro-
vedeny přeložky kolizních inženýrských 
sítí, výstavba nového silničního mostu přes 
Třebovku, opěrné zdi pod silnicí II/315, sil-
niční estakády přes „Královku“ a soustava 
tří železničních mostů pro plánovanou pře-

ložku železniční trati.
Objízdná trasa pro obyvatele Kerhartic 
a Hrádku bude vedena přes stávající želez-
niční přejezd a variantně přes Říčky (Or-
lické Podhůří). Pro obyvatele Mendrika je 
plánován pěší přístup po cyklostezce a stá-
vající lávce přes Třebovku, trasa pro auto-
mobily je vedena ulicí Pod Horou a přes 
areál firmy TEPVOS.
Práce na kolejích budou probíhat v tomto 
roce od května do prosince. V tomto období 
bude probíhat zřízení nových trakčních sto-
žárů a bran a od září bude rekonstruována 
část letohradské skupiny kolejí. Současně 
bude také zahájena výstavba nového pod-
chodu pro cestující a provedena první část 
rekonstrukce železničního mostu přes ulici 
Karpatská v Kerharticích.

EUROVIA CS, a.s., závod Pardubice

POVINNÁ VÝMĚNA 
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Upozorňujeme řidiče, držitele řidičského 
průkazu, který byl vydán v rozmezí od 
1.1. 2001 do 30.4. 2004 na povinnost vymě-
nit si tyto řidičské průkazy NEJPOZDĚJI 
DO 31. PROSINCE 2013. Uplynutím sta-
novené doby pro jejich výměnu, pozbýva-
jí řidičské průkazy platnosti, výměna je 
bezplatná.
CO JE POTŘEBA K VÝMĚNĚ ŘP?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pra-

covišti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností

- platný doklad totožnosti
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5x 

4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
V Ústí nad Orlicí je pracoviště agendy ři-
dičských průkazů umístěno v budově C 
městského úřadu na ulici Dělnická 1405.

INFORMAČNÍ CENTRUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
• Plánuje uveřejnit na svých internetových stránkách databázi služeb v Ústí nad Orlicí (ka-

deřnictví, kosmetika, pedikúra, masáže, opraváři, řemeslníci, stavebnictví, kominictví, ces-
tovní kanceláře, autoškoly, doprava, ...). Pokud máte zájem být uveřejněni v této databázi, 
sdělte nám písemně (poštou nebo na e-mail: kunvalsk@muuo.cz) údaje o Vaší firmě - službě 
(název firmy – popis služby, adresa a telefon).

• Nabízí v prodeji novou oboustrannou turistickou a cykloturistickou mapu regionu Orlicko-
-Třebovsko s vyznačením zajímavých turistických cílů, cyklotras a tras pro pěší turistiku. 
Měřítko mapy je 1:25000 a cena mapy je 55,-Kč. 

• Nabízí v prodeji keramické výrobky z chráněné dílny Kopeček v Bartošovicích v Orlických 
horách. V prodeji také keramika se znakem města – hrnky, zvonečky.
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KALENDÁŘ AKCÍ - 
AKTUALIZACE

Pokud pořádáte kulturní, sportovní apod. 
akci v Ústí nad Orlicí a blízkém okolí 
(Libchavy, Kerhartice, Hylváty, Černovír, 
Knapovec, Horní a Dolní Houžovec) mů-
žete využít bezplatného uvedení této akce 
v Ústeckých listech (redaktorka: Zuzana 
Pražáková, tel. 465 514 313, e-mail: pra-
zako@muuo.cz, uzávěrka je každého 10. 
v měsíci) a na webových stránkách města 
Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ VYSTAVOVALO  
NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU

Od čtvrtka 7. do neděle 10. února se na Vý-
stavišti v Praze – Holešovicích konal již 22. 
ročník středoevropského veletrhu cestovní-
ho ruchu Holiday World, který dlouhodobě 
patří mezi nejvýznamnější a nejprestižnější 
veletržní události cestovního ruchu nejen 

v České republice, ale i ve střední Evropě. 
V letošním roce probíhal veletrh Holiday 
World společně se 7. ročníkem gastronomic-
kého veletrhu Top Gastro & Hotel a s 18. 
ročníkem veletrhu golfového vybavení a tu-
ristiky Golf Show.

Veletrhu se již tradičně se svým novým stán-
kem zúčastnilo i naše město. Ve výstavním 
stánku byly umístěny velkoformátové fo-
tografie a na velkoplošné obrazovce se zde 
promítaly ukázky z kulturních či sportov-
ních akcí, které během celého roku ve městě 
probíhají. V letošním roce byl v expozici 
města zvýrazněn úspěch bikera Jaroslava 
Kulhavého, který na LOH 2012 v Londýně 
získal pro Českou republiku zlatou medaili. 
Pro návštěvníky veletrhu byly připraveny 
nové propagační materiály zaměřené na his-
torii města, volnočasové aktivity či nabídku 
tipů na výlety. Na stánku se ve čtvrtek sešli 
zástupci města Bystrzyca Klodzka a Ústí 
nad Orlicí, kteří jednali o vzájemné spolu-
práci v dalším období, o společných pro-
jektových žádostech a zhodnotili dosavadní 
partnerství obou měst. Jako již tradičně byla 
nejvyšší návštěvnost veletrhu v sobotu a zá-
jem byl hlavně o cykloturistiku, volnočaso-
vé aktivity a kulturně společenské akce. 

Foto: L. Prokeš

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD V ROCE 2013

Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností 
od 1.1.2013 Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad). Výše poplatku je 
stanovena na 550 Kč ročně na jednoho 
poplatníka (proti roku 2012 je tedy o 50 Kč 
vyšší).
Místní poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího po-

byt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky po-
bývá na území České republiky pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle zákona upravu-
jícího dočasnou ochranu cizinců.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém 
domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obec-
nímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 
jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek platí. Je-li poplatník 
v době vzniku povinnosti zaplatit po-
platek nezletilý, odpovídají za zaplacení 
poplatku tento poplatník a jeho zákonný 
zástupce společně a nerozdílně; zákonný 
zástupce má v takovém případě stejné pro-
cesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-
-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný 
zástupce, vyměří městský úřad poplatek 
jednomu z nich.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jed-
nu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, 
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jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně.

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splat-
ný: 

a) jednou splátkou, nejpozději do 31.3. 
příslušného kalendářního roku, činí-
-li celková poplatková povinnost po-
platníka, spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu méně 
než 1.000 Kč

b) ve dvou stejných splátkách, a to nej-
později do 31.3 a do 30.9. příslušné-
ho 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 31.3., 30.6., 30.9. 
a 31.12. příslušného kalendářního 
roku, případně ve dvanácti stejných 
splátkách, a to nejpozději do 25. dne 
příslušného měsíce, činí-li celková 
poplatková povinnost spol. zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce 
domu více jak 10.000 Kč

d) poplatek může být zaplacen i jedno-

rázově do 31.3. příslušného kalen-
dářního roku.

2) Místní poplatek za komunální odpad je 
poplatník povinen uhradit bez vyzvá-
ní správce poplatku vždy nejpozději 
v termínech uvedených v písm. a)-d) 
předchozího odstavce a to v hotovos-
ti 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 te-
lefonicky na čísle 465 514 210, na žá-
dost na elektronické adrese machal@
muuo.cz, nebo osobně v pokladně. Pro 
poplatníky, kteří hradili poplatek bez-
hotovostně v roce 2012 zůstává varia-
bilní symbol beze změny.

 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 mož-
né platbu provést jak hotovostně tak 
i platební kartou. Při platbě v hotovosti 
i kartou sdělí poplatník, nebo společný 
zástupce rodné číslo.

3) Osvobození a úlevy:
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří 
mají ve městě trvalý pobyt a kteří prokáží:

a) že se ve městě trvale nezdržují a sou-
časně hradí poplatek za odstraňová-
ní 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 po-
skytuje poplatníkům, kteří pobývají 
v zařízení pro přechodné ubytová-
ní a prokáží to vhodným způsobem 
(např. smlouvou o ubytování).

Pokud nebude místní poplatek za komu-
nální odpad zaplacen včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplatku místní 
poplatek za komunální odpad platebním 
výměrem a zvýší včas nezaplacený popla-
tek až na dvojnásobek!!!

Ing. Jozef Polák,
vedoucí finančního odboru

INFORMACE MĚÚ – ZTRÁTY A NÁLEZY
V souladu s ustanovením §135 odst. 1 zá-
kona č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník, 
v platném znění, je ten, kdo najde ztracenou 
věc, povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li 
vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat 
ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, po-
kud se nejedná o nálezy, pro jejichž naklá-
dání platí zvláštní právní předpisy.
Město také přebírá věci nalezené na jejím 

území nejen od občanů, ale i od Policie ČR, 
nemocnice, ČD a dalších subjektů.
Vlastník se může přihlásit ztracenou věc do 
šesti měsíců od jejího odevzdání obci a je 
povinen před převzetím věci prokázat svoji 
totožnost.. Jestliže se přes učiněná opatření 
nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlá-
sí-li se o věc vlastník do šesti měsíců od jeho 
odevzdání, stává se vlastníkem věcí naleze-

ných a opuštěných město Ústí n. Orlicí.
Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské 
průkazy a jiné doklady vydané orgány stát-
ní správy se předávají příslušnému orgánu, 
který je vydal.
Aktuální seznam věcí, evidovaných na 
ztrátách a nálezech, najdete na webových 
stránkách města:
www.ustinadorlici.cz/urad/ztraty-a-nalezy/ 

TEPLO DOMOVA JE TEPLO DOMOVA
Každý z nás si na zimu musí zajistit tuto 
nezbytnou životní potřebu. Občané s dálko-
vým vytápěním mají o jednu ze zákonných 
povinností méně. Nemusí řešit povinnost 
stanovenou právním předpisem, který upra-
vuje problematiku revizí, kontrol a čištění 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jed-
ná se o Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů. 
Povinnosti se vztahují jak na fyzické tak 
i na podnikající fyzické a právnické osoby. 
Nařízení vlády rozvíjí povinnost stanovenou 
zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, kde v § 17 je 
stanovena povinnost počínat si tak, aby ne-
docházelo ke vzniku požáru při používání 
tepelných spotřebičů a komínů. Je zde defi-
nován pojem kontrola spalinové cesty a její 
čištění, řeší i pojem revize spalinové cesty. 
Důležitou informací jsou i lhůty čištění. 

U spotřebičů s výkonem do 50 kW se jedná 
o čištění 3x ročně s možností provést čiště-
ní svépomocí, ale kontrolu 1x ročně musí 
provést osoba odborně způsobilá, která je 
držitelem živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví. Lhůty čištění, kontrol a výběru 
znečišťujících částí jsou uvedeny v přílo-
ze č.1 Nařízení vlády. Příloha č.2 obsahuje 
vzor zprávy o provedení kontroly anebo čiš-
tění spalinové cesty a v příloze č.3 je vzor 
revizní zprávy spalinové cesty. 
A ještě jedna užitečná rada na závěr! Inze-
rát o velmi výhodném a levném provede-
ní čištění a revizi spalinové cesty nemusí 
být v případě požáru tím nejvýhodnějším. 
K provedení této činnosti se opravdu vy-
platí využít skutečných odborníků v oblas-
ti kominických služeb vlastnících náležitá 
oprávnění. 

Ing. J. Nykodým
Útvar krizového řízení

MOBILNÍ KONTEJNERY 
NA ODPAD

Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad 
je umístěno v areálu firmy Tepvos, spol. 
s r.o. v ul. Královéhradecká 1256. Telefon: 
465 525 579

PROVOZNÍ DOBA
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
Sobota:  8:00 – 12:00 hodin
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V letošním roce zahajuje Místní akční skupina ORLICKO již sedmý rok své čin-
nosti v oblasti rozvoje regionů. Některé aktivity v letošním roce budou stejné, 
jako v roce 2012, letošní rok však přinese i mnoho nových projektů a přede-
vším také výzev a to jak pro MAS ORLICKO, tak pro obce, organizace, podnika-
tele i občany v jejím území. 

určen), tak dalším občanům na Orlicku (kteří mohou využívat 
zde prezentované informace). Zatímco neziskové organizace 
zde naleznou prostor pro své dokumenty, sebeprezentaci, 
nabídku služeb i plánování akcí, občané portál využijí přede-
vším při pátrání po nejbližší zábavě, nebo plesu. 
Spolky, sdružení a další neziskové organizace – portál je 
pro Vás plně spuštěn, neváhejte a registrujte se k přístu-
pu ke všem bezplatným službám!

ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT: „JEDEME VŠICHNI“
Projekt na podporu cestovního ruchu a aktivní-
ho trávení volného času – bez ohledu na věk i 
fyzickou zdatnost – volně navazuje na projekt 
„Orlické hory pro všechny“. V  rámci projektu 
bude docházet k podpoře elektrokol, jako aktivního způsobu 
trávení volného času i ekologické dopravy. 
Do projektu se mohou zapojit všichni provozovatelé půjčo-
ven elektrokol ve stávajícím řádném území MAS, kteří v rám-
ci projektu obdrží bezplatnou propagační a marketingovou 
podporu. Zájemcům o pořízení elektrokol nabízí MAS ORLIC-
KO možnost získání fi nančních prostředků v rámci letošní po-
slední výzvy k předkládání žádostí o dotaci. 
Již nyní plánuje MAS ORLICKO navazující projekt, který by měl 
zahrnout do projektu i přidružená území MAS ORLICKO.  Více 
informací o možnosti zapojení do aktivit projektu naleznete 
na webových stránkách.

HLEDÁME NOVÉ ČLENY
MAS ORLICKO hledá pro svou činnost nové čle-
ny, především z řad neziskových organizací, ob-
lasti školství, vzdělávání, práce s mládeží a z řad nezeměděl-
ských podnikatelských subjektů. Pokud máte zájem aktivně 
se podílet na činnosti MAS ORLICKO a spolurozhodování 
o jeho aktivitách, přihlaste se! Informace o náležitostech 
přihlášky o členství je uvedena na webových stránkách v sek-
ci „O NÁS / ČLENOVÉ“

OTÁZKY?
Chcete se o vybraných aktivitách dozvědět více? 
Obraťte se  na pracovníky kanceláře MAS, kteří 
Vám rádi zodpovědí Vaše otázky. Více informa-
cí, podrobné články ale i rozhovory se žadateli naleznete již 
brzy také v novém čísle zpravodaje, které bude uveřejněno na 
webových stránkách MAS.

Kontaktní údaje, stejně jako více informací 
o činnosti MAS naleznete na 

www.mas.orlicko.cz 

Tak jaký tedy bude rok 2013?
POSLEDNÍ VÝZVA  
„STARÉHO“ DOTAČNÍHO 
OBDOBÍ JE PŘED NÁMI
V letošním roce bude vyhlášena poslední, v po-

řadí sedmá, výzva k předkládání žádostí o dotaci z programu 
LEADER 2007 – 2013. Prostředky ve výši bezmála 60 000 000 
korun, přidělené MAS ORLICKO v roce 2009 tak budou defi ni-
tivně rozděleny. Doposud z nich bylo podpořeno více než 100 
projektů na území MAS ORLICKO. 
Příjem žádostí do poslední plánované výzvy s  alokací více 
než 9 mil. korun proběhne v letošním roce již na konci měsí-
ce dubna a proto vyzýváme žadatele z řad podnikatelů i ne-
ziskových organizací, aby své projekty začali připravovat 
co nejdříve! Informace o podporovaných aktivitách a vhod-
ných žadatelích naleznete na webových stránkách v  sekci  
„DOTACE / Kdy a jak žádat?“

POZOR: tato výzva není vyhlášena pro žadatele z přidružených území. Více informací 
Vám podá kancelář MAS!

NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ STARTUJE …  
DO ROZHODOVÁNÍ O SVÉM REGIONU 
SE ZAPOJTE I VY!
Stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny 

v České republice stojíme i my před startem nového dotační-
ho období let 2014 – 2020, které by mělo přinést mnohem víc 
kompetencí, fi nančních prostředků i možností do rukou míst-
ních akčních skupin. Abychom uspěli a mohli i do budoucna 
pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme se 
již nyní. K hlavním a nejnutnějším pracím nyní patří příprava 
strategie – tedy dokumentu, ve kterém shrneme informace o  
našem území a jeho potřebách. Pro její úspěšné zpracování 
je pro nás důležitý názor všech občanů, podnikatelů, ne-
ziskových organizací i dalších subjektů z území MAS. 
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách vytvořili 
novou sekci „STRATEGIE 2014 – 2020“. Zde se můžete sezná-
mit s průběžnými dokumenty pro přípravu strategie, termíny 
veřejných projednání, vyplnit zde dotazníková šetření zaměře-
ná do různých oblastí života v regionu, nebo zanést svůj pro-
jekt do databáze projektových záměrů MAS ORLICKO. Vybrané 
dotazníky můžete vyplnit i fyzicky na obecních úřadech.

NOVÝ PORTÁL PŘINÁŠÍ POTŘEBNOU SLUŽBU
Na konci roku byl spuštěn nový portál „Neziskov-
kyOrlicka.cz“. Portál přináší bezplatnou službu 
jak neziskovým organizacím (kterým je primárně 

MAS ORLICKO V ROCE 2013
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 

ŠKOLA J. KOCIANA
Představení literárně-dramatického obo-
ru Jehla a nit
pondělí 4. března v 18:00 hod. – učebna 
LDO
Slavnostní koncert k 10. výročí stavby 
nové budovy ZUŠ – 1. část
úterý 5. března v 18:00 hod. – Hernychova 
vila 
Absolventský recitál studentů II. stupně
Jakub Koláček – bicí nástroje
Dita Cihlářová – klavír
čtvrtek 7. března v 18:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Představení literárně-dramatického obo-
ru Jehla a nit (1. repríza)
pátek 8. března v 18:00 hod. – učebna LDO
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 11. března v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Slavnostní koncert k 10. výročí stavby 
nové budovy ZUŠ – 2. část
úterý 12. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
Absolventský recitál studentů II. stupně
Jarmila Janáková – klavír
pátek 15. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Absolventský recitál studentů II. stupně
Kristýna Nováková – klavír
Barbora Havlová - flétna
pátek 22. března v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 25. března v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Základní umělecká škola Jar.Kociana, Sme-
tanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 
465 569 551, e-mail: info@zusuo.cz
www.ZUSUO.cz

AUSTRALANÉ OPĚT V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pozvánka na divadelní představení

V letošním roce má gymnázium opět možnost setkat se se studen-
ty australské střední umělecké školy Ringwood Secondary College 
z Melbourne, kteří jsou na svém světovém turné – Performing Arts 
World Tour 2013. 
V termínu 25.3.-29.3. poskytneme Australanům ubytování v rodi-
nách našich studentů a bohatý program, jehož součástí bude i přiví-
tání starostou města. 
Australští studenti zde odehrají tři divadelní představení, dvě pro 
školy a jedno pro veřejnost. 
„Duch Melbourne“ je hra plná hudby, tance, zpěvu a mluveného 
slova v angličtině, při které se seznámíme s australskou historií 
a kulturou. 
Minulá představení měla veliký úspěch a na své si přijdou i ti, kteří 
nemluví anglicky!!!
Jste všichni srdečně zváni do Roškotova divadla dne 27.3. v 18:00 
hodin. Na www.gymuo.cz naleznete podrobnější informace včetně 
stručného obsahu hry v češtině. Využijte této jedinečné příležitosti, 
těšíme se na vás!!!

Mgr. K.Kollertová, Gymnázium UO

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 
NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE

Ředitelka SZŠ zve žáky 9. tříd na přijíma-
cí zkoušky nanečisto, které se budou konat 
ve středu 13. března 2013 od 8:00 do 12:30 
hodin v budově Střední zdravotnické školy, 
Ústí nad Orlicí, Smetanova 838.
Cílem je vyzkoušet si testové úlohy a atmo-
sféru zkoušek. Testy jsou sestaveny společ-
ností Scio, a.s., která připravuje přijímací 
zkoušky v Pardubickém kraji již třetím rokem. Cena sady testů (čes-
ký jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady) je 135,- Kč 
a poštovné. Úhrada proběhne v den konání zkoušek. 
Informace a přihlášku najdete na www.szsuo.cz (odkaz Přijímací 
řízení – Přijímací zkoušky nanečisto). Zájemci, i ti, kteří nepodávají 
přihlášku ke studiu na SZŠ, se mohou přihlásit do 22. února 2013 
elektronicky na e-mailové adrese szsuo@szsuo.cz, telefonicky na 
čísle 465 521 292, 728 596 346 (sekretariát) nebo mohou přihlášku 
přinést osobně na sekretariát školy (paní Janě Moravcové). Při při-
hlašování vždy uveďte: jméno, příjmení, rok narození, studijní obor.

Mgr. Lenka Podzimková
ředitelka školy
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STUDENTI SŠUP SE CHYSTAJÍ DO PREŠOVA 
… ZAÚTOČÍ OPĚT NA MEDAILE?

Po loňské i předloňské úspěšné misi do Pre-
šova se chystají oděvní návrháři z ústecké 
Střední školy uměleckoprůmyslové na vý-
chod Slovenska znovu. Tamní mezinárodní 
soutěž Módna línia mladých má totiž dlou-
hodobě dobrý zvuk a pro mladé umělce je 
vítanou příležitostí k porovnání schopností 
s ostatními účastníky ze Slovenska či Ma-
ďarska. Ústečtí letos do boje o vavříny 
vyšlou celkem čtveřici kolekcí a pokusí se 
navázat na medailová umístění z předešlých 
let. Mají v nabité konkurenci šanci? Trojice 
návrhářů věří v úspěch a rovněž pedagogo-
vé, kteří své svěřence na účast v prestižním 
klání už od října připravují, nejedou podle 
svých slov v polovině dubna do Prešova 
pouze na výlet. 
Nespočet hodin tvrdé práce začal stu-
dentkám třetího ročníku Kristýně Černé 

a Kateřině Pruškové v říjnu. Prvně jmeno-
vaná přitom již ví, jak chutná na Slovensku 
úspěch. S kolekcí na motivy starověkého 
Egypta totiž přivezla před rokem do Ústí 
druhé místo. Dámské duo bude 11. – 13. 
dubna doprovázet „třetí do party“ - student 
maturitního ročníku František Macháček. 
Pod vedením učitelů L. Skokanové, J. Sa-
labové a J. Voseckého se trio návrhářů na 
podzim pustilo do kreslení návrhů. „S první-
mi střihy jsme pak začali v prosinci. Hledat, 
zkoušet, hodit do koše, to vše k přípravám 
patří. Do dubna nás čeká ještě spousta práce, 
zkoušek, shánění látek. Na návrzích se pra-
covalo i o jarních prázdninách, od začátku 
února pro mě neexistuje pracovní doba osm 
hodin,“ říká s humorem Ludmila Skokanová 
z pedagogického sboru školy. 

(jp), redakčně kráceno

MATURITNÍ PLES SŠA
XVII. maturitní ples SŠ automobilní se 
uskutečnil 11. ledna 2013 v Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí.
Studenti čtvrtých ročníků a druhého ročníku 
nástavbového studia byli na plese oficiálně 
uvedeni mezi maturanty 
Maturanti společně se svými rodiči a přáte-
li se dobře bavili. K tanci jim hrála hudební 
skupina La Muzica. 
Maturitní ples je však také příležitostí, při 
které se setkávají bývalí studenti se svými 
učiteli a společně vzpomínají na léta minu-
lá. Studenti se zajímají o to,co je ve škole 
nového , na oplátku se pochlubí svými úspě-
chy. A tak se maturitní ples stává každoročně 
místem setkání současných i minulých stu-
dentů.
Nezbývá, než si přát, aby v této tradici po-
kračovali i letošní maturanti.

Studenti matur. ročníků

Dne 12.2. se naši uživatelé zúčastnili Valentýnského plesu ve Svitavách. Tento ples pořádá Domov na rozcestí a Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením. Naše děvčata se představila v předtančení. Připravena byla zábava, občerstvení, bohatá tombola a soutěže. Po celé 
odpoledne k tanci hrála kapela ,,ABC“.
 
Koncem měsíce jeli někteří uživatelé na pozvání do Rokytnice v Orlických horách do domova na Stříbrném vrchu. Jednalo se o návštěvu 
v rámci Expresivní terapie, do které patří Dramaterapie, Taneční pohybová terapie a Arteterapie. Připravené také byly ,,Hrátky na sněhu „. 
Uživatelé si tento den krásně užili a tuto návštěvu budeme v příštím měsíci opakovat. 

Hana Zastoupilová, ved.přímé péče

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Pátek 8. a 15. března – PLAVÁNÍ PRO 
ČLENY SENIOR KLUBU, od 13:00 do 
14:15 hod. v krytém plaveckém bazénu 
v ÚO, spojené se cvičením ve vodě. Vstup 
50 Kč na průkazku Senior klubu, akci zajiš-
ťuje pí Kopsová, tel.: 722 475 131

Středa 13. března – PŘEDNÁŠKA 
V KNIHOVNĚ. Ve spolupráci s knihovnou 
s rámci cyklu Akademie volného času zve-
me naše členy na přednášku doc. PhDr. Ma-
rie Mackové, Ph.D. – „František I. – vítěz 
nad Napoleonem, nebo biedermeierovský 
Vídeňan?“. Začátek přednášky v 18:00 hod., 
vstup volný. Akci zajišťuje pí Bílková, tel.: 
722 475 132

Čtvrtek 21. března – POTRAVINOVÉ 
DOPLŇKY A PŘÍRODNÍ PRODUK-
TY – přednáška se koná v jídelně Penzio-
nu, Na Pláni 1343 od 14:00 hod. Přednáší  
PharmDr. M. Čermáková, která odpoví i na 
vaše dotazy, vstup volný

Čtvrtek 28. března – VYCHÁZKA STARÝ-
MI OLDŘICHOVICEMI. Vycházka cca 3 

km přes Staré Oldřichovice po cyklostezce 
ke Sporthotelu Tichá Orlice, kde je možnost 
občerstvení. Na vycházku je vhodné si vzít 
„hůlky“. Sraz ve 13:30 hod. u Penzionu Na 
Pláni 1343, vycházku zajišťuje pí O. Toma-
nová, tel.: 731 601 548

PŘIPRAVUJEME: Relaxační pobyty se Se-
nior klubem v Krkonoších

Pec pod Sněžkou – penzion Dimrovka
Termíny: 11. – 18.8. 2013 a 25. 8. – 1.9. 
2013, ubytování a plná penze, cena 2 905,- 
Kč

Janské Lázně – Modrokamenná bouda
Termíny: 17. – 24.8. 2013 a 24.8. – 31.8. 
2013, ubytování a plná penze, cena 2 905,- 
Kč

Přihlášky pouze v kanceláři Senior klubu 
každé úterý. Záloha se bude platit v květ-
nu – sledujte vývěsní skříňku ve Sladkovně. 
Akci zajišťuje a bližší informace podá paní 
Šamšulová, tel.: 722 475 129

DÁLE PŘIPOMÍNÁME povinnost ZAPLA-
TIT do konce března ČLENSKÝ UDRŽO-
VACÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2013 (200,- 
Kč). Tomu, kdo příspěvek do tohoto termínu 
nezaplatí, bude zrušeno členství.

KONTAKTY NA SENIOR KLUB: 722 
475 129, 722 475 132, 722 475 131, 731 601 
548. Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA DO CENTRA 
SOCIÁLNÍ PÉČE 

MĚSTA ÚSTÍ N.O.
Přijďte si ozdobit vajíčko – symbol veli-
konočních svátků. V úterý 26. března ve 
12.30 hodin do jídelny Penzionu, Na Pláni 
1343. S sebou si přineste čistě vyfouklé 
vejce (vejdumky) a tvořivé nápady. Ostat-
ní materiál bude k dispozici, vstup volný. 
Těšíme se na Vás!

Jana Ešpandrová, ředitelka
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK: 

službu lze objednat na 
tel.: 774 412 117. Per-
manentky jsou k dostá-
ní na ČČK, Kopeckého 
840, nebo v Informač-

ním centru města

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, re-
laxační a volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840

4. března – PREVENCE KRIMINALITY, 
beseda s paní J. Vackovou z městské policie 
ÚO o bezpečí seniorů a prevenci kriminali-
ty, od 15:30 hod. ve Společenském centru, 
vstupné dobrovolné

12. března – VÝLET DO POLSKA – Ku-
dowa Zdroj, přihlásit se můžete na tel.: 775 
112 998, 724 629 031, nebo každý pátek od 
8:00 do 17:00 hod. na ČČK, kde se provádí 
i úhrada za výlety (prosíme o úhradu výletu 
před odjezdem). Odjezd v 7:00 hod. z nádra-
ží ČSAD, cena 110 Kč/ člen ČČK, 140 Kč/ 
ostatní

14. března – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné ru-
čičky, výtvarná dílnička od 14:00 hod. ve 
Společenském centru, vstupné 30 Kč

16. března – SPOLEČENSKÝ VEČER, 
Kulturní dům v ÚO, hudba MONITOR, 
předprodej vstupenek na Informačním cen-

tru a na OS ČČK Ústí n.O., cena vstupenky 
100 Kč

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA – velikonoční 
výrobky dětí ze školských zařízení v Ústí 
n.O., MC Medvídek, Klubu Hvězdička 
a dalších, ukázky malování velikonočních 
kraslic, obháčkování vajíček, zdobení per-
níčků.
Výstava se uskuteční v zasedací místnosti 
městského zastupitelstva (Galerie pod radni-
cí) ve dnech 26. – 29. března, otevřeno bude 
od 9:00 do 17:00 hod.. Akce se koná za pod-
pory města Ústí n.O.

PRAVIDELNÉ AKCE – SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM ČČK, ul. Kopeckého 840, ÚO

KAVÁRNIČKA – Centrum setkávání, kaž-
dý PÁ od 8:00 do 15:30 hod. – povídání, 
společenské hry, výtvarné činnosti)
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ, RE-
FLEXNÍ TERAPIE a SHIATSU, bližší info 
a objednání na tel.: 775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998, vstupné 30 Kč za hodinu / osoba.

Bližší informace o akcích Senior centra 
na www.cckuo.cz. Změna programu Seni-
or centra vyhrazena.

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ – otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hod.

POZVÁNKA DO DPS 
SV. KRYŠTOF

Oblastní charita Ústí nad Or-
licí, Dům pokojného stáří sv. 
Kryštof, Sokolská 68, ÚO-
-Kerhartice zve seniory na 
vzdělávací a rukodělné dopo-
ledne:
V úterý 5. března od 13:30 
hodin – promítání na téma: SPLOUVÁ-
NÍ RUMUNSKÝCH ŘEK, přednáší Mgr. 
Petr Malý
V úterý 19. března od 9:00 hodin budeme 
vyrábět VELIKONOČNÍ DEKORACE.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás!
KONTAKTY: dps.ustino@seznam.cz, 
tel.: 731 402 341. 
Službu denního stacionáře podporuje 
Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí.

LSPP V ORLICKOÚSTECKÉ 
NEMOCNICI

Lékařská služba první pomoci je zajiš-
ťována Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. 
v prostorách nemocnice v níže uvedených 
časech:

POHOTOVOST PRO DĚTI
SO, NE, svátky:
8:00 – 18:00 hodin
ambulance dětského odd., 
tel.: 465 710 191
POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ
SO, NE, svátky:
9:00 – 18:00 hodin
přízemí neurologického pavilonu,
tel.: 465 710 192

Tato pohotovostní služba je určena pro 
případy náhlé změny zdravotního stavu, 
zhoršení průběhu onemocnění vzniklého 
mimo pravidelný provoz ambulantních 
zdravotnických zařízení. Není určena pro 
běžné vyšetřovací léčebné výkony, které 
lze vyžádat v době běžného denního pro-
vozu zdravotnických zařízení.
Tato pohotovostní služba nezajišťuje ná-
vštěvní službu a v případě bezprostřed-
ního ohrožení života funguje výjezdová 
ZZS na tel. čísle 155.

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

2. – 3.3. – MUDr. Michal KREJČÍK, Lázeň-
ská 225, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
9. – 10.3. – MUDr. Jana RÁČKOVÁ, Vrben-
ského 1075, ÚO, tel.: 465 524 127
16. – 17.3. – MUDr. Martina KUNČICKÁ, 
Gen. Závady 116, V. Mýto, tel.: 465 485 155
23. – 24.3. – MUDr. Pavel LOHRER, Masa-
rykova 1071, ČT, tel.: 465 534 585
30. – 31.3. – MUDr. Blanka MARTINKO-
VÁ, Pernerova 1573, Choceň, tel.: 465 471 
692
1.4. – MUDr. Milan MELCHER, Kollárova 
605, Choceň, tel.: 465 471 324

KŘEST NOVÉHO VOZIDLA 
PRO SDRUŽENÍ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Ve středu 13. února se v Divadelní kavárně Malé scény v Ústí n.O. uskutečnil slavnostní 
křest nového služebního vozidla pro sdružení Péče o duševní zdraví – středisko Ústí nad 
Orlicí.
Služební vůz byl zakoupen díky projektu „Burza filantropie“, kterou pořádá organizace KO-
NEP (Koalice nevládek Pardubicka) a Pardubický kraj. Na burze se sešli investoři z řad pod-
nikatelů a zástupců veřejné správy, kteří měli možnost ohodnotit vybrané projekty a přispět 
na jejich realizaci. Jedním z nich byl i projekt Péče o duševní zdraví, které hledalo prostředky 
na služební automobil, který usnadní poskytování sociálních služeb lidem s duševní choro-
bou na Orlickoústecku.
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LÉKÁRENSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Ve všední dny jsou otevřeny všechny lékár-
ny ve městě většinou do 18:00 hodin, v so-
botu pak mají lékárny otevřeno zpravidla od 
8:00 do 12:00 hodin.
V neděli a ve svátky zajišťuje lékárenskou 
pohotovostní službu jen nemocniční lé-
kárna Orlickoústecké nemocnice, a.s. a to 
od 8:00 do 12:00 hodin.

INFORMACE Z DIA KLUBU 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DIA klub, pracující v Ústí n.O., se v prv-
ním pololetí bude scházet v těchto termí-
nech: 13. března, 10. dubna, 22. května 
a 19. června – vždy od 16:00 do 18:00 
hod. v budově CK Kalousek.
V dubnu od 20. – 27. pořádáme rekondici 
v Luhačovicích.

Informace, na co mají diabetici nárok ze 
zdravotního pojištění, řeší úhradová vy-
hláška MZ. Připravila jsem z ní stručný 
výtah:
-diagnostické proužky na stanovení glu-
kózy:
A. množství do 400 ks proužků za rok: 
1. hrazeno do 50 ks/1rok do celkové výše 
400 Kč - indikační skupina – pacienti lé-
čení dietou
2.hrazeno do 100 ks/1 rok do celkové výše 
800 Kč – indikační skupina – pacienti lé-
čení perorálními antidiabetiky (tablety)
3.hrazeno do 400 ks/ 1 rok do celkové 
výše 3.200 Kč – indikační skupina – pa-
cienti léčení inzulínem, aplikace 1x či 2x 
denně

B. množství od 400 do 1.000 ks/1 rok – 
indikační skupina – pacienti léčení inten-
zifikovaným režimem (3 a více aplikací 
inzulínu denně) a pacienti léčení inzulíno-
vou pumpou – podléhá schválení revizním 
lékařem-návrh dává diabetolog
-lancety na odběr krve – hrazeno do 
100ks/1 rok do výše 300 Kč
-aplikátor odběru krve pomocí lancet – 
hrazeno 1ks/5 let do výše 250 Kč
-aplikátor inzulinu – inzulinové pero – 
hrazen 1ks/3 roky do výše 1.500 Kč, hra-
zeny max. 2 ks/3 roky při souběžné apli-
kaci dvou druhů inzulinu
-jehly k inzulinovým perům – hrazeno 
200ks/1 rok do výše 530 Kč
-glukometr – hrazen 1 ks/10 let do výše 
1.000 Kč – pro diabetiky léčené intenzifi-
kovaným režimem (3 dávky inzulinu den-
ně nebo inzulinovou pumpou), pro labilní 
diabetiky s 2 dávkami inzulinu.
Diabetici mají ale také povinnosti: využí-
vat těchto nároků, pravidelně si kontrolo-
vat glykemie, zapisovat výsledky a před-
kládat diabetologovi, který na základě 
výsledků upravuje léčbu.

Za DIA klub Ústí n.O. Alena Pírková

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PK
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, detašované 
pracoviště Ústí nad Orlicí si připravilo řadu novinek. První z nich je rozšíření počtu kom-
penzačních pomůcek pro děti se zdravotním postižením, které nabízíme v naší Půjčovně. 
V současné době je možné si vypůjčit 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 pracovní doby služby odborné sociální poradenství. 
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 obrátit lidé se zdravotním 
postižením a jejich blízcí s nejrůznějšími dotazy a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo 
poštou.
Kromě služby odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením nabízíme tyto 
služby: sociální rehabilitaci a osobní asistenci. 
Služba sociální rehabilitace je zajištěna prostřednictvím bezplatné internetové učebny, kte-
rou mohou využívat osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 do 80 let. Internetová 
učebna je otevřena každý pracovní den od 8.00 do 16.00. 
Osobní asistence je určena pro osoby se zdravotním postižením, které potřebují pomoc při 
zvládání každodenních situací. Služba je poskytována osobám od 1 roku věku včetně starších 
seniorů nad 80 let se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, nemoci nebo 
věku. 

Kde nás najdete: Kontakty: 
Čs. armády 1181  telefon: 465 525 324
(vysoká budova RIETER, 3. podlaží) web: www.czp-pk.cz
Ústí nad Orlicí 
telefon: 465 525 324 
web: www.czp-pk.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, POBOČKA ÚSTÍ N.O.

Pozvánka na čtvrtek 7. března na zájezd do Východočeského divadla Pardubice na diva-
delní představení: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU v podání Divadla Ungelt Praha. Hrají: Zl. 
Adamovská, P. Štěpánek, L. Štěpánková a další. Odjezd ze zastávky Tvardkova v 16:00 
hod.
Pozvánka na ZÁJEZD DO POLSKA: Kudowa Zdroj – tržnice, čtvrtek 21. března. Odjezd 
ze zastávky Tvardkova v 7:00 hod., cena 130 Kč. Zájemci se mohou hlásit do 15. března 
osobně v Klubu důchodců (Sladkovna) každé úterý mezi 11:00 – 12:00 hod., nebo telefo-
nicky, kontakt: 737 378 815.

SETKÁNÍ SENIORŮ V KERHARTICÍCH
V pátek 8. března se v prostorách ZŠ v Kerharticích uskuteční od 16:00 hodin SETKÁNÍ 
DŮCHODCŮ, které připravilo o.s. Havlíček. Příchozí se mohou těšit na bohatý program, 
živou hudbu a připravené občerstvení.

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
KAVÁRNIČKA, pondělí 4. března od 9:00 
hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihlášené, 
pondělí 4., 11. a 18. března – časy cvičení: 
4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nelezoucí 8:45 
hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 
měs. chodící 9:45 hod. Přijďte si s dětmi za-
cvičit pod vedením fyzioterapeutky V. Hof-
manové, tel.: 602 673 382
TRADIČNÍ JARNÍ BAZAR – pondělí 4.3. 
– čtvrtek 7.3. v budově římsko-katolického 
farního úřadu v Kostelní ulici (z kapacitních 

důvodů nebudeme brát do 
prodeje zimní věci).
PO 4.3. 9:30 – 17:00 
hod. - příjem věcí do pro-
deje
ÚT 5.3. 9:00 – 17:00 
hod. – prodej věcí
ST 6.3. 9:00 – 15:00 hod. – prodej věcí
ČT 7.3. 14:00 – 17:00 hod. – výdej nepro-
daných věcí
V době konání BAZARU je MC OTEVŘE-
NO pouze VE STŘEDU ODPOLEDNE!!
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA

FILMOVÝ FESTIVAL 
EXPEDIČNÍ KAME-
RA
Oslavte s námi odvahu 
a dobrodružství. Expedič-
ní kamera je o skutečném 
životě, o dobrodružství, 

divoké přírodě, extrémních zážitcích i spor-
tech.
SOBOTA 16.3., Sport Music Club, Ústí 
n.O.
Od 15:00 hod. – Přednáška Katky Liškové 
a vernisáž fotografií o Nepálu
Od 16:00 hod. – Projekce filmů
Vstupné: 50 Kč. Vstupenky lze zakoupit 
v těchto předprodejích: Sport Music Club, 
Dům dětí a mládeže DUHA a Sport Bárt

ORLICKÁ ŠACHOVNICE
Turnaj v šachu dětí nar. 1.1.1998 a mlad-
ších (registrovaní i neregistrovaní)
SOBOTA 23.3., Kulturní dům v Ústí n.O.
Od 8:30 – Prezence
Od 9:15 – Zahájení turnaje
Startovné: 50 Kč bude vybíráno na mís-
tě. Bližší informace na tel.: 605 158 028 
(Martin Šmajzr). Přihlášky prosím zasílej-
te na mail: smajzr@email.cz nejpozději do 
21.3.!!!

Připravujeme na VELIKONOČNÍ 
PRÁZDNINY:
Pro velký zájem a protože jsme stále neu-

spokojili všechny zájemce – VÝLET DO 
ZÁBAVNÍHO PARKU TONGO V HRAD-
CI KRÁLOVÉ – ČTVRTEK 28.3. Odjezd 
v 9:00 hod. z nádraží ČSAD, návrat v 16:30 
hod. tamtéž. Cena: 250 Kč. Hlaste se, pro-
sím, co nejdříve! Uzávěrka přihlášek bude 
s naplněním kapacity autobusu – 45 míst!

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
I DOSPĚLÉ
Netradiční zdobení vajíček různými techni-
kami, velikonoční dekorace.
ČTVRTEK a PÁTEK 28. a 29.3. od 9:00 
do 12:00 hod., Dům dětí a mládeže DUHA, 
cena 50 Kč. S sebou: 5 ks vyfouklých va-
jec, mašle/stuhy na zdobení. Uzávěrka při-
hlášek je 22.3.

PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT NAŠI HOROLE-
ZECKOU STĚNU, která stejně jako DDM 
sídlí v budově SŠUP ve Špindlerově ulici 
1167.
Otevírací doba pro veřejnost:
PO 19:00 – 21:00 hod.
ÚT 18:00 – 21:00 hod.
ČT 19:00 – 21:00 hod.

DDM DUHA JE NA FACEBOOKU – 
https://www.facebook.com/ddmDUHA. 
Staňte se naším fanouškem!
Od února máme NOVÉ WEBOVÉ 
STRÁNKY, podívejte se! 
www.ddm-duha.cz

ZDRAVÉ SVAČINKY A VELIKONOČNÍ 
MLSÁNÍ, středa 13. března od 9:30 hod., na 
místě možnost nákupu
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka, 
středa 13. března od 15:00 hod.
MAMMA HELP – prevence onko onemoc-
nění, středa20. března od 10:00 hod.
DEKORACE ZE SENA, středa 20. března 
od 15:00 hod.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, středa 27. 
března od 15:00 hod., vyrábění kraslic nebo 
velikonočních přání
VELKÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ, čtvr-
tek 28. března od 16:00 hod. v Kulturním 
domě v ÚO. Maškarní ples s písničkami, 
tancem a zábavou pro celou rodinu na téma 
pohádky. Celým programem provází Diva-
dlo Štafličky. Vstupné 50 Kč/dítě, 20 Kč/
doprovod

PROVOZNÍ DOBA
PO od 8:00-12:00 hod. – NEMLUVŇÁTKA 
+ cvičení + výtvarná dílna
ÚT od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – volná herna
ST od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK-přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00-18:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – výtvarná dílna + herna
ČT od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK – malovánky + herna

KONTAKT: K. Fišarová, tel.: 605 965 463, 
M. Crhonková, tel.: 605 774 569, medvi-
dekuo@seznam.cz, www.medvidekuo.cz, 
FB – Mateřské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO

PROVOZNÍ DOBA: 
během této doby začát-
ky programů cca 9:30 – 
10:00 hod., pobytné 30 
Kč/dítě, 40 Kč/více dětí. 
Tématem měsíce jsou 
zebry.

PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DO-
SPĚLÉ, případně v jednodušší variantě i pro 
děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PRO-
GRÁMEK PRO DĚTI, zpívání, vyrábění, 
pohyb...
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, AJ  pro 
děti, kontakt: J. Marková, tel.: 777 656 047

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena 
výrobků dle spotřeby materiálu)
PO 4.3.  od 10:00 hod. – HÁČKOVÁNÍ – 
tradiční dovednost v novém hávu
PO 11.3. od 10:00 hod. – HRÁTKY S FIMO 
HMOTOU
PO 18.3.  od 10:00 hod. – HÁČKOVÁNÍ II.

PO 25.3. od 10:00 hod. – HRÁTKY S FIMO 
HMOTOU II.

ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
ČT: 18:30 – 20:00 hod. – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: D. Dostrašil, tel.: 603 913 
885
PÁ: 17:00 – 20:00 hod. – MARING(O)DKA 
– Klub pro děti 10 – 15 let, kontakt: L. No-
váková, tel.: 734 734 315
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s kavárnou, kontakt: M. Kalá-
šek, tel.: 739 420 287

JEDNORÁZOVÉ AKCE
NE 3.3. od 10:00 hod. – DĚTSKÝ KAR-
NEVAL, Kulturní dům ÚO, bude pohádka 
a malé odměny, vstupné: dítě 50 Kč, dospělý 
30 Kč, rodinné 120 Kč
PO 11.3. od 20:00 hod. – DÁMSKÁ JÍZDA, 
herna RC
ÚT12.3. –  od 17: 00 hod. – SETKÁNÍ 
DOBROVOLNÍKŮ RC, herna RC
SO 2.3. a 16.3. od 17:00 hod. – SPORTO-

VÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ – bez dětí
So 23.3. OD 17:00 HOD. – sportování u tří 
mostů  SPECIÁL PRO TATÍNKY S DĚT-
MI, cena podle počtu sportujících (cca 60 
Kč),přihlášky nejpozději 1 den předem: P. 
Novák, tel.: 604 904 710
ST 27.3. od 17:00 hod. – VÝCHOVA ŠKO-
LÁKŮ, sál RC – interaktivní přednáška 
o možnostech výchovného působení na děti 
na I. stupni ZŠ, Mgr. E. Rucký

MOŽNOST SOUKROMÝCH HODIN – 
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ – dle doho-
dy, kontakt: j. Procházka, tel.: 601 592 935

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
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KINO MÁJ – BŘEZEN 

Středa 20. března od 19:30 hodin
ATLAS MRAKŮ
Pozoruhodná filmová adaptace knižního 
bestselleru D. Mitchella vypráví šest žánro-
vě odlišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých místech od 
začátku 19. století až po apokalyptickou bu-
doucnost a jsou propojeny do jednotného 
celku i hereckým obsazením. Do 19. století 
nás zavede vyprávění o cestě mladého práv-
níka, který se vrací s tichomořských ostrovů 
a řeší záhadnou nemoc a záchranu uprchlého 
otroka. V Anglii před 2. světovou válkou se 
ocitáme s mladým nadějným skladatelem, 
který najde útočiště u slavného starého ko-
legy. V Americe 70. let pátráme s investiga-
tivní novinářkou po tajemství kolem jaderné 
elektrárny. V současném Londýně prožívá-
me s úspěšným skladatelem trauma nedob-
rovolného uvěznění. Do Soulu příštího sto-
letí nás zve příběh geneticky modifikované 
„jídlonošky“. A v daleké budoucnosti na 
jednom ostrově prožíváme setkání pastýře 
z údolí s příslušnicí vyspělé civilizace. Titul-
ky. Vstupné: 75 Kč

NABÍDKA POŘADŮ – BŘEZEN

Čtvrtek 7. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
SLAVNOSTNÍ KONCERT ke 130. výročí 
narození Mistra Jaroslava Kociana. KO-
MORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KO-
CIANA diriguje Mgr. B. Mimra. Sólisté: L. 
Čepický – housle, H. Jasanská – housle, H. 
Švendová – kytara, M. Keller – violoncello.
Vstupné: 90 Kč

Sobota 9. března
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
HOSPODA NA MÝTINCE, Divadlo Járy 
Cimrmana. Opereta s výpravou a kostýmy. 
Hrají: Zd. Svěrák, J. Hraběta, M. Čepelka, P. 
Brukner... Vstupné: 350 Kč

Středa 13. března
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
W.ALLEN, J.FISCHER: SEX NOCI SVA-
TOJÁNSKÉ, Divadlo Pod Palmovkou.
Skvělá komedie W. Allena vznikla podle 
stejnojmenného filmu a Divadlo Pod Pal-
movkou díky ní volně navazuje na jednu 
ze svých úspěšných inscenací – Výstřely na 
Broadwayi. Jedná se o zábavnou a přitom 
rafinovanou hru o lásce a sexu, nejrůzněj-
ších vášních, předsudcích a v neposlední 
řadě také o manželských trampotách. Brzy je 

jasné, že název hry, odkazující kromě jiného 
k nejhranější Shakespearově komedii, není 
zvolen náhodou… Hrají: R. Valenta, I. Jire-
šová, J. Teplý ml., ..., divadelní předplatné, 
vstupné: 320 Kč

12. – 13. března – Kulturní dům
DĚTSKÁ SCÉNA 2013 – Oblastní přehlíd-
ka dětských recitátorů

Čtvrtek 14. března
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
DIVOKÝ MADAGASKAR – cestopisná 
přednáška při které vás obklopí podivný zví-
řecí svět, neméně úchvatná vegetace a úžasní 
Malgaši se srdcem na dlani, vstupné: 100 Kč

Úterý 19. března
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
OÁZA KLIDU – strhující celovečerní kon-
cert, ve kterém prof. V. Župan, klavírní vir-
tuos a zasloužilý umělec Ukrajiny a D. Filo, 
sólistka Big Bandu Aldis H. Králové, před-
staví ve své osobité interpretaci a v té nej-
vyšší umělecké kvalitě slavné tituly a hudeb-
ní evergreeny, koncertní předplatné, vstupné: 
140 Kč

Čtvrtek 21. března - Kulturní dům v ÚO od 
9:00 – 17:30 hodin – VELIKONOČNÍ JAR-
MARK

Sobota 23. března
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA, Di-
vadlo Andromeda Praha. Veselá pohádka 
s písničkami na motivy Josefa Lady. Ne-
zbednou uličnici princeznu Anku odnese 
čert k loupežníkovi Bidlovi a pro její vysvo-
bození je zapotřebí sehnat draka a nějakého 
prince, vstupné: 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
Informační centrum v budově radnice, tel. 
465 514 271. INFORMACE: Klubcentrum 
v Ústí n.O., tel.: 465 521 047, 465 525 245, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna Ústí nad 
Orlicí Vás srdečně zve na 
akce pořádané v měsíci břez-
nu:

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 – 
1. – 31.3.
Městská knihovna Ústí nad Orlicí se 
připojuje již ke čtvrtému ročníku ce-
lostátní akce „BŘEZEN – měsíc čtená-
řů“ vyhlašované Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků. Mottem 
letošního ročníku je: „S námi jen all 
inclusvie!“. V rámci tohoto projektu si 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí při-
pravila následující akce:

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Středa 6. 3. 2013 - 18:00 hod. – JOSEF 
ŠKVORECKÝ - na spisovatele vzpomíná 
a ze svého archivu promítá spisovatel To-
máš Mazal.
Pátek 8. 3., 22. 3., 29. 3. 2013 - 16:00 hod. 
– VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU - 
školení pro širokou veřejnost.
Středa 13. 3. 2013 - 18:00 hod. – FRAN-
TIŠEK I. - vítěz nad Napoleonem nebo 
biedermeierovský Vídeňan? - Přednáška 
doc. PhDr. Marie Mackové, Ph. D. z cyklu 
Akademie volného času.
Středa 20. 3. 2013 - 18:00 hod. – JAR-
NÍ POVÍDKOVÁNÍ - čteme vám 
povídky„jarních“ spisovatelů. 
ODDĚLENÍ PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE
Čtvrtek 28. 3. 2013 – 10:00 hod. – JARO 
UŽ NESPÍ – hry, vyprávění a tvoření na 
téma „Jaro v říši rostlin a zvířat“. 

Měsíc duben je ve znamení dalšího celo-
státního projektu s názvem „Noc s An-
dersenem“. Dětské oddělení městské 
knihovny Ústí nad Orlicí připravilo pro 
děti z 1. - 3. třídy akci, na které se vydá-
me po stopách (nejen) dětí z Bullerby-
nu. Akce se uskuteční v pátek 5. 4. 2013 
v 18:00 hodin.

Srdečně Vás zveme v neděli 7. dubna v 19:30 hodin do Roškotova divadla 
na divadelní představení 

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK … 
herecko-psychologický balanc tří odlišných klaunů.

Trojice klaunů – PAVEL LIŠKA, MARTIN ZBROŽEK a JOSEF POLÁŠEK – 
vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře a společně s publikem se v roli 

scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, do společného tvoření hry …
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SportMusicClub, cena vstupenky 280 Kč. 

Informace na tel.: 736 481 170

POZVÁNKA DO SPORTMUSICCLUBU NA KVĚTEN
Ve čtvrtek 16. května se od 20:00 hodin uskuteční ve SportMusicClubu představení s názvem 
„KoMiCi sro“ aneb Ti nejlepší z „NaStojáka“. Vystoupí MILOŠ KNOR, LUMÍR TUČEK, 
KAREL HYNEK. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SportMusicClub a SportBárt, cena vstu-
penky 250 Kč. Informace na tel.: 736 481 170
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PROGRAM MALÉ SCÉNY V BŘEZNU 2013
2. – 31.3. – 
P T A C T V O 
KOLEM NÁS, 
výstava fotogra-
fií nejběžnějších 
druhů ptáků, vy-

skytujících se na Ústeckoorlicku. Výstava 
je i popisná s cílem alespoň částečně diváka 
( i školáka) seznámit s popisem, výskytem 
a ekologií určitého druhu. Autoři: Jiří Bartoš 
a Jiří Voleský.
Vernisáž se uskuteční dne 2.3. od 16:00 hod.
2.3. – KONCERT GRI – GRI, koncert 
vysokomýtské skupiny GRI-GRI hrající na 
perkusní nástroje tradiční východoafrické 
rytmy. Proběhne křest nového CD – waxa-
tiwoowati. Jako host vystoupí Honza Vorlí-
ček – člen dnes již bývalé skupiny Pararin-
gapatam a náš guru J.
V 19:00 hod. , vstupné 70 Kč, děti a studenti 
do 18 let 40 Kč
3.3. - A PAK SE TO STALO! Příběh 
o třech kamarádech, kterých si nikdo ne-
všímá, o třech neužitečných předmětech 
a především o třech nepořádných dětech. 
Tento příběh je skutečný a vypráví o tom, co 
se stane, když se zapomenou učesat vlásky 
nebo umýt uši. Hrají J. Vaňousová, D. Čič-
manová, Z. Vítková.
V 15:00 hod., vstupné 45 Kč
5.3. – ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČER-
NÉHO, povídání se známým hudebním 
kritikem a publicistou J. Černým. V 19:00 
hod., vstupné 80 Kč
7.3. – SVATBA MEZI CITRÓNY, film 
Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie, 2012. Ne-
podbízivá a nenudící romantická komedie. 
Susanne Bier ve svém novém filmu spoji-
la s citem a jistotou téma lásky, absurditu, 

humor, břitké dialogy, jemně vykreslené 
charaktery a zdánlivě jednoduché životní 
pravdy.
V 19:00 hod., členové FK 60 Kč, studenti 50 
Kč, ostatní 70 Kč
9.3. – TO VŠECHNO Z LÁSKY. Divadel-
ní hra DS Triarius z České Třebové nás za-
vede do drsného prostředí života tří žen. Je 
děsivé, co všechno musí některé ženy kolem 
nás doma zakoušet…. A samy o tom mlčí. 
Jejich okolí o tom mlčí. Společnost o tom 
mlčí. Režie J.J.Kopecký.
V 19:00 hod., vstupné 45 Kč
13.3. – NADOHLED – ČR, 2011 – cyklus 
dokumentární středy. Filmová esej o kla-
sickém a postmoderním dohlížení. Své zku-
šenosti s různými druhy dohledu popisují 
bývalí agenti, teoretik architektury, vězněný 
spisovatel či odborník na bezpečnost soft-
ware. Úmysl obohatit holý mechanistický 
svět – krátký film – Portrét světově uzná-
vaného českého matematika, prof. Petra 
Vopěnky. Oba snímky vytvořila dokumenta-
ristka Andrea Slováková.
V 19:00 hod., vstupné 45 Kč, členové FK 
35 Kč
15.3. – HUDEBNÍ VEČER – hudební sdru-
žení PPS Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve do 
kavárny Malé scény v Ústí n.O. na „Téměř 
předjarní hudební večer“. Petr Kulda, Karel 
Pokorný, Jaromír Petr, Bára Čápová.
V 18:30 hodin
16.3. – PERLA ÚSTÍ / ZÁVOD KE DNU, 
dokumentární film o zavřených fabrikách 
a o tom, co bude s „přebytečnými lidmi“ 
bez práce. Film je spojen s besedou režisé-
ra Víta Janečka a Táni Fišerové. Projekce 
filmu a beseda je z první řady plánovaných 
událostí, které by měly pomoci najít cestu 

k obnově nejen rozsáhlého území Perla 01 
v Ústí nad Orlicí. V 18:00 hod.
17.3. – JAK VYCVIČIT DRAKA – film 
pro děti. Animovaný rodinný dobrodružný 
film nás zavede k rodičům chlupaté KungFu 
Pandy a zeleného dobráka Shreka. Tentokrát 
se rozhodli pro podívanou, která je ve všech 
ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnověj-
ší dobrodružství se odehrává na drsném Se-
veru, který obývají ještě drsnější Vikingové 
a spolu s nimi i draci.
V 15:00 hod., vstupné děti 25 Kč, dospělí 
40 Kč
21.3. – DVA NULA, Česko, 2012. Netra-
diční pohled na ligové derby mezi Spartou 
a Slavií z různých kamer v hledišti stadionu 
v režii P. Abraháma. Dvacet dva filmových 
kamer ale tentokrát nemíří na hřiště, nýbrž 
do hlediště. V něm se totiž nachází velmi 
různorodá a vtipná společnost, která stojí za 
pozornost víc, než samotný fotbal.
V 19:00 hod., vstupné: členové FK 70 Kč, 
studenti 40 Kč, ostatní 80 Kč
22.3. – LIKYA YOLU – LYKIJSKÁ CES-
TA, hornaté a členité pobřeží Lykijského 
poloostrova na jižním pobřeží Turecka ský-
tá rozmanitou krajinu. Na více než 500 km 
dlouhou cestu, která kopíruje stezky spojují-
cí zaniklá antická města starověké Lycie, se 
vydáme s manželi Kubíkovými.
V 19:00 hod., vstupné 45 Kč
27.3. – OBČAN K – Česko, 2012 – cyk-
lus dokumentární středy. Dokument M.R. 
Dvořáka líčí průběh stejnojmenného pro-
jektu umělecké skupiny Ztohoven, jejíž čle-
nové a spolupracovníci si na čas vyměnili 
identity. Skupina dvanácti umělců se vydává 
na průzkum tenké hranice osobní svobody.
V 19:00 hod., vstupné 45 Kč, členové FK 35

MUZEUM JE V BŘEZNU K DISPOZICI 
ZEJMÉNA MLADÝM LIDEM 

Společným jmenovatelem dvou zcela no-
vých výstav, které budou otevřeny vernisáží 
ve čtvrtek 21.3. v 17:00 hod., je spolupráce 
muzejních pracovníků se studenty, a to na 
zpracování vybraných historických témat 

z našeho regionu a jejich následné prezentaci veřejnosti. „Zašlé časy 
ústeckého textilu“ připomene seminární projekt Terezy Matouškové, 
kde si oživíte své znalosti o tomto kdysi prosperujícím odvětví a zá-
roveň Vám ho připomeneme i několika zajímavými muzejními před-
měty . ZŠ v Hylvátech zase porovná za použití dobových fotografií 
z archivu německého spolku Schönhengster Heimatbund e.V. změny 
v obcích na výstavě „Tehdy a dnes – proměny okolních Sudet“ . Na-
dále si děti mohou zkusit různé činnosti našich předků na interaktivní 
výstavě Od doby kamenné po dobu slovanských hradišť. Všechny 
zmiňované výstavy potrvají do dubna. Více na www.muzeum-uo.cz 
nebo na vývěsce muzea. 
Srdečně zve za všechny muzejníky

Jarmila Süsserová 
ředitelka Městského muzea v Ústí n. Orlicí

VELIKONOCE V KNAPOVCI – 
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

Zveme na Květnou neděli 24. března v 16:00 hod. do knapo-
veckého kostela na předvelikonoční představení pro dva herce 
Oskar a růžová paní francouzského dramatika Erica Emmanu-
ela Schmitta. Příběh pojednává o hlubokém přátelství desetileté-
ho Oskara a jeho ošetřovatelky. Neúnavný rozumbrada, kterému 
zbývá posledních dvanáct dní života, dostane díky smyšlené hře 
s moudře potrhlou ošetřovatelkou možnost prožít si celý dlouhý 
lidský život – od dětství, přes pubertu, první lásku, starosti do-
spělých a druhou mízu, až po stáří. A otázky, starosti i zážitky, se 
kterými se nechce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje ve 
svých dopisech Pánu Bohu. Hrají herci ve stálém angažmá Kli-
cperova divadla Jan Sklenář a Martina Eliášová. 
Po představení zveme na občerstvení v duchu českých Velikonoc 
z dílny knapoveckých cukrářek. Akce je podporována městem 
Ústí nad Orlicí v rámci projektu Knapovecký rok.

Jana Staňková, Knapovec 122 
P.Vladislav Brokeš, děkan

DĚTSKÝ KARNEVAL V ČERNOVÍRU
MS ČČK Černovír Vás zve na dětský maškarní karneval, který se koná v SOBOTU 2. BŘEZNA ve 14:00 hodin v místním hostinci.
Pro děti jsou připraveny soutěže, odměny, kolo štěstí. K tanci hraje „Disko p. Vaňous“.
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KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
KPU Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na výstavu 

JUBILANTI 2013, která bude zahájena vernisáží v pátek 1. března 
v 18:00 hodin.

Své práce budou vystavovat: 
Jaroslav MALÁTEK, Boris WOLF,

Josef COUFAL, Josef RIPKA, 
Věra LUDÍKOVÁ, Jana KREJSOVÁ

Úvodní slovo Mgr. Marie Švecová, v hudebním programu 
vystoupí smíšený pěvecký sbor ALOU VIVAT.

Výstava potrvá v Galerii pod radnicí do 22. března 2013.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý až pátek 10 – 12, 14 – 17 hodin, 

sobota a neděle 14 – 17 hodin

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Neděle 3.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Úterý 5.3. – 19:00 – 22:30 hodin
ÚSTECKÁ 1.LIGA (družstva)
Středa 6.3. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 6.3. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
Čtvrtek 7.3. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Neděle 10.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Úterý 12.3. – 19:00 – 22:30 hodin
ESAB 3. liga (družstva)
Středa 13.3. – 19:00 – 22:30 hodin
KAJA UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 14.3. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)

Neděle 17.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (družstva)
Úterý 19.3. – 19:00 – 22:30 hodin
HENRY GRIL 5. liga (družstva)
20.3. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 20.3. – 19:00 – 22:30 hodin
„U MALINŮ“ 6. liga (družstva)
Neděle 24.3. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. liga (druž-
stva)
Středa 27.3. – 18:15 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Čtvrtek 28.3. – 16:30 – 22:30 hodin
TACL CUP (jednotlivci)
Tel. rezervace: 465 529 477 – 9, 
e-mail:radava@radava.cz, 
www.radava.cz

POWERJÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ 
Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Taneční centrum Relax Caféé (bývalá druž-
ba), každé úterý 18:30 – 19:30 hod. Gymnázium UO (boční vchod), každý čtvrtek 
18:30 – 19:30 hod. Cena 50,-Kč. Bližší informace o termínech hodin a kurzů: Mar-
kéta Skalická 602 245 393.

IN-LINOVÁ ŠKOLIČKA O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH JIŽ POŠESTÉ...

Pro malé bruslaře pořádáme IN-LINOVOU ŠKOLIČKU plnou her, smíchu a zá-
bavy. Pro velký zájem pořádáme taktéž BIKOVOU ŠKOLIČKU, ADRENALI-
NOVOU, FREESTYLOVOU ŠKOLIČKU a letošní novinku: PŘÍMĚSTSKÝ 
ZÁŽITKOVÝ TÁBOR:
- příměstské tábory pro děti od 5 do 16 let
- v červenci a srpnu vždy od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin
- v ceně svačinky, obědy, pitný režim, pojištění, návštěva aquaparku a závěrečné 

překvapení
- možnost zapůjčení bruslí i chráničů
Bruslařům začátečníkům i pokročilým nabízíme soukromé lekce in-line bruslení. 
Přihlášky a další info na www.hepaoutfit.cz či na tel. : 602 245 393 – Markéta 
Strnadová Skalická. Těšíme se na Vás!

KAM ZA SPORTEM V BŘEZNU
Sobota 2. března: HLEDÁNÍ STROMOUCHA, turistický pochod, start 7 – 10 hod. 
v  pivnici U Skoby ÚO 
Sobota 9. března: TJ Jiskra Ústí n.O. – Nová Paka (zahajovací zápas jarní fotbalové 
divize, od 14:30 hod.)
Sobota 23. března: TJ Jiskra Ústí n.O. – Turnov (fotbalová divize, od 15:00 hodin)
Neděle 24. března: TJ Jiskra Ústí n.O. B – Litomyšl B (krajská IB. fotbalová třída, 
od 15:00 hodin)
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Obchodní centrum MEJDR 

SPORT KLUO 
TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ

• 1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr.Milan 
Pošepný, nabízíme letní příměstský 
tábor 8.-12.července 2013 letní spor-
tovně-jazykový tábor 17.-23.srpna 
2013. Na fotky z minulého roku se 
můžete podívat na našich webových 
stránkách www.1.jazykovauo.cz mo-
bil: 724 064 370

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



OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. LEDNA – 15. ÚNORA 2013

Text a foto L. Prokeš.
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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WINTER TRIAL 2013 - OPĚT NA 
ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Na konci ledna se vrátila po roční přestáv-
ce na území České republiky zimní jízda ve-
teránů. 13. ročník WINTER TRIAL 2013 je 
součástí FIA Trophy for Historic Regularity 
rallyes. V Ústí nad Orlicí jste mohli veterány 
zhlédnout 23. ledna 2013 kolem 9. hodiny. 
Přijely od Vysokého Mýta po silnici č. 315 
a pokračovaly na Štíty a Zábřeh směrem na 
Lanškroun po silnici č. 14.
Organizátorem celé akce je společnost Clas-
sic Events s českým spoluorganizátorem ČK 
motorsport.

44. ROČNÍK ANKETY 
O NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCE

V  pondělí 21. ledna se v  Kulturním domě 
v Ústí n.O. konalo vyhlášení 44. ročníku An-
kety o  nejúspěšnější sportovce okresu Ústí 
nad Orlicí za rok 2012. Toto vyhodnocení je 
oceněním výsledků sportovců z řad TJ a SK 
okresu Ústí nad Orlicí a  to bez rozdílu pří-
slušnosti. Na slavnostním večeru bylo vyhla-
šováno celkem 9 kategorií od mládeže přes 
rozhodčí, cvičitele, kolektivy až k dospělým. 
Předávání se účastnili zástupci měst regionu, 
hejtman Pardubického kraje, sponzoři a řada 
hostů. V hlavní kategorii DOSPĚLÝCH se na 
prvním místě umístil L. Novák – hasičský 
sport HZS Ústí n.O., druhý skončil R. Kru-
pička – atletika Jiskra Ústí n.O. a  na třetím 
místě skončil M. Krčmář – biatlon KB OEZ 
Letohrad.
V  samostatné kategorii nazvané „KRAJÁ-
NEK“, tedy reprezentant regionu v  cizím 
dresu, získal ocenění biker Jaroslav Kulhavý 
z Ústí nad Orlicí.

MUZEUM VYSTAVUJE PRÁCE 
DRTIKOLA, SUDKA A STEKLÍKA

V  pátek 24. ledna byly v  Hernychově vile 
v Ústí nad Orlicí zahájeny dvě nové výstavy. 
Výstavy jsou věnované fotografické tvorbě 
Františka Drtikola a Josefa Sudka a intimně 
humorným kresbám nazvaným „ŇADROV-
KY“ Jana Steklíka.

JELO SE PADESÁTÉ 
PRVNÍ „SKÍČKO“

Ve čtvrtek 24. ledna se v Rychnově nad Kněž-
nou uskutečnilo slavnostní zahájení a  loso-
vání 51. ročníku Skiinterkriteria, meziná-
rodních lyžařských závodů žákovských kate-
gorií ve slalomu a obřím slalomu. Závodů se 
účastnila družstva z  19 zemí s  více jak 200 
závodníky.
Ve Skicentru v  Říčkách v  Orlických horách 
se v pátek jel slalom a v sobotu obří slalom. 
Česká reprezentace si vedla skvěle, kromě 
zisku 11 cenných kovů se může pyšnit také 
absolutním vítězem mezi chlapci a tím se stal 
Jan Ouvín. Cenu pro absolutní vítězku, tedy 
nové lyže, si odvezla zpátky do Lotyšska Ža-
nete Gedra, která v pátek byla první a v so-
botním obřím slalomu přidala bronz. V hod-
nocení národů byli Češi jednoznačně první 
před Slovinci a Slováky.

NOVÉ MĚŘIČE INFORMUJÍ 
O RYCHLOSTI

V  průběhu ledna byly na třech místech ve 
městě instalovány informativní měřiče rych-
losti. Tím se Ústí nad Orlicí připojilo k okol-
ním městům a obcím, které podobné měřiče 
již používají. Nově tak jsou řidiči na rychlost 
upozorněni v ulici Čs. Armády pod křižovat-
kou s ulicí Kopeckého, na příjezdu od Leto-
hradu na Letohradské ulici a  na vjezdu do 
Kerhartic od Ústí n.O. Čtvrtý měřič pak bude 
na jaře instalován při vjezdu do Kerhartic od 
Hrádku.

OBLASTNÍ KOLO WOLKEROVA 
PROSTĚJOVA 

Oblastní kolo festivalu poezie Wolkerův Pro-
stějov se v úterý 12. února konalo v Kultur-
ním domě v Ústí n.O. Účastnilo se jej celkem 
12 studentů ze 6 středních škol regionu. Sou-
těž byla rozdělena do 2 kategorií, kde z každé 
kategorie postupují do krajského kola, které 
se uskuteční v březnu v Pardubicích dva re-
citátoři.
Z 1. kategorie postupují M. Greguš z domá-
cí SŠÚP Ústí n.O. a D. Špinlerová z Gymná-
zia Lanškroun. Z druhé kategorie postupují 

Martin Krejčí z Letohradského soukromého 
gymnázia a Tereza Štochlová z Gymnázia Li-
tomyšl.

POD RADNICÍ 
VYSTAVUJÍ JUBILANTI

Nová výstava Klubu přátel umění Ústí nad 
Orlicí „Jubilanti 2013“ byla zahájena v  pá-
tek 8. února v Galerii pod radnicí. Výstava je 
věnovaná letošním jubilantům, konkrétně se 
jedná o Helenu Dolečkovou, Zdeňka Rosáka, 
Pavla Hlavatého, Josefa Filipa, Václava Smej-
kala a Evy Brown.

POVÍDÁNÍ O PSANÍ  
S JOSEFEM HAVLEM

O  tom, jak vznikala trilogie o  českosloven-
ských letcích na válečných frontách se v úte-
rý 12. února v Malé scéně uskutečnilo setká-
ní s autorem a spisovatelem Josefem Havlem. 
Po třicet let se podílel na vytváření rozsáh-
lého filmového archivu našeho města a  od 
roku 1989 se věnuje literární tvorbě zamě-
řené na literaturu faktu z  období 2. světové 
války.

Z  tohoto složité-
ho času vychází 
také jeho prvo-
tina, líčící osud 
dvou „Oušťáků“ 
– Václava Pánka 
a  Josefa Bohda-
na Mikuláští-
ka. Oba v  rámci 
RAF aktivně při-
spěli ke koneč-
nému vítězství 

spojenců nad nacistickým Německem.
Setkání v Malé scéně bylo zaměřené na do-
končenou trilogii o  osudech českosloven-
ských letců v odboji složenou z částí „Rebel 
v oblacích“, „Štvancem svědomí“ a „Nikdy se 
nevzdávat“. Josef Havel posluchače seznámil 
s náročným získáváním podkladů pro své 
knihy a svou tvorbou.


