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NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA  
NA ROK 2014

Vážení spoluobčané, únorové zastupitel-
stvo bude na svém 21. zasedání schva-

lovat rozpočet města na rok 2014. V  le-
tošním roce bude naše město hospodařit 
s 245,3 mil. Kč, přičemž očekávané příjmy 
představují 227,8 mil. Kč. Rozpočet je tedy 
navržen se schodkem ve výši 17,5 mil. Kč, 
který je kryt jednak přebytkem z roku 2013 
a dále úvěrem určeným na financování za-
teplení školských budov.

Nejvíce diskutovanou součástí rozpočtu 
jsou vždy stavební investice, opravy a nové 
projekty. Požadavky každoročně převy-
šují finanční možnosti rozpočtu a  tak je 
příprava a  schvalování investičních akcí 
výsledkem řady diskusí a vzájemných kom-
promisů. Návrh rozpočtu předpokládá in-
vestice a opravy v celkové výši cca 53 mil. 
Kč. S využitím získaných dotací bude letos 
dokončeno zateplení ZŠ Třebovská v Hylvá-
tech a MŠ Lentilka na sídlišti Štěpnice a re-
alizováno zateplení budovy MŠ v Knapovci. 
Nejvýznamnějšími investičními stavbami 
letošního roku bude rekonstrukce ulice T. 
G. Masaryka, dokončení revitalizace sídliště 
Podměstí a oprava komunikací a chodníků 
dotčených  rekonstrukcí kanalizace. Samo-
zřejmě je uvažováno s přípravou nových in-
vestičních projektů, které budou směřovat 
zejména do areálu bývalé Perly 01. V rámci 

probíhající urbanisticko-architektonické 
soutěže předpokládá město s  vybraným 
uchazečem uzavřít smlouvu na vypracová-
ní příslušné projektové dokumentace, která 
se stane podkladem pro přípravu dotačních 
žádostí z fondů Evropské unie.

V rámci návrhu rozpočtu města jsou pláno-
vány výdaje do oblasti školství, sportu, kul-
tury a propagace v celkové výši 50 mil. Kč. 
Dotace města na rozvoj a údržbu sportovišť, 
vlastní sportovní činnosti, zájmovou čin-
nost v kultuře a na vzdělávací a protidrogo-
vé projekty škol zůstává objemově ve stejné 
výši jako v roce loňském, tedy cca 5 mil. Kč.

Výdaje spojené se službami společnosti 
TEPVOS, spol. s  r.o. představují v  návrhu 
částku 44,8 mil Kč. Jedná se zejména o pro-
voz sběrného dvora a  likvidaci odpadů, 
údržbu veřejné zeleně, celoroční údržbu 
komunikací a úklid veřejného prostranství, 
provoz veřejného osvětlení, provoz a  sprá-
vu hřbitovů a  zajištění provozu sportovišť 
(krytý bazén, zimní stadion, sauna, aqua-
park).

Do oblasti životního prostředí jsou předpo-
kládány výdaje ve výši 10,5 mil. Kč. Výdaje 
na sociální služby a zdravotnictví dosáhnou 
6,7 mil. Kč a  ani v  této  kapitole nedochá-
zí ke snižování výdajů určených na dotace 

města pro neziskové organizace. Na provoz 
městského úřadu jsou plánovány výdaje ve 
výši 51,9 mil. Kč a zahrnují zejména mzdo-
vé prostředky, rozvoj a obnovu informatiky 
a veškeré ostatní provozní výdaje související 
s činností úřadu. 

Pro úplnost uvádím plánované výdaje na 
ostatních kapitolách: Městská policie – 7,6 
mil. Kč, Majetkoprávní věci – 8,3 mil. Kč, 
Všeobecná pokladní správa – 9 mil. Kč, 
Krizové řízení – 1,8 mil. Kč, Stavební úřad 
– 1 mil. Kč, Odbor právní a obecný Živnos-
tenský úřad - 0,4 mil. Kč, Doprava, silniční 
hospodářství a správní agendy - 0,3 mil. Kč. 
Součástí rozpočtu jsou výdaje na splátky 
bankovních úvěrů a  úroků z  těchto úvěrů 
ve výši 11,5 mil. Kč. Jedná se o úvěry z  let 
minulých (rekonstrukce Hernychovy vily, 
modernizace krytého plaveckého bazénu, 
nákup Perly 01, výstavba Kociánky a zatep-
lení ZŠ Bratří Čapků).

Vážení spoluobčané, s  podrobným ná-
vrhem rozpočtu města na rok 2014 se mů-
žete seznámit na úřední desce a webových 
stránkách. Rozpočet bude k  diskusi a  ke 
schválení předložen na veřejném zasedání 
zastupitelstva města 3. února 2014 v Mod-
rém salonku Kulturního domu.

Petr Hájek, starosta města 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Vedení města Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve na setkání s veřejností, 

které se uskuteční ve středu 12. března od 17:00 hodin v Malé scéně v Ústí nad Orlicí.
Jedním z diskutovaných témat bude problematika parkování ve městě. Okruh dalších témat, 

připravovaných pro toto setkání, zveřejníme v březnových Ústeckých listech.
Na Vaše připomínky, náměty a dotazy budou připraveni odpovídat: starosta města Petr HÁJEK, 

první místostarosta JUDr. Zdeněk EŠPANDR a neuvolnění místostarostové Mgr. Jiří HOLUBÁŘ a Ing. Vladislav FAJT.
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STANOVISKO MĚSTA 
K TANEČNÍM KURZŮM 2013/2014

Vedení města Ústí nad Orlicí obdrželo v ne-
dávné době několik zásadních podnětů a kri-
tických připomínek týkajících se Tanečních 
kurzů, které v našem městě pořádá RELAX 
DANCE SERVIS Jana Bílka. Rodiče dětí, 
které navštěvují taneční kurzy, písemně vy-
jadřují svoji nespokojenost s úrovní, prostře-
dím a v neposlední řadě i s kvalitou posky-
tované služby, která neodpovídá uhrazené 
ceně.
Vzhledem k  tomu, že pan Bílek pořádá ta-
neční kurzy prostřednictvím své agentury 
jako soukromá osoba, nemůže Město Ústí 
nad Orlicí již probíhající kurzy a  přede-
vším jejich kvalitu nijak ovlivnit. Ohrazuje 
se ovšem proti rozšiřovanému názoru, že 
organizace města Klubcentrum odmítla po-
skytnout panu Bílkovi prostor v  kulturním 
domě nebo jeho pronájem neadekvátně 
zvýšila. Tato tvrzení jsou nepravdivá a  mají 
pravděpodobně vytvářet panu Bílkovi jistou 
oporu proti tlaku účastníků tanečních kur-
zů. O  místě konání, ceně, poskytovaných 
službách a  celkové úrovni tanečních kurzů 
rozhoduje výhradně pořadatel, tedy RELAX 
DANCE SERVIS Jana Bílka. 
Vedení města se uvedenou problematikou 
zabývalo a  pro následující taneční sezónu 
2014/2015 bude ve spolupráci s  příspěvko-
vou organizací Klubcentrum prosazovat jiné 
možnosti v nabídce tanečních kurzů ve sna-
ze přispět k hodnotnější a pestřejší nabídce 
těchto kurzů v našem městě. 

Petr Hájek
starosta města

KALENDÁŘE S PEROKRESBAMI 
MĚSTA V PRODEJI NA IC

V  Informačním centru města v  budově 
radnice si mohou zájemci zakoupit ná-
stěnný kalendář na rok 2014 s perokresba-
mi města Ústí nad Orlicí. Cena kalendáře 
je 145 Kč.

UPOZORNĚNÍ 
PRO PRODEJCE ALKOHOLU

Upozorňujeme podnikatele, kteří byli před 
nabytím účinnosti novely zákona č. 309/2013 
Sb., tj. před 17.10.2013, oprávněni pro-
dávat kvasný líh, konzumní líh nebo liho-
viny, že mohou v  této činnosti pokračovat 
do 17.4.2014 na základě původního živnos-
tenského oprávnění, požádají-li v  této lhů-
tě živnostenský úřad o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Získání koncese v  částečném rozsahu pro 
„prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a  lihovin“ nepodléhá u  žádostí podaných 
do výše uvedeného data správnímu poplat-
ku a  není třeba dokládat žádnou odbornou 
způsobilost. Není ani vázáno na schválenou 
provozovnu.
Kromě prodejců lihovin v  obchodě (dosud 
živnost volná) se úprava vztahuje také na 
podnikatele, kteří lihoviny prodávají v  re-
stauračních zařízeních (živnost řemeslná 
„Hostinská činnost“), případně i  v  doprav-
ních prostředcích (živnost koncesovaná „Sil-
niční motorová doprava“ a  „Vnitrozemská 
vodní doprava“).

Odbor právní a obecního živnostenského 
úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2014
Město Ústí nad Orlicí vydalo s  účinností 
od 1.1.2014 Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2013 o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálního odpadu (o  místním poplatku za 
komunální odpad). Výše poplatku je sta-
novena na 550 Kč ročně na jednoho po-
platníka (proti roku 2013 se tedy nemění).
Místní poplatek za komunální odpad platí:
a)   fyzická osoba,

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

pobyt cizinců na území České re-
publiky povolen trvalý pobyt nebo 
přechodný pobyt na dobu delší než 
90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího po-
byt cizinců na území České republi-
ky pobývá na území České republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní 
ochrana podle zákona upravujícího 
azyl nebo dočasná ochrana podle zá-
kona upravujícího 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 po-
vinny obecnímu úřadu oznámit jméno, 
popřípadě jména, příjmení a data naro-
zení osob, za které poplatek platí. Je-li 
poplatník v  době vzniku povinnosti 
zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají 
za zaplacení poplatku tento poplatník 
a jeho zákonný zástupce společně a ne-
rozdílně; zákonný zástupce má v  tako-
vém případě stejné procesní 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 rekrea-
ci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k  pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stav-
bě určené k  individuální rekreaci, bytu 

nebo rodinnému domu vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně.

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný: 
a) jednou splátkou, nejpozději do 31.3. 

příslušného kalendářního roku, či-
ní-li celková poplatková povinnost 
poplatníka, spol. zástupce domác-
nosti, vlastníka nebo správce domu 
méně než 1.000 Kč

b) ve dvou stejných splátkách, a  to 
nejpozději do 31.3 a  do 30.9. pří-
slušného 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 celko-
vá poplatková povinnost spol. zá-
stupce domácnosti, vlastníka nebo 
správce domu více jak 10.000 Kč

CENY MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město Ústí nad Orlicí již řadu let oceňu-
je úspěchy a  zásluhy svých občanů. Rada 
města Ústí nad Orlicí uděluje cenu „Počin 
roku“ za činnost nebo dílo, které význam-
ně obohatily některou oblast či více oblastí 
veřejného života a  přispěly tak k  posíle-
ní dobrého jména města Ústí nad Orlicí 
v uplynulém roce. 
„Cenu města Ústí nad Orlicí“ uděluje 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí za 
dlouhodobý přínos pro město - například 
v oblasti kultury, vědy, techniky a přírod-
ních věd, architektury a umění, sportu a za 
vynikající 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 10. 
ledna do 15. března 2014 na připrave-
ném formuláři osobně na podatelně 
města Ústí nad Orlicí nebo na odboru 
školství, kultury, sportu, cestovního ru-
chu a  propagace města Ústí nad Orlicí, 
zaslat poštou na adresu Městského úřa-
du Ústí nad Orlicí nebo elektronickou 
poštou na mikyska@muuo.cz nebo krou-
likova@muuo.cz. 
Ocenění budou předána na slavnostním 
společensko-kulturním večeru za přítom-
nosti veřejnosti v průběhu roku 2014.
Bližší informace, formulář pro podání návr-
hu a statut pro udělení cen města jsou k dis-
pozici v Informačním centru města v prosto-
rách radnice a na www.ustinadorlici.cz.
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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 tele-
fonicky na čísle 465 514 210, na žádost 
na elektronické adrese machal@muuo.
cz, nebo osobně v  pokladně. Pro po-

platníky, kteří hradili poplatek bezho-
tovostně v roce 2013 zůstává variabilní 
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 možné plat-
bu provést jak hotovostně tak i plateb-
ní 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 současně hradí poplatek za odstra-
ňování komunál. odpadu v jiné obci

b) že v  daném období byli ve výkonu 
trestu odnětí svobody, anebo 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 ubytování 
a  prokáží to vhodným způsobem 
(např. smlouvou o ubytování).

Pokud nebude místní poplatek za komu-
nální odpad zaplacen včas nebo ve správné 
výši, vyměří správce poplatku místní po-
platek za komunální odpad platebním vý-
měrem a zvýší včas nezaplacený poplatek 
až na dvojnásobek!!!

Ing. Jozef Polák, 
vedoucí finančního odboru

INFORMACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tak jako každoročně si dovolujeme upozor-
nit podnikající fyzické, případně i právnické 
osoby, na povinnosti, jež vyplývají ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon).
Každý podnikatelský subjekt, při jehož 
činnosti vzniká jakýkoli odpad, je fakticky 
i právně jeho původcem. To především zna-
mená, že je odpovědný za řádné nakládání 
s ním a jeho bezpečné odstranění. 
V praxi se obvykle jedná o povinnost shro-
mažďovat odpady utříděné, zabezpečit je 
před znehodnocením nebo nežádoucím 
únikem a  předat subjektu, oprávněnému 
k  jejich převzetí (odborné firmě). S  těmito 

povinnostmi jsou svázány i další, jako je ve-
dení evidence o vyprodukovaných odpadech 
a způsobu naložení s nimi, periodické ohla-
šování produkce odpadů příslušnému správ-
nímu úřadu, případně prokazování, jak bylo 
s odpady naloženo. 
V  případě odpadů, jež svým charakterem 
odpovídají odpadům komunálním (tedy 
především směsný odpad z  nevýrobní čin-
nosti, tříděný papír, plasty, sklo, apod.), při-
pouští zákon plnit výše uvedené povinnosti 
zapojením do systému sběru komunálních 
odpadů organizovaného obcí. 
Tato alternativa je vhodná zejména pro 

drobnější živnostníky a  podnikatele, její 
výhodou je především jednoduchost z  po-
hledu zajištění služeb, určitá komplexnost, 
minimalizace administrativy a  snadné pro-
kazování zajištění povinností kontrolním 
orgánům. 
Využití systému obce je podmíněno uza-
vřením písemné smlouvy s obcí, což naše 
město nabízí. 
Ceník této služby pro rok 2014: 
úhrada je stanovena jako platba za výsyp 
nádoby na směsný komunální odpad s roz-
lišením jejího objemu a  počtu svozů, a  to 
následovně: 

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 od-
kládají do vlastních nádob pro fyzickou oso-
bu – občana), je cena stanovena ve výši 550,- 
Kč (částka ekvivalentní platbě za jednoho 
poplatníka – fyzickou osobu pro rok 2014).
Uzavřením smlouvy získávají podnikate-

lé navíc možnost legálně odkládat tříděný 
odpad (papír, plasty, sklo) do barevných 
kontejnerů rozmístěných po městě nebo do 
sběrného dvora, umístěného v  areálu spo-
lečnosti TEPVOS s.r.o. Po uzavření smlou-
vy s městem a uhrazení ceny za službu jsou 
sběrné nádoby označeny příslušnou nálep-
kou a  pro potřeby prokázání ve sběrném 

dvoře obdrží smluvní partner města iden-
tifikační kartu.

Zájemci o  uzavření smlouvy mezi městem 
Ústí nad Orlicí a původcem odpadů se mo-
hou obrátit na odbor životního prostředí 
(paní L. Velínská, tel. 465 514 263, 
e-mail velinska@muuo.cz).

POMÁHÁME CIZINCŮM
Mnoho obyvatel Ústí nad Orlicí určitě netu-
ší, že od jara roku 2010 působí v jejich městě 
nezisková organizace MOST PRO o.p.s. se 
sídlem v  Pardubicích, která pomáhá cizin-
cům v komplikovaných životních situacích. 
Není divu, obyvatelé Ústí se s  cizinci má-
lokdy potkají, maximálně s  vietnamskými 
prodejci v obchodech, a proto je nenapadne, 
že cizinců ve městě, ale i  v  celém bývalém 
okrese UO je podstatně víc a že někteří mají 

problémy, které jen stěží dokáží sami řešit.
Naprosto nenápadnými cizinci jsou Slováci, 
které vlastně jako cizí nevnímáme, ale v mo-
mentě, kdy chtějí něco zařizovat, zjistí, že na 
Slovensku je úplně jiná legislativa, kterou 
naši úředníci povětšinou neznají, že pro ně 
jako pro všechny ostatní cizince platí jiná 
pravidla a potřebují poradit. Může jít napří-
klad o důchody, pojištění atd.
Typické problémy u všech cizinců jsou po-

bytové záležitosti, jako je prodlužování víz, 
zajišťování pobytu pro děti apod. Často 
ocení to, že jim pomůžeme nejen s  „papí-
rováním“, ale v  komplikovanějším případě 
s nimi dojdeme i na úřad. Pro klienta je to 
velká psychická podpora, protože má vedle 
sebe někoho, kdo mu chce pomoci a kdo zdá 
dobře jazyk a orientuje se v dané problema-
tice. Taktéž velmi oceňují např. tlumočení 
u lékaře, kde je nutné, aby nedošlo k nějaké-
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mu nedorozumění.
Další okruh problémů, který našim klien-
tům pomáháme řešit, se dá nazvat „problé-
my občanské poradny“ To znamená tytéž 
věci, které jde český občan konzultovat do 
OP, když si s nimi neví rady: dluhy, nájemní 
smlouvy, problémy se sousedy, soudy atd. 
Častěji než u  Čechů je to také problém se 
zaměstnavateli kvůli pracovním smlouvám, 
nevyplaceným mzdám, neplacení sociální-
ho a  zdravotního pojištění. Tyto konkrétní 
problémy jsou způsobeny převážně nezna-
lostí českého jazyka a českých zákonů. Sami 
ale moc dobře víme, že i při znalosti češtiny 
a  základním právním povědomí má často 
běžný Čech problém zorientovat se v  růz-
ných zákonech, výkladech zákonů, předpi-
sech a nařízeních. A cizinec to má horší ještě 
o ten jazyk.
Právě proto, že si myslíme, že největší pře-
kážkou pro cizince v naší zemi je neznalost 

jazyka, snažíme se jim pomáhat i  pořádá-
ním kurzů ČJ. V  Ústí běží kurzy od roku 
2009 na ZŠ Komenského a podle zájmu se 
konají i  v  jiných městech regionu (Česká 
Třebová, Letohrad).
Se vzděláváním souvisí další okruh naší 
činnosti: pomáháme dětem cizinců s  jejich 
problémy ve škole. Dítě, které se do ČR pře-
stěhuje v době povinné školní docházky, je 
ve škole velmi znevýhodněno a  učitelé se 
mu v plné třídě dost těžko mohou věnovat 
individuálně. Rodiče mu taky nemohou 
pomoci, českou školou neprošli a často ne-
ovládá jazyk. Proto se snažíme pomocí do-
učování, případně asistencí ve škole dítěti 
pomoci a ve spolupráci se školou a rodinou 
řešit jeho problémy.
Jsme velice rádi, že za tu dobu, co v  Ústí 
působíme, jsme navázali kontakty s dalšími 
neziskovými organizacemi a  s  úřady, které 
se na nás samy obracejí, pokud si neví rady 

v cizinecké problematice, a my buď jednorá-
zově poradíme, nebo pokračujeme v řešení 
problému společně. Proto se taky pravidelně 
zapojujeme do komunitního plánování soc. 
služeb.
Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk má 
mít stejná práva, a není možné, aby jen kvů-
li tomu, že je cizinec, s ním bylo nakládáno 
jinak – bohužel většinou hůře. Proto tuto 
práci děláme. 
MOST PRO o.p.s.

Kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí: bu-
dova úřadu práce, 17. listopadu 1394, 3. pa-
tro, každou středu 12:00 – 17:00

Kontakty: 
www.mostlp.eu, info@mostlp.eu, 
helena.grundmanova@mostlp.eu, 
tel.: 774 412 17
Mgr. Helena Grundmanová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO
Dne 6. 2. 2014 proběhne na naší škole soutěž z mate-
matických znalostí, tzv. Pythagoriáda.

Jako každý rok tak i letos pojedou 7. ročníky na ly-
žařský kurz do Rzí v Orlických horách. Doufejme, že 
v týdnu od 24. února bude alespoň trocha sněhu, aby 
naši žáci nemuseli místo zimních radovánek provo-
zovat pěší turistiku.

ROK 2013 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KERHARTICÍCH
Přelom starého a  nového roku bývá obdo-
bím, kdy je možno zamýšlet se a  bilanco-
vat. I když v dnešní uspěchané době je stále 
méně času na podobná zamyšlení, přesto 
nám dovolte zrekapitulovat, jak plynul rok 
2013 v naší školičce na okraji města Ústí nad 
Orlicí.
Během roku jsme u nás v Kerharticích uspo-
řádali celou řadu městských akcí a školních 
projektů: Učení nanečisto,Velikonoční 
tvoření, Zlatý slavík, Cyklovýlet, Šachový 
turnaj, Den Země, Hurá do školy, Zdravá 
pětka, Den plný hudby, Čertovské učení, 
Vánoční tvoření, Vánoční besídka, Vánoční 
strom pro zvířátka. Mnohých akcí a  pro-
jektů se účastnili nejen žáci naší školy, ale 
i  žáci 1. stupně okolních základních škol, 
děti z mateřské školy a rodičovská veřejnost. 
Převážná část se uskutečnila za finančního 
přispění Města Ústí nad Orlicí.
Jako doplněk hodin tělesné výchovy jsme 
pravidelně využívali kluziště a plavecký ba-
zén, účastnili jsme se „Světového dne zdra-
ví“ a sportovních soutěží v rámci celoměst-

ské akce „Město v  pohybu“. Na výstavách 
„Velikonoce“ a  „Vánoce“ Pod radnicí žáci 
prezentovali své výrobky, které zhotovili 
v hodinách výtvarné výchovy a pracovních 
činností. O  zdravém stravování a  mezi-
lidských vztazích jsme ve škole besedovali 
s  pozvanými odborníky. Také jsme navště-
vovali městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí. 
V  rámci matematické gramotnosti jsme se 
zúčastnili mezinárodní soutěže „Cvrček“ a 
„Klokánek“, žáci 5. ročníku si ověřili své 
znalosti v  celostátním testování z  předmě-
tů matematika, český a  anglický jazyk. Již 
několik let je naše škola zapojena v celore-
publikových projektech „Ovoce do škol“, 
„Mléko do škol“, „Zdravé zuby“, „Práva 
dětí“ a do projektu s ekologickou tématikou 
M.R.K.E.V. I v loňském roce žáci mezi sebou 
soutěžili ve sběru plastových lahví a nejlepší 
sběrači byli při pololetním hodnocení od-
měněni. Nově jsme započali se sběrem sta-
rého papíru. 
Velmi úspěšně jsme se zapojili do projektu 
„EU peníze školám“. V  průběhu dvou let 

byly všechny třídy vybaveny interaktivními 
tabulemi a  notebooky. Školní prostředí žá-
kům zpříjemňuje nový nábytek a  relaxační 
koutky. Dopolední výuku doplňuje šest 
odpoledních zájmových kroužků, které na 
škole pracují pod záštitou DDM a prezentu-
jí svoji činnost na veřejných vystoupeních. 
Příjemným zpestřením školního roku se stal 
pobyt, kterého se účastnili naši nejstarší žáci 
a  žáci z  polské partnerské školy. V  areálu 
Univerzity Palackého Olomouc na Pastvi-
nách žáci obou škol společně strávili týden 
plný netradičních sportovních aktivit nejen 
na souši, ale i na vodě. Projekt byl dotován 
z  prostředků operačního programu Pře-
shraniční spolupráce ČR a PR ve spolupráci 
Města Ústí nad Orlicí.

Vše, co se nám v  minulém roce podařilo 
uskutečnit není jen zásluha naše, ale všech, 
kteří nás podporovali a  pomáhali nám. 
Všem Vám mnohokrát děkujeme a  těšíme 
se na další spolupráci! 

Kolektiv základní školy v Kerharticích

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 3.2. v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru paní uč. M. Barvínkové – housle
úterý 4.2. v 16:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru paní uč. D. Bouškové – housle
čtvrtek 6.2. v 16:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru paní uč. A. Lorencové – housle
pátek 7.2. v 16:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru 
pondělí 24. února v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ
Základní umělecká škola Jar. Kociana, Smetanova 1500, ÚO, tel.: 465 569 551, 
www.zusuo.cz, e-mail:info@zusuo.cz
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MŠ NA VÝSLUNÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Ve středu 18.12. 2013 navštívily děti z MŠ Na Výsluní babičky a dědečky ústeckého Domova důchodců, aby je v předvánočním čase potěšily 
pásmem básní a písní a současně jim předaly vánoční přáníčka. Za svoji snahu a krásné vystoupení si odnesly nejen úsměv, potlesk a podě-
kování obyvatelů domova, ale také sladkou čokoládovou odměnu.

Učitelky III. třídy MŠ Na Výsluní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ
Fyzikální cirkus 
V polovině prosince 2013 proběhla na naší škole jedinečná akce s názvem „Fyzikál-
ní cirkus“. Tento den plný fyzikálních pokusů a „kouzel“ pro žáky druhých tříd již 
pátým rokem pomáhali připravit žáci 7. až 9. tříd. 
Během celého dopoledne si děti ověřily, že fyzika je všude kolem nás a že se jí nikdo nemusí bát.
V první části si ve dvojicích na 16 stanovištích pod dohledem žáků 7. až 9. tříd zkoušely pro ně zatím neznámé fyzikální zákonitosti formou 
pokusů a her.

Ve druhé části na děti čekala kouzelnická show pana učitele. Vyráběly 
se obří bubliny, obří pěna - „zubní pasta pro slona“, vařilo se „volské 
oko“ na papírové pánvičce, podtlakem se zvětšovaly pěnové bonbóny, 
měnila se voda na „Colu“ a další. 
Všichni zúčastnění si odnesli sladkou odměnu a plno nezapomenutel-
ných dojmů a zážitků. Mgr. Martin Falta

Čekání na Ježíška ve školní družině
Před vánočními prázdninami proběhlo ve školní družině neformální 
setkání dětí a rodičů u stromečku. Společné čekání na Ježíška si zpest-
řili výrobou svíček z parafínu, jmenovek na dárky a vyšíváním vánoč-
ních přáníček. Kromě překrásných výrobků si všichni odnesli dobrou 
náladu z příjemně stráveného odpoledne.  Kolektiv školní družiny

Vánoční koncert školního pěveckého sboru Čápata
Pro zpříjemnění předvánočního času byl dne 20.12.2013 ve třídě hu-
dební výchovy na 2. stupni naší školy uspořádán vánoční koncert. Díky 
pěknému vystoupení školního pěveckého sboru Čápata pod vedením 
Mgr. Jany Urbanové a Mgr. Gabriely Cachové se žáci i učitelé skvěle 
naladili na blížící se svátky. 

WORKSHOP JEVIŠTNÍHO POHYBU A PANTOMIMY V ZUŠ
Ve dnech 30.11. a 1.12. 2013 se opět na půdě 
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana 
konal workshop jevištního pohybu a panto-
mimy pod vedením pedagožky Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia Ostrava Evy Pol-
zerové.
V  letošním roce byl workshop uspořádán 
poněkud odlišně než v roce minulém. To se 
především projevilo v jeho zaměření. Moh-
li se ho zúčastnit i nejmladší žáci literárně 
dramatického oboru (LDO), ve věku 7 – 9 
let. Celkem 7 žáků této skupiny společně 
pracovalo zhruba dvě hodiny a  jejich část 
workshopu byla zaměřena na práci s tělem, 
prostorové hry, práce s krátkým textem (pró-
zou). Všechny tyto aktivity posléze směřo-
valy k  divadelnímu zpracování ve vztahu 
k  prostoru, k  jevištní roli - např. k  „hraní 
si“ na určitou postavu z pohádky, příběhu. 
Druhou skupinou byli mladší žáci ve věku 
9 – 14 let.
Této skupiny se zúčastnilo 11 žáků. Časová 
dotace pro tyto žáky již byla poněkud větší 
a  tedy i náročnější. Stanovena byla na celé 
čtyři hodiny a  využita byla beze zbytku. 
Práce v této skupině byla zaměřena na růz-
norodost jevištního prostoru (velikost, hloub-
ka…atd.), hereckou tvorbu v tomto prostoru, 
práci s  pohlednicemi – co zajímavého nám 

může pohlednice pro divadelní práci nabíd-
nout, tvorba jakéhokoli divadelního tvaru 
z  námětu pohlednice. Tato činnost byla již 
velmi náročná. Žáci se museli čtyři hodiny 
plně soustředit a stále tvořit nové věci, které 
jejich činnost posouvaly dál až do finálního 
přehrávání vytvořených divadelních tvarů 
ostatním účastníkům.
Následující den (1. 12. 2013) čekala na další 
účastníky práce nejnáročnější. Tento semi-
nář byl určen pro žáky či účastníky ve věku 
14 - ?.
Této skupiny se zúčastnilo 8 žáků. Časová 
dotace byla stanovena na šest a půl hodiny. 
Žáci se zabývali uvědomováním si vlastní-
ho těla při jakékoli pohybové činnosti, tahy 
a  protitahy těla se zapojením židle, práce 
s  připraveným textem a  s  jeho zdivadelně-
ním.
Tvorba této skupiny byla částečně zaměřena 
na práci s osobností (tedy s žákem), posléze 
na skupinovou práci. Výsledkem byly závě-
rečné drobné výstupy, které si žáci navzájem 
zahráli a zhodnotili.
Po celý workshop panovala dobrá, ale velmi 
soustředěná nálada. Všichni žáci i  ostatní 
účastníci si workshop užili, odvedli při něm 
kus dobré práce a snad si z něho něco vzali 
i do další výuky či divadelní činnosti.

ÚSTECKÉ GYMNÁZIUM 
ZASVĚCENÉ ŠACHU

Šachy jsou desková hra vyžadující inteli-
genci, soustředěnost a  rychlé rozhodování. 
Na  ústeckém gymnáziu má účast v  šacho-
vých soutěžích škol již delší tradici. Dosud 
největším úspěchem je celostátní čtvrté 
místo v kategorii středních škol v roce 2006 
(základ družstva tvořili Štěpán Blaško, Jan 
Pokorný, Martin Pečinka a David Halbrštát) 
a páté místo v kategorii 6. - 9. tříd ZŠ v roce 
2009 (Jan Mareš, Tomáš Kodytek, Petr Jániš, 
Ladislav Kubišta a Kateřina Šmajzrová).
Dosud nikdy se ale zástupcům školy nepoda-
řilo postoupit na republiku v obou kategori-
ích najednou, až právě letos.
Cesta k postupovému double začala nižší ka-
tegorií (6. - 9. tř. ZŠ). Okresní kolo se konalo 
20.11. v Lanškrouně za účasti osmi družstev, 
postup do kraje ústečtí vybojovali druhým 
místem za Gymnáziem Lanškroun díky šesti 
jasným výhrám a jediné těsné prohře.
V  Lanškrouně pak proběhlo o  dva týdny 
později, tedy 5.12., i  krajské kolo. Tam již 
byla konkurence větší, zúčastnili se ti nejlepší 
z dalších okresů, osm družstev hrálo o pouhá 
dvě postupová místa. V dramatickém závěru 
ústečtí stahovali náskok svých konkurentů, 
výhrou všech osmi posledních partií se do-
táhli na Gymnázium Chrudim a  díky po-
mocnému hodnocení skončili před ním na 
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druhém místě. Neuvěřitelné, při ztrátě jedi-
ného půlbodu by se postup nekonal! Druž-
stvo dosáhlo pěti výher, jedné remízy, jedné 
prohry. Jeho základ tvoří Václav Grundman, 
Vojtěch Holásek, Vít Holásek a  Veronika 
Šmajzrová, náhradníky byli Natálie Hrůšová 
a Michal Šmajzr. (Celkově i zde dominoval 
tým Gymnázia Lanškroun v  čele s  před-
ním českým hráčem Josefem Havelkou, dvě 

družstva z okresu vládnou kraji.)
V  kategorii středních škol okresní kola ne-
probíhají. Krajské kolo uspořádaly 12.12. 
Svitavy, přihlásilo se deset týmů z osmi škol. 
Ústecké gymnázium zde postup očekáva-
lo a  druhé místo za  vítězným Sportovním 
gymnáziem Pardubice si zkušeně pohlída-
lo: sedm výher, jedna remíza, jedna prohra. 
Reprezentovali maturanti Jan Mareš, Petr 

Jániš, Ladislav Kubišta a Vít Kapoun; základ 
družstva hrál úspěšně již před čtyřmi lety. 
(Nadbytek hráčů v Ústí dokázala ještě účast 
B týmu, skončil v kraji sedmý, nejlepšího vý-
sledku tu dosáhla Kateřina Šmajzrová.)
Na jaře tedy ústecké gymnázium čeká dvoj-
násobná účast v republikovém kole!
S  úspěšnými reprezentanty školy si mohli 
zahrát i běžní studenti na tradičním vánoč-
ním turnaji 15.12. Přes  konkurenci turnaje 
ve florbalu se zúčastnilo 37 hráčů. Nejlepším 
studentem byl tercián (!) Václav Grundman 
před oktavány Janem Marešem a Petrem Já-
nišem, nejlepší dívkou byla na sedmém mís-
tě primánka (!!) Veronika Šmajzrová

Pavel Holásek
Výsledky:
Přebor škol v šachu – kat. 6. – 9. tř. ZŠ – okr. 
kolo: 1. Gymnázium Lanškroun 26, 2. Gym-
názium Ústí nad Orlicí 24, 3. ZŠ Dobrovského 
Lanškroun 17 atd.
Kr. kolo: 1. Gymnázium Lanškroun 25,5, 2. 
Gymnázium Ústí nad Orlicí 19,5, 3. Gymná-
zium JR Chrudim 19,5 atd.
Kat. SŠ – kr. kolo: 1. Sportovní gymnázium 
Pardubice 31,5, 2. Gymnázium Ústí nad Orli-
cí 28, 3. SPŠE Pardubice 24 atd.
Vánoční turnaj Gymnázia Ústí nad Orlicí: 1. 
Pavel Holásek 8, 2. Václav Grundman 8, 3. 
Jan Mareš 6,5 atd.

INFORMACE O PRŮBĚHU KOMUNITNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Na začátku letošního roku schválili zastupitelé města Ústí 
nad Orlicí prodloužení platnosti stávajícího Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb města Ústí nad Orlicí a okolí 
– Komunitního plánu. Jeho platnost potrvá do konce roku 
2014. Důvodů pro jeho prodloužení bylo několik, ale jeden 
z nich byl „neuspěchat“ tvorbu plánu nového, na jehož ob-
sahu již od minulého roku pracují všechny pracovní skupiny 
zapojené do procesu. Při této příležitosti bychom se chtěli 
ohlédnout i za minulým rokem. 
Deset pracovních setkání řídící skupiny a dvacet pět setkání 
pracovních skupin (pro cílové skupiny osoby v obtížné ži-
votní situace, děti a mládež, osoby zdravotně postižené a se-
niory), vypovídá o tom, že komunitní plánování sociálních 
služeb je skutečně aktivním a živým procesem.
Pod těmito čísly je ukryta činnost řady lidí, kteří mají zá-
jem o zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných na území 
města Ústí nad Orlicí a také o jejich přiblížení se co nejširší 
veřejnosti. Vzbudit zájem o tuto oblast mezi občany města 
je jedním z cílů, který jsme si v rámci procesu komunitního 
plánování stanovili. Mezi akce, které tento záměr naplnily 
v roce 2013 bezesporu patřil Integrační den pro osoby zdra-
votně postižené a Veletrh sociálních služeb, který se konal 
již po třetí. 
V letošním roce nás čeká neméně práce, především je nutné 
dokončit a předložit ke schválení nový plán sociálních slu-
žeb na další roky, pokračovat v již tradičních akcích jakými 
jsou ty výše zmíněné a  především udržet zájem lidí, kteří 
procesu komunitního plánování sociálních služeb věnují 
svůj čas a nápady, což je, kromě podpory ze strany města, 
to nejdůležitější. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, 1. místostarosta města

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Úterý 4.2. – Informativní schůzka účastníků pobytu v Hokovcích se koná 
ve Sladkovně od 15:00 hodin. Na schůzce bude doplacena cena za pobyt, 
člen SK 3 450 Kč, nečlen 3 550 Kč. Výlety po okolí si každý nahlásí na schůzce.
Čtvrtek 6.2. – Informativní schůzka zájemců o kurz PC se koná od 16:00 
hodin v knihovně. Kurz povede studentka Iveta Jansová, vstup volný.
Pátek 7. a 28. února – Plavání pro členy Senior klubu. Od 14:00 do 15:30 
hodin v krytém plaveckém bazénu v ÚO, plavání je spojeno se cvičením ve 
vodě, vstup 50 Kč na průkazku SK, při zaplacení členského příspěvku na 
rok 2014.
Středa 12. února – Přednáška v knihovně. V rámci cyklu Akademie vol-
ného času zveme naše členy do knihovny na přednášku Mgr. V. Sekotové 
na téma „Zapomenuté Ústí textilních manufaktur“. Začátek přednášky je 
v 18:00 hodin, vstup volný.
Pondělí 17. února – Cestopisná přednáška – Roman Vehovský – 7 let na 
cestách – výlety do světa bez jasného cíle přes Indii do Austrálie s batohem 
a stopem, Roškotovo divadlo od 19:00 hodin, vstupné pro člena SK 40 Kč. 
Přihlášky v kanceláři SK každé úterý od 10:00 do 12:00 hod. Akci má na 
starosti paní Bílková.
Čtvrtek 27. února – Matějská vycházka na Kolibu Hrádek. Sraz účastníků 
ve 12:45 hod. na autobusovém nádraží. Méně zdatní mohou použít linkový 
autobus Ústí n.O. – Vysoké Mýto s odjezdem ve 12:55 hod. a vystoupit na 
zastávce „Kerhartice střed“ (U Kačera). Tam je bude čekat paní Tomanová 
a  společně dojdou na Kolibu. Zdatní mohou jít pěšky už z autobusového 
nádraží s panem Hoškem. Zpáteční cesta autobusem. Zveme Vás na hezký 
výlet a výbornou kuchyni na Kolibě.

PŘIPRAVUJEME:
Pobyt v Peci pod Sněžkou, Pobyt v Janských lázních – sledujte vývěsku SK
KONTAKTY NA SK: pí Šamšulová 722 475 129, pí Bílková 722 475 132, 
pí Tomanová 731 601548. p. Hošek 734 188 853, pí Dianová 722 475 131.
Těšíme se na Vás!

Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr
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POZVÁNKA DO CENTRA SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Přijďte se pobavit na masopustní bál do Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí v pátek 
21. února od 15:00 hodin v jídelně Penzionu Na Pláni 1343.
K poslechu a tanci bude hrát živá hudba, masky jsou vítány, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás!

Jana Ešpandrová, ředitelka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Senior doprava ČČK: službu lze objednat na tel.: 774 412 117. Permanent-
ky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840, nebo na Informačním centru 
v budově radnice. Senior doprava ČČK je provozována za podpory města 
Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

Centrum pro život - vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum nejen 
pro seniory. Akce jsou určené široké veřejnosti a konají se v budově ČČK.

6. února – PŘEDNÁŠKA, MASÁŽE – přednáška s praktickou ukázkou masáží rukou, od 
16:00 hod. ve Společenském centru, vstupné zdarma
13. února – DRÁTKOVÁNÍ-šikovné ručičky, výtvarná dílna od 14:00 hod. ve Společenském 
centru, vstupné 30 Kč
21. února – MALOVÁNÍ KRASLIC-šikovné ručičky, výtvarná dílna od 15:00 hod. ve Spole-
čenském centru (přineste si s sebou vejdunek)
25. února – LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA na téma Ortopedická léčba při artrózách velkých 
kloubů, přednáší MUDr. Bachura, od 17:30 hod. ve Společenském centru, vstupné dobrovolné

PRAVIDELNÉ AKCE ve Společenském centru
KAVÁRNIČKA – Centrum vzdělávání: každý pátek od 8:00 – 15:30 hod.
MASÁŽE klasické, havajské, reflexní terapie a Shiatsu, bližší info a objednání: 775 112 998
SNOEZELEN – relaxační, multismyslová místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 112 998, 
vstupné 30 Kč/1 hodin/osoba

PŘIPRAVUJEME: Společenský večer ČČK – 29. března v Kulturním domě Ústí n.O., před-
prodej vstupenek od února.

Bližší informace o akcích Centra pro život na www.cckuo.cz. Centrum pro život je zapojeno 
do programu Senzační senior – SENSEN. Změna programu vyhrazena.

Kavárnička v  Domově důchodců je otevřena každý den kromě pondělí od 13:00 – 16:00 
hodin.

AKCE PRO DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

10. února – dopoledne plné her, soutěží a zábavy od 8:00 do 12:00 hod. Do programu je 
zahrnuta i návštěva krytého plaveckého bazénu (plavky, ručník s sebou). Vstupné 10 Kč/ dítě 
(cena obsahuje vstupné do KPB)
Prosíme o  přihlášení dítěte na tel.: 775  112  998, e-mail: ustinadorlici@cervenykriz.eu, 
nebo osobně na OS ČČK do 7.2. 2014

11. února – dopoledne tvořivých činností od 8:00 – 12:00 hod. v budově ČČK, Kopeckého 
840, není nutné přihlášení, vstup zdarma

NOVÉ SLUŽBY PRO VÁS

Úklidové služby – pravidelné i  jednorázové úklidy domácností, firemních prostor, péče 
o podlahové krytiny, vysávání, úklid sociálních zařízení, utírání prachu, žehlení prádla, mytí 
oken, běžný úklid, údržba hrobů

Hodinový manžel – drobné opravy všeho druhu v domácnosti nebo ve firmě. Opravy a vý-
měny vodovodních baterií a opravy odpadů, výměna silikonů okolo van, sprchových koutů, 
montáž poliček, obrázků, nábytku, sekání trávy, stříhání živých plotů. Bližší informace a ob-
jednání na tel.: 773 001 088

PODĚKOVÁNÍ
V UO TEXu se na důchodce nezapomíná. Dne 12.12. 2013 byli pozváni bývalí zaměstnanci 
závodu UO TEX Kerhartice na setkání spolupracovníků s prohlídkou závodu a občerstve-
ním. Tímto děkujeme Ing. M. Mejdrovi, že toto setkání umožnil a osobně se nám po celou 
dobu věnoval. Dík patří rovněž děvčatům, která připravovala pohoštění a která se o nás 
v tomto hektickém předvánočním čase starala až do večerních hodin.
Za všechny přítomné důchodce –D.K.-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
V  letošním roce se konal již 13. ročník 
Tříkrálové sbírky, která se v  Ústí nad Orli-
cí a  obcích náležejících do ústecké farnosti 
uskutečnila ve dnech 3.-7. ledna a byla 5. led-
na zakončena Tříkrálovým koncertem v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapo-
jili do koledování a přispěli tak ke zdárnému 
průběhu sbírky – malým koledníkům (100 
dětí), vedoucím skupinek, pedagogům a žá-
kům i dalších ochotným spolupracovníkům.
V Ústí nad Orlicí (Hylváty, Kerhartice, Kna-
povec, Oldřichovice, Černovír, Dukla) se 
během Tříkrálové sbírky vybralo 203 185 Kč 
(z toho při Tříkrálovém koncertě 14 640 Kč).

Petr Lipenský, asistent sbírky, 
Oblastní charita Ústí n.O.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ A SENIORY 

PARDUBICKÉHO KRAJE, O. P. S.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťová-
na těmito způsoby:
Internetovou učebnou, kde zdravotně 
postižené osoby a  seniory bezplatně na-
učíme základní obsluhu na osobním po-
čítači a vyhledávat si potřebné informace 
na internetu. Služba je poskytována každý 
všední den od 8:00 do 16:00 Služba je po-
skytována bezplatně.
Kurz Základy znakového jazyka – zdra-
votně postižené osoby a  senioři zde mají 
možnost naučit se základy znakového ja-
zyka. Kurz probíhá každé pondělí od 15:00 
do 16:00 v  internetové učebně. Kurz je 
zdarma!!
Doprovody k lékaři a na zájmové aktivy 
– v případě potřeby nás kontaktujte a my 
Vás doprovodíme k  lékaři či na zájmové 
aktivity. Služba je určena pro zdravotně 
postižené osoby a  seniory. Služba je bez-
platná.

OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám 
se zdravotním postižením a  seniorům, 
které potřebují pomoc při zvládání kaž-
dodenních situací. Služba je poskytována 
osobám od 1 roku věku včetně starších se-
niorů nad 80 let se sníženou soběstačností 
z  důvodů zdravotního postižení, nemoci 
nebo věku.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADEN-
STVÍ uživatelé se na nás mohou obrátit 
s  nejrůznějšími dotazy a  problémy, které 
vznikly v  důsledku jejich nepříznivé so-
ciální nebo zdravotní situace. Mohou se na 
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RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: během této doby začátky pro-
gramů cca 9:30 – 10:00 hodin, pobytné 30Kč/1 dítě, 
40 Kč/více dětí
PO: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA, VÝTVARNÁ 
DÍLNA pro dospělé
ST: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA, PROGRÁMEK 

PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, pohyb
PÁ: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA ANGLIČTINA pro děti, kontakt: 
Mgr. J. Marková, tel.: 777 656 047)
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle spotřebovaného ma-
teriálu)
PO 3.2. od 10:00 hod. – KOŠÍKY Z PEDIGU I.
PO 10.2. od 10:00 hod. – KOŠÍKY Z PEDIGU II.
PO17.2. od 10:00 hod. – KOŠÍKY Z PEDIGU III.
PO 24.2. od 10:00 hod. – KOŠÍKY Z PEDIGU IV.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční sál, 1. patro)
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – KLUB EXIT - pro mládež, kontakt: J. Pro-
cházka, tel.: 601 592 935
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKOVÝCH HER s  kavárnou, 
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE
ÚT 4.2. od 17:00 hod. – SETKÁNÍ DRC, herna RC
NE 16.2. od 16:00 hod. – DĚTSKÝ KARNEVAL, kulturní dům, ta-
nec a hry v maskách, loutková pohádka, malé odměny. Vstupné 50 
Kč/dítě, dospělý 30 Kč, rodinné vstupné 120 Kč
ST 26.2. od 10:00 hod. – JAK JSME USTÁLI MANŽELSKOU KRI-
ZI, setkání s Wesem a Sheri Staffordovými, kteří otevřou svou 13. 
komnatu. Setkání bude tlumočeno do češtiny, herna RC
PO 24.2. od 20:00 – DÁMSKÁ JÍZDA, herna RC
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.

nás obrátit osobně, telefonicky, e-mailem 
nebo poštou. Také nabízíme prodej baterií 
do sluchadel za výhodnou cenu.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH PO-
MŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM: k dispozici máme mecha-
nický vozík, chodítka, dětské berle, speci-
álně upravené kolo a pojízdnou polstrova-
nou sedačku. 

Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vy-
soká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, tel: 
465 525 324, web: www.czp-pk.cz
Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, tel.: 
775  693  985, e-mail: eva.jirincova@czp-
-pk.cz, Barbara Mejdrová, DiS. – sociální 
pracovník, tel.: 775 693 983, e-mail: barba-
ra.mejdrova@czp-pk.cz

CEDR PARDUBICE, O.P.S., 
POBOČKA ÚSTÍ N.O.

CEDR Pardubice, o.p.s. na pobočce 
v Ústí nad Orlicí poskytuje sociální služby 
lidem, kteří se potýkají s  duševním one-
mocněním. Kdo má zájem o podporu při 
návratu na trh práce, může využít služeb 
sociálně terapeutické dílny. Smysluplné 
trávení volného času nabízíme v rámci so-
ciálně aktivizačních služeb, kde je možné 
zapojit se do různých volnočasových akti-
vit - jako je počítačový kurz, kurz hudební 
a tvořivý, vaření, relaxace a dramaterapie. 
Součástí služeb je základní sociální pora-
denství a v obou službách jsou dosud vol-
ná místa. 
Rádi bychom také dodatečně poděkova-
li donátorům, díky nimž jsme v  prosinci 
2013 mohli uspořádat akci pro veřejnost 
„Vánoční pohlazení“. Velký dík patří Měs-
tu Ústí nad Orlicí, Pardubickému kraji, 
o.d. KONZUM a  jeho obchodním part-
nerům projektu JSME TU DOMA a firmě 
IVECO BUS.

CEDR Pardubice, o.p.s. – pobočka Ústí 
n. Orl., T. G. Masaryka 115, Ústí n. Orl.

usti@cedrops.cz, tel.: 605 350 525, 
463 034 316, www.cedrops.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zveme vás na zájezd do Hradce Králové do 
Klicperova divadla na muzikál „Marilyn - 
překrásné děcko“, v pondělí 10. února 2014. 
Cena pro člena SPCCH je 300 Kč, pro nečle-
na 320 Kč.
Odjezd: Hylváty ČSAO v 15:45 hod., Dukla 
v 15:50 hod., Tvardkova v 16:00 hod., nádraží 
ČSAD v 16:05 hod.
Zájemci se mohou přihlásit vždy v úterý od 
11:00 hod. ve „Sladkovně“ nebo telefonicky 
na 737 378 815. 

Na Vaši účast se těší členové výboru 
ZO SPCCH

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme kolektivu lékařů a sester, zvláště 
pak vedoucímu lékaři Dialyzačního stře-
diska Ústí nad Orlicí MUDr. Petru Goru-
novi, za příkladnou péči, kterou věnovali 
po dobu deseti let panu Ottu Jasanskému.

Manželka Irena a dcery s rodinami

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

1.-2.2. – MUDr. Dagmar Špajová, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 149
8.-9.2. – MUDr. Marcela Špátová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 465 524 128
15.-16.2. – MUDr. Jiří Štancl, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 530 247
22.-23.2. – MUDr. Irena Štanclová, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 534 555
1.-2.3. – MUDr. Michal Teplý,
 Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155

DĚTSKÝ KARNEVAL NA LEDĚ
Církev bratrská v Ústí nad Orlicí pořádá v neděli 23. února od 
14:00 hodin již 3. ročník „DĚTSKÉHO KARNEVALU NA 
LEDĚ“na zimním stadionu v Ústí n.O.
V rámci karnevalu vystoupí krasobruslařský oddíl taneční školy 
z České Třebové. Pro děti jsou připravené hry, soutěže a drobné 
odměny. Na závěr se uskuteční losování vstupenek o věcné ceny. 
Vstup zdarma.

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
Od února bude v pondělí otevřeno pouze pro 
předem přihlášené cvičící rodiče s dětmi. Vol-
ná herna bude uzavřená. Využijte proto k ná-
vštěvě ostatní dny. Děkujeme za pochopení.

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI od 4 měsí-
ců do cca 2 let: pondělí 3., 10., 17. a 24. února. 
Časy cvičení: 4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. nele-
zoucí 8:45 hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 hod., 13-18 měs. chodící 9:45 
hod. Cvičení probíhá pod vedením fyzioterapeutky V. Hofmanové, 
bližší info a přihlášky na tel.: 602 673 382.
KAVÁRNIČKA: úterý 4.2. od 9:00 hodin
ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ: středa 5. února od 10:00 hodin, přednáší 
certifikovaný kouč M. Petrová.
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka a dárečky: středa 5.2. od 
15:00 hodin
ZÁKLADY PLETENÍ Z PAPÍRU: středa 12. února od 15:00 hodin
LOGOPEDICKÁ PREVENCE A  LERNGYMNASTIKA: středa 
19. února od 9:30 hodin, logopedická asistentka A. Dianová přijde 
s ukázkou pro předškoláky
TKANÍ NA KARTÓNU: středa 19. února od 15:00 hodin
DĚŠŤOVÁ HŮL: středa 26. února od 15:00 hodin, výroba hudeb-
ního nástroje
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HUDEBNÍ KURZY 
PRO NEJMENŠÍ

Hudební škola Yamaha v  únoru otevírá 
nové kurzy. Nabízíme výuku metodicky 
navazujících oborů:
ROBÁTKA, pro děti ve věku od 4 do 18 
měsíců - poznávání světa hudby se zřete-
lem k úrovni smyslových a senzomotoric-
kých zkušeností dětí, společný zpěv, hu-
debně-pohybové hry...
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ, pro děti ve 
věku od 1,5 do 4 let - zpěv jednoduchých 
písní, rytmická cvičení, hudebně-pohybo-
vé hry, základy hry na rytmické nástroje...
RYTMICKÉ KRŮČKY, pro děti ve věku 
od 4 do 6 let: intonace, rytmus, hra na 
dětské hudební nástroje, základy hudební 
nauky, hra na flétnu...
Výuka probíhá pod vedením kvalifikova-
ného učitele na ZŠ Bratří Čapků. Přihlášku 
a informace získáte 
na www.yamaha-skola.cz, 
nebo tel.603 834 800. 

Na březen pro Vás připravujeme tradiční 
jarní bazar. Přesné datum zveřejníme na 
stránkách a FB.

Nabídka kurzu pro děti na březen: METO-
DA INTUITIVNÍHO VIDĚNÍ. Přednáška 
pro veřejnost v  úterý 11.3. od 17:30 hod., 
vstupné 50 Kč. Kurz pro děti ve středu 12. 
a  v  neděli 16.3. po 15:00 hod., čas bude 
upřesněn podle zájmu. Kurz je pětidenní 
a  děti od 5 do 12 let se učí 2 hodiny den-
ně, probíhá proces aktivace centra vnímá-
ní, cvičení rozvíjí sebejistotu, harmonizuje 
se práce obou mozkových hemisfér, děti 

se celkově zklidňují, děti pasivní se rozví-
jí v  aktivitě, navyšuje se IQ. Metoda může 
pomoci i dětem nevidomým a slabozrakým 
k orientaci v prostoru a ke snadnějšímu ab-
solvování školního programu. Dvanáctiletá 
zkušenost M. Komissarova, spolupráce s vě-
deckými ústavy. Veškeré informace podá L. 
Franzová, FranzovaLenka@seznam.cz, tel.: 
604 650 708
PROVOZNÍ DOBA:
PO od 8:00 – 12:00 hod. – Cvičení s Veroni-
kou pro předem přihlášené
ÚT od 9:00 – 12:00 hod. – Nemluvňátka, 
volná herna

ST od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček, 
přednášky, zpívánky, herna
ST od 15:00 – 18:00 hod. – Předškolkáček, 
výtvarná dílna pro rodiče, herna
ČT od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček, 
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, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco-Irisbus

MEDVÍDKOVA DRUŽINKA 
Tráví Vaše dítě po škole 
čas samo doma? V prosto-
rách MC funguje odpoled-
ní Medvídkova družinka. 
Pod vedením sportovního 

a volnočasového pedagoga Isabel Vašků děti 
tvoří, sportují, navštěvují městské muzeum 
a  poznávají tak svět kolem sebe zábavnou 
formou. Využijte třeba jen jeden den týdnu 
a zpestřete dětem odpoledne. Pro bližší info 
pište na e-mail:medvidekuo@seznam.cz, 
nebo volejte na tel.: 774 630 546, 
www.medvidekuo.cz/content/druzinka

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, dlouhodobé, 
pravidelné i nepravidelné hlídání dětí.Nástup možný kdy-
koli během roku po předchozí telefonické či osobní do-
mluvě (den předem). Najdete nás v ul. Polská 1308, v býva-
lém Domě služeb „Na Louži“ (dříve kadeřnictví). Náš klub 
podporuje Konzum. Další info najdete na www.fialka-uo.cz. 

Kontakt: M. Crhonková, tel.: 732 681 858, 605 774 569, e-mail:fialkauo@seznam.cz

I KINEZIOLOGICKÁ PORADNA
Metoda ONE BRAIN je alternativní te-
rapeutická metoda, pomocí které lze za 
spolupráce klienta řešit psychosomatické 
nemoci, psychické problémy, mezilidské 
vztahy a  komunikaci, dyslexii a  poruchy 
učení, deprese, stresy, traumata, strachy 
a cokoliv jiného. Šetrně léčí zraněnou duši 
i tělo. Vhodné pro děti i dospělé.
Kde: v prostorách dětského klubu Fialka
E-mail: FranzovaLenka@seznam.cz, 
tel.: 604 650 708
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HYLVÁTSKÝ DĚTSKÝ KLUB KAMIN 
POKRAČUJE V ČINNOSTI

Děti ze ZŠ Třebovská mohly od září využít volnočasové centrum v budo-
vě kampeličky, které vytváří bezpečné prostředí pro děti a mládež, kde se 
mohou odreagovat i v době, kdy nemají žádný odpolední program. Před 3 
lety bylo průzkumem na základních školách v Ústí n.O. zjištěno, že děti ze 
sedmých až devátých tříd tráví v průměru 3 hodiny denně po škole 
bloumáním po venku. Komise prevence kriminality města Ústí nad Orlicí 
s úspěchem získala prostředky z Ministerstva vnitra na založení volnoča-
sového klubu od září 2013. Klub se jmenuje KAMIN, od anglického „Come 
In“ = „Vejdi dál“. Od pondělí do čtvrtka je otevřen od 14:00 do 19:00 hodin, 
probíhají v něm zábavné programy, výuka deskových her a angličtiny, dis-
kuzní pořady, výtvarné činnosti atd. Každý měsíc je doplňují i  víkendové 
akce, nejúspěšnější byl airsoftový třídenní výjezd do králických pevností 
o podzimních prázdninách. O realizaci klubů se stará Rodinné centrum Sr-
díčko a asistenti prevence kriminality Městské policie.
Za pracovníky klubu děkujeme všem, kdo se v roli dobrovolníků podílejí na 
programech, zvláště pak Merlin Raev z Estonska za výuku angličtiny, hasi-
čům z Černovíru za skvělou exkurzi a Červenému kříži za zapůjčení židlí. 
Děkujeme vedení i zaměstnancům hylvátské školy za jejich spolupráci. Pře-
jeme klubu, aby přispíval ke zlepšení kvality života v našem městě. Přejeme 
dětem, které jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením, aby je činnost 
Kaminu zapojovala do společnosti a upevňovaly se v nich dobré návyky.

Martin Kalášek, Lucie Nováková, Jan Procházka a Daniel Dostrašil

DĚTI Z DIAKLUBU „CUKŘÍCI“ 
SI UŽÍVALY V BAZÉNU 

V sobotu 21.12.2013 jsme se roz-
hodli ulevit si trošku od předvá-
nočního shonu, abychom přišli 
na jiné myšlenky, a proto jsme si 
šli společně s  dětmi zaplavat do 
krytého bazénu v Ústí nad Orlicí. 
Bazén jsme měli zamluvený jen 
pro nás na celou hodinku. Zá-
roveň nám provozovatel bazénu 
firma Tepvos poskytla dva Aqua-
zorby k „zařádění“ si. Děti si „vodní koule“ moc užily, do-
konce na ně stály chvílemi i frontu, ale na každého zájemce 
se dostalo (na některé i dvakrát). 
Po skončení plavání jsme zjistili, že ta hodinka strašně rych-
le utekla. Ani jsme se nenadáli a bylo po plavání. Chvilku 
jsme ještě poseděli u limonády, kávy a malého občerstvení, 
ale opravdu to celé nějak uteklo. Děti si ještě z košíku vy-
braly nějaké drobné dárečky od našich sponzorů a rozprchli 
jsme se do svých domovů vstříc dalším dnům v očekávání 
příchodu Ježíška a  také zbývajících dní z  letošního nároč-
ného roku.
Těšíme se na setkání s vámi v dalším roce při nějaké další 
společné akci. Cukříci
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KLUBCENTRUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ - ÚNOR 2014

Úterý 4. února v 19:30 hodin
POZDRAVY ZE SPERMABANKY
Komedie s  Vince Vaughnem v  titulní roli 
nabízí originální námět a řadu situací, které 
jsou stejně bláznivé jako dojemné. Klídek 
ale skončí, když mu ze spermabanky, kam 
před 20 lety daroval své sperma, oznámí, že 
se někde stala chyba a on je teď biologickým 
otcem 533 dětí. Titulky. Vstupné: 80,-Kč
 
Čtvrtek 6. února v 19:30 hodin
ŠPINAVÝ TRIK ŠUP
* Kriminální film oceněný třemi Zlatými gló-
by je založen na reáliích jednoho z největších 
korupčních skandálů v USA ze 70. let. Titul-
ky. Vstupné: 120,-Kč
 
Pátek 7. února v 19:30 hodin
METALLICA: THROUGH THE NEVER

3D
* Sledujeme mladíka Tripa, který na živém 
koncertě skupiny musí splnit nebezpečnou 
tajnou misi. Kulisami jeho příběhu je jeden 
z  nejlepších koncertů kapely ve vyprodané 
aréně. Tento jedinečný projekt v sobě spojuje 
filmový příběh a velkolepé živé záběry z kon-
certu jedné z  nejpopulárnějších a  nejvliv-
nějších rockových kapel v historii. Vstupné: 
130,-Kč

Neděle 9. února v 15:00 hodin
NIKO 2
Dobrodružný animovaný příběh. Sobík Niko 
opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko 
vydává na záchrannou misi svého nevlastní-
ho bratra, který je unesen zlými orly. Česká 
verze. Vstupné: 80,-Kč
 
Úterý 11. února v 19:30 hodin
JACK RYAN: V UTAJENÍ
* Jack Ryan patří do elitní ligy tajných agen-
tů. Když zachytí nestandardní operaci prove-
denou ruským finančním gigantem, pošle ho 
jeho řídící důstojník do Moskvy, aby na mís-
tě zjistil, co se děje. Jeho přítomnost v ruské 
metropoli není vítaná a chtějí ho zlikvidovat. 
Titulky. Vstupné: 120,-Kč
 
Čtvrtek 13. února v 19:30 hodin
FRAJEŘI VE VEGAS
Komedie ovládnutá čtyřmi hereckými legen-
dami, kteří si spolu zahráli vůbec poprvé: 
Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman a Kevin Kline. Čtyřka celoživotních 
kamarádů se rozhodne zapomenout na svá 
stará kolena a ve jménu slavných mejdanů to 
ještě jednou roztočit. Titulky. Vstupné: 90,-
Kč

Pátek 14. února v 17:00 hodin 
Opakujeme
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ

3D
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na 
jeho společné pouti s čarodějem a třinácti tr-
paslíky. Česká verze. Vstupné: 110,-Kč

Neděle 16. února v 15:00 hodin
LEGO PŘÍBĚH 3D
Animovaný dobrodružný film, který je určen 
nejen pro malé děti, ale pro všechny milov-
níky oblíbené dětské stavebnice. Česká verze. 
Vstupné: 130,-Kč
 
Úterý 18. února v 19:30 hodin
VLK Z WALL STREET
* Neuvěřitelný, fascinující a divoký je život-
ní příběh finančníka Jordana Belforta, vlka 
z  Wall Street, který ve dne vydělával tisíce 
dolarů za minutu a noci prožíval stejně rych-
le a naplno, jak jen mohl – na drogách a sexu. 
Peníze, ženy, večírky, sex, drogy a zase pení-
ze. Bylo to legální? Ani náhodou! Titulky. 
Vstupné: 110,-Kč
 
Čtvrtek 20. února v 19:30 hodin
PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Puberťák Henry se zoufale snaží být hlavou 
rodiny, kterou sdílí se svoji osamělou a zou-
falou matkou Adele (Kate Winslet). Jednoho 
dne jsou nuceni poskytnout skrýš hleda-
nému zločinci na útěku. Adele odhaluje, že 
pod jeho drsnou slupkou se skrývá tragický 
příběh chlapa, který by neublížil ani mouše.
Titulky. Vstupné: 110,-Kč
 
Pátek 21. února v 19:30 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ    

ŠUP
Po dvaceti letech sledujeme další osudy Bo-
huše (Bolek Polívka). Jeho milovaná Vlas-
tička umřela, Bohuš si postavil ohromnou 
farmu se zoologickou zahradou, miluje svou 
dceru a šestiletého vnuka. Už sedm let nepije 
a zvykl si na peníze. Ale je smutný, Vlastička 
dávala jeho životu řád a kázeň a  teď je zase 
sám. Je na čase vrátit se ke kořenům... k flaš-
ce. Vstupné: 120,-Kč
 
Neděle 23. února v 15:00 hodin
MRŇOUSKOVÉ 
Hrdiny úspěšného kresleného francouzské-
ho seriálu znají děti i dospělí po celém svě-
tě. Jednoho dne na malém lesním paloučku 
vznikne nepřátelství mezi koloniemi černých 
a  červených mravenců, a  to kvůli zbytkům 
jídla z  pikniku…. Česká verze. Vstupné: 
100,-Kč
 
Úterý 25. února v 19.30 hodin
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE              ŠUP
Rose Hathaway je dampír. Dampír je napůl 
člověk /upír. Jsou to strážci Morojů, klidných 
a  smrtelných upírů, žijících diskrétně v  na-

šem světě. Jejich posláním je chránit Moroje 
od nesmrtelných krvežíznivých upírů - Stri-
golů. Rose se svojí kamarádkou Lissou pro-
žívají různá dobrodružství. Titulky. Vstupné: 
90,-Kč
 
Čtvrtek 27. února v 19:30 hodin
ZLODĚJKA KNIH
Podmanivý příběh Liesel začíná na počát-
ku války, kdy je odevzdána do pěstounské 
rodiny. Brzy se Liesel sbližuje nejen se svou 
novou rodinou, ale i mladým židem Maxem, 
kterého rodina ukrývá před nacisty ve sklepě 
svého domu. Dobu plnou utrpení a strádání 
pak společně překonávají pomocí knih. Ti-
tulky. Vstupné: 100,-Kč 
 
Pátek 28. února v 19:30 hodin
ANGELIKA ŠUP
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lás-
ky bylo natočeno podle slavného románu 
Anne Golon. Česká verze. Vstupné: 120,-Kč
 
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí. (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465 514 271. Pokladna kina otevřena půl ho-
diny před začátkem představení.
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465  525  245, info@klubcentrum.cz, www.
klubcentrum.cz

3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ – ÚNOR 2014
HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH 

PRÁZDNINÁCH
Pondělí 10. února v 10:00 hodin
ZAMBEZIA ŠUP
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce 
vydá na dobrodružnou výpravu do bájného 
ptačího světa Zambezia, aby se stal členem 
prestižní letky chránící město před útoky ne-
přátel. Česká verze. Vstupné: 50 Kč
 
Úterý 11. února v 10:00 hodin
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
Velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpu-
lína, Pindi a  Bobíka. Malý výlet na Pražský 
hrad k  Fifinčiným narozeninám nabídne 
Čtyřlístku úžasné setkání. Vstupné: 50 Kč
 
Středa 12. února v 10:00 hodin
HLEDÁ SE NEMO 3D
V pestrobarevných vodách Velké útesové ba-
riéry žije ve svém bezpečném příbytku ze sa-
sanek Marlin a jeho syn Nemo. Česká verze. 
Vstupné: 80 Kč
 
Čtvrtek 13. února v 10:00 hodin
TURBO 
Animovaný příběh obyčejného malého šne-
ka, který má velký sen. Česká verze. Vstupné: 
50 Kč
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Pátek 14. února v 10:00 hodin
LETADLA 3D
Animovaná komedie, jejímž hrdinou je Prášek – práškovací letadlo 
s velkým srdcem a ještě větším snem zúčastnit se nejúžasnějšího le-
teckého závodu kolem světa. Česká verze. Vstupné: 80 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, 
děti 25,-Kč, ke koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat opakova-
ně. Prodej vstupenek 30 minut před začátkem představení v pokladně 
kina. Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, 
tel.: 465 521 047, 465 525 245, info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz

PROGRAM MALÉ SCÉNY – ÚNOR 2014 
2. 2. – 28. 2. Výstava - Geometria rerum 
anima est.
Výstava sochaře, malíře, kreslíře, grafika, 
básníka, pedagoga, galeristy, kurátora, vše-
stranného umělce a aktivního člověka Ště-
pána Málka. Umí nakreslit figuru i vystih-
nout zátiší s lahví a jablky, ale dává přednost 
sféře geometrie.
Vernisáž 2. 2. v 17 hod.

1. 2. GRI-GRI – africké rytmy
Hudební vystoupení skupiny GRI-GRI ten-
tokrát pro poslech i tanec. Rytmy pocházejí 
ze západní Afriky, především z Mali a Gui-
neje. V  19 hod./vstupné dospělí 80,-Kč / 
děti a studenti do 18 let 40,- Kč / Masajové 
zdarma / ZTPP zdarma

2. 2. O lakomé Barce 
Marionetová pohádka s  dominantní scé-
nou. DS Divadla KAKÁ z  Prahy zahraje 
příběh Jana Wericha o  tom, kdo je Barka 
a proč se o ní říká, že je lakomá? Vhodné 
pro děti od 3 let. V 15 hod./vstupné děti 45 
Kč, dospělí 55 Kč

4. 2. Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap 
Petr Hirsch představí ve fotografiích  
16 090 km dlouhou pěší pouť ze Dvora Krá-
lové nad Labem do španělského Santiaga de 
Compostela, italského Říma a  Jeruzaléma 
v Izraeli. V 19 hod./vstupné 50 Kč / studenti 
40 Kč 

5. 2. Malé (ne)sněhy 
Skupina PPS zve na elektroakustický big-
bítek do Malé scény! Petr Kulda: kvartová 
violoncella, zpěv, Karel Pokorný: elektro-
akustická kytara, zpěv, Jaromír Petr: příč-
ná a  zobcové flétny, zpěv, Bára Čápová: 

zpěv, perkuse, Václav Kap-
lan: cajon. V 19 hod./vstup-
né dobrovolné do klobouku 

6. 2. Shun Li a Básník - Itá-
lie, Francie / 2011
Film, který vznikl na základě 
skutečného příběhu, vypráví 
o  přátelství čínské imigrantky a  původem 
jugoslávského rybáře na ostrově v  Itálii 
a o podezřeních, která jejich vztah vyvolal 
mezi místními lidmi i uvnitř čínské komu-
nity. 
V  19 hod./vstupné 70 Kč pro členy FK/90 
Kč pro nečleny

7. 2. Rock Station vol. 1 
Minifestival v Malé scéně. Představí se ka-
pely Pick n´Bow, Wasabi, Choose the muse. 
V 19 hod./vstupné 80 Kč

11. 2. Co přináší nová doba?
Další přednáška Evy Motyčkové v  Ústí 
nad Orlicí. Co s minulostí a  jak ji uzavřít. 
Pomoc světelných průvodců. Vztahy v  ro-
dinách. Proběhne řízená léčivá meditace. 
V 17 hod./vstupné 80,- Kč 

18. 2. Klasicismus a  historismus v  české 
architektuře 
V této přednášce vás zavedeme do období 
konce 18. a do 19. století, kde kraloval klasi-
cismus a posléze tzv. eklektické slohy neboli 
historismy, které se specifickým způsobem 
vracejí ke stylům dávno minulým. Předná-
šející: Jitka Kuběnková 
V 18 hod./vstupné 50 Kč/ studenti 30 Kč

20. 2. Koyaanisqatsi - USA / 1982
Strhující filmové podobenství beze slov 

o  světě. Naprosto fenome-
nální spojení obrazových ko-
láží filmového vizionáře G. 
Reggia s kongeniálními zvu-
kovými plochami minima-
listického hudebního mága 
P. Glasse. V 19 hod./ vstupné 
65 Kč pro členy FK/75 Kč 

pro nečleny

21. 2. O svobodném zednářství 
Přednáška o svobodném zednářství v podá-
ní Tomáše Srba a Zdeňka Velebného. V 19 
hod./vstupné 45 Kč

25. 2. Oázy Perlového Ostrova 
Nový dokumentární film ze Srí Lanky „ 
uvede kameraman, režisér a střihač v jedné 
osobě Martin J. Rýznar z Dolní Dobrouče. 
Je situace taková, jak ji média prezentují? 
Jaké jsou hlavní příčiny množství sirotků 
na Srí Lance – tsunami, povodně, občanská 
válka nebo něco jiného?“ Jak je vnímána 
rozvojová a  humanitární pomoc z  České 
republiky? 
V 19 hod./vstupné 50 Kč

27. 2. Neznámí hrdinové - Pohnuté osudy 
Setkání s  Pavlem Taussigem - filmovým 
historikem, publicistou a scenáristou, který 
obrací svou autorskou pozornost od české-
ho humoru, hlavně filmového, a jeho tvůrců 
k vážnému tématu – vzdává poctu české sta-
tečnosti. Projekce dvou dokumentů: o Ottle 
Davidové, nejmladší ze tří sester Franze Ka-
fky, a o Jaroslavu Fraňkovi, rozvědčíkovi od 
Berounky, zmiňovanému v díle Oty Pavla. 
V  19 hod./vstupné 50 Kč pro členy FK/60 
Kč pro nečleny/40 Kč pro studenty

ZVEME NA NOVÉ VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Vás zve na zcela nové výstavy. První je věnována cyklistickému sportu, jeho za-
čátkům a spolkové činnosti v Ústí a oživují ji velocipedy různého stáří zapůjčené ze soukromé sbírky. Najdete ji v 1. 
nadzemním podlaží Hernychovy vily pod názvem NA DVOU KOLECH... Druhá výstava je umístěna o patro výše 
a představuje typickou ženu , která si klade v této době otázku: V ČEM NA PLES? Představíme Vám modely, které se 
do muzejního depozitáře dostaly prostřednictvím daru či které jsou zatím jen zapůjčeny, ale které ve své době ze své nositelky udělaly určitě 
královnu plesu. Přijďte se podívat. Otevíráme 6. února v 17:00 hod. Výstavy potrvají do 23. března 2014.

Za všechny muzejníky srdečně zve Jarmila Süsserová, ředitelka muzea

MALÁ SCÉNA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
MS Ústí nad Orlicí vyhlašuje soutěž ÚSTECKÁ HITPARÁDA. Zpívá vám to, hraje a ladí 
vám to? Ukažte to ostatním, nebojte se a přijďte vystoupit do Malé scény ve dnech 7. – 9. 
března 2014.
Soutěžíme v kategoriích jednotlivci, hudební kolektivy 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, open. 
K vystoupení potřebujete vlastní doprovod.
Vítězové budou odměněni a uskuteční se i divácká soutěž.
Přihlášky zasílejte na adresu msuo@seznam.cz, nebo volejte na tel.: 608 180 002

SBĚRATELSKÁ BURZA
Sběratelskou burzu všech sběratelských 
oborů pořádá Klub filatelistů dne 16. úno-
ra od 7:30 hodin v 1. patře hotelu Poprad 
v Ústí nad Orlicí.
Přijďte nabídnout své přebytky pohlednic, 
známek, nálepek, etiket, fotografií, knih, 
odznaků, hodinek atd., přijďte si doplnit své 
sbírky. Občerstvení zajištěno.
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Úterý 11. února od 15:00 hodin – CÍNOVÝ VOJÁČEK – akce pro děti
Středa 12. února od 15:00 hodin - S POHÁDKOU DO SVĚTA – akce pro děti
Středa 12. února od 18:00 hodin – ZAPOMENUTÉ ÚSTÍ TEXTILNÍCH MANUFAKTUR – přednáška Mgr. Věry Seko-
tové z cyklu Akademie volného času 2014
Čtvrtek 13. února od 15:00 hodin - KAMARÁD PES – akce pro děti
Úterý 18. února od 15:00 hodin – GENEALOGICKÝ WORKSHOP, jak začít s vytvářením rodokmenů
Středa 26. února od 18:00 hodin – SOUKROMÝ ŽIVOT BOŽENY NĚMCOVÉ – přednáší PhDr. Hana Mazuchová
Od ledna do března probíhá v knihovně VÝSTAVA o ústeckém rodákovi JANU STEKLÍKOVI, která představí jeho život a dílo. Otevřeno je 
během provozní doby knihovny.
Během jarních prázdnin od 10. do 14. února bude Dětské oddělení otevřeno od 9:00 – 14:00 hodin.

SPORTOVNÍ PLES V KERHARTICÍCH
FK Kerhartice pořádá v pátek 21. února od 20:00 hodin tradiční SPORTOVNÍ PLES. 

Cena vstupenky v předprodeji je 90 Kč, v den konání 120 Kč. 
Předprodej vstupenek bude 15. února v restauraci „U Kačera“, 

rezervace na tel.: 737 927 811, paní V. Beyerová

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES 
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES,
který se koná dne 15. února od 20:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí.

Vstupné: 90 Kč + 10 Kč místenka do velkého sálu. K tanci a poslechu hraje hudební skupina SKELET.
Na Vaši návštěvu se těší ústečtí dobrovolní hasiči. Tombola a občerstvení zajištěno.

Předprodej vstupenek bude probíhat v Hasičském domě každé pondělí a středu počínaje 3.2. od 16:00-18:00 hodin.

HASIČSKÝ PLES V ČERNOVÍRU
Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobotu 1. února HASIČSKÝ PLES. Zahájení se uskuteční ve 20:00 hodin v hostinci 

U Bobše v Černovíru. Hudba: Studio MIX Libchavy.

V ROŠKOTOVĚ DIVADLE SE LÉPE DÝCHÁ

V Roškotově divadle došlo v  roce 2013, ke 
kompletní demontáži vysloužilého, tep-
lovzdušného vytápění a  instalaci nového 
systému vytápění a  větrání. Důvodů k  re-
konstrukci bylo více, mezi ty hlavní patřil 
nedostatečný výkon topného systému, špat-

ná efektivita, problém s  větráním 
a další. Projekt byl jednou z investic 
městské společnosti TEPVOS, spol. 
s r.o. .

Nový teplovzdušný systém význam-
ně zvýšil komfort užívání prostor 
divadla, snížil hlučnost, výrazným 
způsobem zlepšil účinnost ohřevu 
a to při současném plnění hygienic-
kých norem a  limitů. Teplovzdušné 
vytápění, je nově kombinováno se 
systémem větrání, kdy je průběžně 

automaticky monitorována kvalita vzdu-
chu a při zhoršení hygienických parametrů 
vzduchu, je plynule měněn za čerstvý. Navíc 
je vzduch neustále filtrován a čištěn od pev-
ných částic i pachů.

Nový systém používá dvě špičkové vzdu-
chotechnické jednotky, vybavené automa-
tickým, filtračním zařízením s aktivním uh-
líkem a dvojitou předfiltrací. Dále jednotka 
obsahuje, výkonnou odtahovou jednotku, 
systém snímačů kvality vzduchu, teplot, vlh-
kosti, CO2, požáru, atd. Technika, je ovlá-
dána, moderním, plně automatickým, řídí-
cím systém, který je napojený na centrální 
dispečink TEPVOS, spol. s  r.o. Pracovníci 
dispečinku TEPVOS, mají dokonalý přehled 
o aktuálním stavu všech parametrů v budo-
vě divadla a mohou je okamžitě přizpůsobo-
vat požadavkům provozovatele. 

Přejeme všem návštěvníkům Roškotova 
divadla krásné kulturní zážitky a  příjemně 
strávený čas v  pěkném prostředí. Městská 
společnost TEPVOS, spol. s r.o.
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SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Neděle 2.2. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL II. LIGA (družstva)
Úterý 4.2. – 19:00 – 22:30 hodin
ÚSTECKÁ 1. LIGA (družstva)
Středa 5.2. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 5.2. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (družstva)
Čtvrtek 6.2. – 18:30 – 22:00 hodin
GENERALI CUP (jednotlivci)
Neděle 9.2. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL I. LIGA (družstva)
Úterý 11.2. – 16:30 – 22:30 
TACL CUP (jednotlivci)
Středa 12.2. – 18:30 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
čtvrtek 13.2. – 18:00 – 22:30 hodin
SENIORSKÁ LIGA ČBA (družstva)
Neděle 16.2. – 9:45 – 15:00 hodin
ČBA DIVIZE SK. C (družstva)
Úterý 18.2. – 19:00 – 22:30 hodin
ORSO 3. LIGA (družstva)
Středa 19.2. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 19.2. – 19:00 – 22:30 hodin
KAJA UNO 4. LIGA (družstva)
Čtvrtek 20.2. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (jednotlivci)
Neděle 23.2. – 9:45 -15:00 hodin
ČBA RBL VÝCH. ČECH (družstva)
Neděle 23.2. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL I. LIGA (družstva)
Pondělí 24.2. – dle účasti
OKRESNÍ PŘEBORY (jednotlivci)
Úterý 25.2. – 19:00 – 22:30 hodin
HENRY GRIL 5. LIGA (družstva)
Středa 26.2. – 19:00 – 22:30 hodin
FORTELL 6. LIGA (družstva)
Čtvrtek 27.2. – 16:30 – 22:30 hodin
ESAB (jednotlivci)
Pátek 28.2. – dle účasti
OKRESNÍ PŘEBORY (jednotlivci)
TEL. REZERVACE: 465 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz

ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE 
Klub sportovní gymnastiky uspořádal dne 14. 12. 2013 již 8. ročník oddílového závo-
du „O Mikulášský pohár“ v gymnastickém dvojboji, kterého se zúčastnilo 32 závodnic, 
z nichž těm nejmladším, které soutěžily v gymnastických disciplínách vůbec poprvé, bylo 
teprve 5 let! Přítomní diváci, kteří zaplnili tělocvičnu do posledního volného místečka, 
prokazovali znalosti z oboru sportovní gymnastiky prostřednictvím náročného vědomost-
ního kvízu. Vítězové skórovali poměrně přesně a výsledky tří nejlepších v pořadí byly velmi 
těsné. Příjemný podvečer doprovázený vánočními a pohádkovými melodiemi byl završen 
předáním věcných odměn všem závodnicím, které se na kontrolní závod plné tři měsíce cí-
levědomě připravovaly. Jména vítězek v jednotlivých kategoriích: Adéla Kmoníčková, An-
děla Venclová, Aneta Kohlová a Viola Škrobánková, která společně s Růženou Škrobán-
kovu dosáhla shodného bodového ohodnocení a obě se tak staly držitelkami Mikulášského 
poháru pro nejvyšší počet dosažených bodů závodu. Akci finančně podpořilo Město Ústí 
nad Orlicí a společnost REJA, a věcnými dárky přispěly společnosti Coca Cola a Mediate. 
Děkujeme za podporu místnímu gymnastickému sportu a přejeme si, aby se i nadále těšil 
přízni a zájmu pohybu chtivých šikovných dětí. 

Tým trenérek SG .  Info: www.sport-gym.estranky.cz 

Tenisový klub Ústí nad Orlicí vypisuje 
výběrové řízení na provozovatele zre-
konstruovaného bufetu v tenisovém are-
álu. 
Bufet je možno provozovat celoročně. 
Začátek pronájmu je od 1.4. 2014.
Nabídky posílejte nejpozději do 20.2. 2014 
na adresu info@tkuo.com. 
Bližší informace na tel.: 602 116 726

PLAVECKÁ ŠTAFETA ŠKOL – NOVÁ TRADICE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Druhé kolo Okresní školní ligy plavecké štafety žáků o putovní pohár Krytého plaveckého 
bazénu se konalo v Ústí nad Orlicí 14. 1. 2014. Přihlásilo se osm škol a ve štafetě na 200 metrů 
plavalo 100 žáků. První kolo proběhlo 19. 11. 2013 v Krytém plaveckém bazéně v Ústí nad 
Orlicí a přihlásilo se 11 škol a plavalo 172 žáků.
Celkovým vítězem se stalo Gymnázium Ústí nad Orlicí s počtem bodů 54, druhé místo ob-
sadila ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí s počtem bodů 42 a třetí místo ZŠ 28. října Žamberk 
s počtem bodů 38. Hlavní cenu putovní pohár ve tvaru skleněné kapky, předal pan starosta 
města Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Město také připravilo plakety pro první, druhé a třetí místo, 
které byly předány vítězným školám. Každý soutěžící dostal pozornost od partnerů soutěže.

Byli jsme potěšeni zájmem škol o  novou 
plaveckou soutěž, která je připravena pro 
druhé stupně základních škol a  víceletých 
gymnázií. Věříme, že se nám podařilo za-
čít novou tradici v Ústí nad Orlicí. Děku-
jeme školám z  Ústí nad Orlicí Gymnáziu, 
ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Komenského, ZŠ Tře-
bovská a dalším školám z okolí Gymnáziu 
Žamberk, ZŠ Nádražní Žamberk, ZŠ Dolní 
Libchavy, ZŠ Sv. Čecha Choceň, Soukromé-
mu gymnáziu Letohrad, ZŠ Komenského 
Letohrad a ZŠ 28. října Žamberk. Budeme 
se těšit na další ročník.

CVIČENÍ PILATES
Posilovací cvičení s  účinky na tvarování 
postavy, vyrovnání svalových disbalancí, 
prevenci a nápravu bolestí zad.
Cvičíme na Gymnáziu ÚO (boční vchod 
tělocvičny) každé pondělí 18:30 – 19:30 
hod. Vstupné 40 Kč. Bližší info: Jana Špar-
linková, tel.: 777 087 220.
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VÝROČNÍ ROKU 2013 VE FOTOGRAFIÍCH

Květen 2013
55. ročník KHS 

Duben 2013
5. ročník festivalu Jeden svět

Duben 2013
90. výročí založení TJ Sokol Kerhartice
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• KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN Je terapeutická metoda, která pomocí svalového testu dokáže zmírnit a odstranit psychické 
a fyzické problémy u dětí a dospělých.  Pomáhá při: hyperaktivitě, potížích s učením, různých dyslexiích, koktání, pomočová-
ní dětí,problémech s těhotenstvím, otěhotněním, snížené imunitě, kožních problémech, bolestech hlavy, zad, svalů, různých 
fóbiích, depresích, alergiích a jiných nerovnováhách. tel.730129167 

 www.vera-olivova.sweb.cz 

•  SALON TYRKYS – MANIKÚRA, PEDIKÚRA
 Romana Šimková proti Roškotovu divadlu, Husova 1058, ÚO. V únoru nabízím VALENTÝNSKÉ DÁRKOVÉ POUKÁZKY. 

Tel.: 732 819 977

• Pro své holandské přátelé sháním ke koupi zemědělskou usedlost. Tel: 734 313 232
 
• S nordic walking vstříc vašemu novoročnímu předsevzetí! Pojďte s námi shodit přebytečné kilogramy, 
 poznat nové tváře i místa nejen našeho kraje. www.pavla-sulcova.cz, tel. 606 068 779.
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ZELENÉ PROMĚNY KOCIÁNKY 

V říjnu 2013 proběhlo tříleté výročí otevření parku 
Kociánka. Chtěli bychom se s Vámi podělit o zkušenosti 
s péčí o zeleň v tomto netradičním prostoru. Určujícími 
přírodními faktory místa jsou výslunná jihozápadní 
expozice a ukloněné jílové podloží. V těchto vstupních 
podmínkách bylo instalováno 128 masivních 
betonových kruhů různého průměru nad úrovní terénu. 
Velké kruhy (67 ks) s výsadbami stromů jsou spojeny se 
zemí. Byla v nich před výsadbami nahrazena původní 
zemina kompostem cca. 90 cm pod úroveň terénu a 
instalován závlahový systém. Malé kruhy „nádoby“ (61 
ks) nejsou spojeny se zemí, jsou v podstatě betonovými 
květináči. Při realizaci byly naplněny zeminou a u 
většiny povrch překryt křemenným kačírkem. Vše bylo 
realizováno dle projektu. 

Dominantou velkých kruhů jsou různé kultivary javorů, 
které jak doufáme do několika let vytvoří zapojený 
baldachýn korun nad celým prostorem. Kořeny stromů
rychle prorostly kompostem do podloží. Kromě živin 
mají dostatečnou závlahu ze závlahového systému i 
podloží a také teplo v betonových ke slunci 
orientovaných kruzích. Jejich růst je dokonce tak 
překotný, že to vytváří problémy s mrazovými deskami 
na kmenech za předjarního střídání teplých dnů a 
nočních mrazíků.  Kruhy se stromy jsou ve většině osety 
odolnou trávou, do které bylo na začátku vsazeno 1660 
ks cibulovin ve směsi (modřenka, talovín, krokus, 
sasanka, apod.) pro efekt jarního aspektu. Některé velké 
kruhy byly v začátku osázeny trvalkami (1793 ks) 
v mulči (zběhovec, kakost, barvínek, břečťan, apod.) a 
nádoby travinami (162 ks). Zdánlivě velké celkové 

počty, nevypadaly již příznivě po rozpočítání na 
kruhy, v průměru 55 ks sazenic trvalek na kruh a 
2,65 ks trav na nádobu. Nad rámec projektu bylo tedy 
přidáno dalších 638 ks trvalek.  

První zima 2010-2011 a následná sezóna ukázala jaké
panují v nadzemních kruzích a především nádobách 
extrémní podmínky. Velká část trvalek navržená 

projektem vymrzla, nebo zaschla pod rozpáleným 
kačírkem v nádobách. Následně jsme tedy povětšinou 
odstranili kačírek, nahradili jej mulčem, zintensivnili 
závlahy a v roce 2011-2013 dosázeli 1133 ks, jak 
doufáme ještě odolnějších trvalek.  Ač některé původně
vysazené rostliny spíše stagnují (barvínek), mohli jsme 
se v roce 2013, přes všechny těžkosti, těšit již z pěkných 
zapojených kvetoucích nádob a kruhů s rozchodníky, 
plaménky, astrami, zimolezy, rudbeckiemi, kultivary
řebříčků apod. 

Celkové náklady od otevření Kociánky v listopadu 2010 
na údržbu zeleně v kruzích a nádobách, mlatových cest 
a 934m2 travnatých ploch v okolí Kociánky byly jen na 

odboru životního prostředí vyčísleny na 602 739 Kč.
V této souvislosti vyznívají úsměvně představy autora 
projektu „ na ploše je celá řada mobilních nádob na 
zeleň. Vzhledem ke krátké životnosti výsadeb a 
obtížnosti údržby je zde navrženo osázení pouze 
letničkami ve vyjímacích kontejnerech.“ Dle našich 
propočtů by každoroční osazování nádob letničkami, 
namísto trvalek za období tří let spolykalo dalších více 
jak 900 000 Kč.  

Věříme, že občané chápou, co je ve finančních možnostech města a těšíme se, že i méně nákladná výsadba trvalek, jak léty 

obroste „beton“, bude čím dál více lahodit oku. 
  

Mgr. Jiří Holubář - místostarosta města a Mgr. Tomáš Kopecký - odbor ŽP 

Různé druhy kruhů a nádob s výsadbami (10.2010)

  

I tento kruh osázený v soutěži žáky ZŠ Bratří Čapků (10. 2010) nepřežil zimu 

Snad nám budou dělat nadále trvalky radost jako v červnu 2013



přítomným do nového roku. Poté se již roz-
burácel očekávaný ohňostroj, který symbo-
licky zakončil starý rok.

DOBROVOLNÍ HASIČI 
BILANCUJÍ UPLYNULÝ ROK 

Tradičně začátkem nového roku bilancu-
jí rok uplynulý Sbory dobrovolných hasičů. 
V  sobotu 18. ledna se konala valná hroma-
da SDH Hylváty.  Město Ústí nad Orlicí má 
celkem čtyři jednotky Sborů dobrovolných 
hasičů. Konkrétně je to jednotka Ústí nad 
Orlicí I. a  dále jednotky v  Černovíru, Hyl-
vátech a  Knapovci. Jednotky SDH se podílí 
nejen na zásazích a  likvidacích mimořád-
ných událostí, ale také pomáhají s organizací 
řady akcí ve městě. Po boku profesionálních 
jednotek likvidují požáry, ochraňují majetek 
a  pomáhají při živelných pohromách jako 
jsou například povodně. Pozadu nezůstávají 
ani s  konáním mnoha sportovních a  spole-
čenských akcí. Věnují se také výchově mla-
dých hasičů, kteří se pravidelně účastní mno-
ha soutěží a  cvičení. Mezi hosty valné hro-
mady nechyběl ani starosta města Petr Hájek.

ZNÁME NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
SPORTOVCE OKRESU

V  pondělí 20. ledna se v  Kulturním domě 
v Ústí n.O. konalo vyhlášení již 45. ročníku 
Ankety o nejúspěšnější sportovce okresu Ústí 
nad Orlicí za rok 2013. Toto vyhodnocení je 
určeno jako ocenění a poděkování těm nej-
úspěšnějším sportovcům a kolektivům z řad 
dětí, mládeže i  dospělých, je určeno také 
obětavým trenérům, cvičitelům a rozhodčím 
z řad TJ a SK okresu Ústí nad Orlicí. 
V hlavní kategorii DOSPĚLÝCH se na prv-
ním místě umístil Lukáš Novák za hasičský 
sport HZS Ústí n.O. Druhý skončil atlet Ro-
bert Krupička z domácí Jiskra Ústí n.O. a na 
třetím místě se umístila cyklistka Monika 
Simonová ze Sokola Č. Třebová. Ve středu 
26. března pak budou v  Roškotově divadle 
vyhlašováni Nejlepší sportovci Pardubického 
kraje za rok 2013.

ZÁSTUPCI ÚSTÍ N. O.  
A Č. TŘEBOVÉ BILANCOVALI 

UPLYNULÝ ROK
V pátek 20. prosince se uskutečnilo přátelské 
setkání vedení našeho města v čele se staros-
tou Petrem Hájkem a vedení sousední České 
Třebové v čele se starostou Jaroslavem Zed-
níkem. Setkání se uskutečnilo na Andrlově 
chlumu, kde zástupci obou měst nejen bilan-
covali uplynulý rok, ale také hovořili o spo-
lečných tématech jako rozpočty obou měst, 
záměry a  plány investičních akcí v  příštím 
roce a  další společná témata. Setkávání zá-
stupců obou měst se koná zpravidla dvakrát 
do roka.

ŽIVÝ BETLÉM NA ŠTĚPÁNA 
MĚL VELKÝ ÚSPĚCH

Na svátek svatého Štěpána se konal tradiční 
Živý betlém připravovaný Římskokatolickou 
farností Ústí n.O. ve spolupráci s  tanečním 
oddělením ZUŠ J. Kociana a  Městem Ústí 
n.O. Všichni přítomní si mohli připomenout 
vánoční příběh inspirovaný biblickým pří-
během mudrců z Východu, který se odehrál 
před dvěma tisíci lety v Betlémě. Odpolední 
program začal na náměstí představením scé-
nického tance dětí ze ZUŠ, zakončené průvo-
dem tří králů do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Za zvuku trubačů si všichni rozsvítili 
svíčku betlémským světlem a  zaplnili kos-
tel do posledního místa. Tříkrálová scénka 
v podání třech kněží ústecké farnosti a cho-
reografie dětí u svaté rodiny za zpěvu koled 
vytvořila krásnou betlémskou atmosféru.

OHŇOSTROJ NA MÍROVÉM 
NÁMĚSTÍ ZAKONČIL STARÝ ROK

Poprvé jsme se společně loučili se starým 
rokem 2013 na Mírovém náměstí. Na sil-
vestrovský podvečer byla připravena ohňová 
show skupiny Firelovers z Prahy. Po téměř 15 
minutovém vystoupení následovalo vystou-
pení starosty města Petra Hájka a místosta-
rosty Zdeňka Ešpandra, kteří popřáli všem 
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VÁNOCE V GALERII 
POD RADNICÍ

Výstava nazvaná „Vánoce v  galerii“ byla 
v Galerii pod radnicí v Ústí n.O. otevřena od 
15. prosince. K vidění byla řada netradičních 
a cizokrajných betlémů, malby, kresby a gra-
fiky. Část výstavy byla věnována ústeckému 
výtvarníkovi, malíři a  betlémáři Zdeňku 
Brožkovi a  Václavu Sokolovi, který byl au-
torem keramického betlému určeného pro 
kostel v našem městě. Betlém se bohužel ne-
dochoval do současné doby. Na výstavě bylo 
možné si prohlédnout fotografie tohoto bet-
lému a seznámit se se zajímavými informace-
mi o jeho vzniku.

VÁNOČNÍ KONCERT SOUBORŮ 
A ORCHESTRŮ ZUŠ

Vánoční koncert souborů a  orchestrů Zá-
kladní školy Jaroslava Kociana se ve čtvrtek 
19. prosince uskutečnil v  Roškotově diva-
dle. Na programu koncertu byla vystoupení 
smyčcového, kytarového a flétnového soubo-
ru, dále trumpetového kvarteta a pěveckých 
oddělení. Nejpočetnějším z  vystupujících 
byl symfonický orchestr DECAPODA, dále 
swingový orchestr BLACK BAND a  nově 
vzniklý kytarový orchestr nazvaný SWEET 
WOOD.
Součástí večera byla také výstavka prací, 
s vánoční tématikou, dětí z výtvarného obo-
ru školy. 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI 
15. PROSINCE 2013 – 15. LEDNA 2014


