
Ústecké Vánoce 2009
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům 
a účinkujícím, kteří se podíleli na letošních Ústec-
kých Vánocích.
Poděkování patří také všem sponzorům, kteří se na 
úspěšném průběhu této akce podíleli:
Kabelová televize, spol. s r.o., Stapo, s.r.o., Ekola 
České Libchavy, s.r.o., Proplast, spol. s r.o., Mol-
dex/Metric, v.o.s, ACE Trade, spol. s r.o., Tepvos, 
spol. s r.o., Pavel Pirkl-úklidová firma, Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR, Gastro Komplet, TIPO, 
ai5, s.r.o., Agrostav, a.s., RIETER CZ, Bemal,  
Zahradnictví Petr a  Vlaďka Šťastní, MASO-EKO, 
s.r.o., KAMODY, s.r.o.

Dotační programy města 
pro rok 2010 vyhlášeny

Rada města na svém zasedání dne 23. 11. 2009 pro-
jednala a schválila dotační programy města pro rok 
2010. Konstatovala, že připravené programy reagu-
jí na společenskou poptávku organizací působících 
v oblasti sportu, kultury, školství, volnočasových 
aktivit i sociálních služeb a zdravotnictví a umož-
ňují rovněž podpořit aktivity směřující k zachová-
ní a obnově památek. Celý proces by měl být pro 
žadatele jednodušší, než tomu bylo v minulosti, 
proto byly provedeny některé úpravy jak přímo 
v programech, tak i v požadovaných  formulářích. 
Pracovníci městského úřadu, kteří se danou pro-
blematikou zabývají, jsou připraveni žadatelům 
poskytnout maximální metodický a konzultační 
servis, aby ohlasy na dotační systém města byly co 
nejlepší. Žádosti o dotace pro rok 2010 se přijí-
mají na předepsaných formulářích do 8. 1. 2010 
(sport, školství, kultura) a do  29. 1. 2010 (sociál-
ní oblast a zdravotnictví).
Přehled dotací:
a) na sportovní a volnočasové aktivity 
    A1) na sportovní činnost, odměny trenérům
    A2) na jednotlivé sportovní a volnočasové akce
b) na rozvoj a údržbu sportovišť
c) na nájem sportovišť
d) na kulturní aktivity (kulturní a volnočasové 

akce, kulturní činnost)
e) na zachování a obnovu památkového fondu
f) na projekty škol
g) na činnost v oblasti sociálních služeb a zdra-

votnictví
h) na ostatní projekty
Formuláře žádostí o dotace (včetně příloh) jsou 
k dispozici:
- na věcně příslušném odboru (tj. odboru školství, 

kultury, mládeže a tělovýchovy nebo odboru 
sociálních služeb)

- v Informačním centru
- na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz 

(sekce Dotace města nebo Tiskopisy MěÚ)
Mgr. Luboš Mikyska,

vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy

Zápisy Dětí Do 1. tříD Zš
Zápisy dětí do 1. tříd na ZŠ Bratří Čapků 1332, 
ZŠ Komenského 11 a ZŠ Třebovská 147 se usku-
teční ve dnech 26. a 27. ledna od 14:00 do 17:00 
hod. Rodiče přinesou vyplněný dotazník a rod-
ný list dítěte. Zápis do 1. třídy na ZŠ Kerhartice, 
Školní 75 se uskuteční dne 26. ledna od 14:00 do 
17:00 hod. Rodiče přinesou občanský průkaz a rod-
ný list dítěte.

Den otevřených Dveří 
na Zš Bratří čapků

Ve středu 13. ledna  od 13:00 do 19:00 hodin se na 
ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 uskuteční již 
tradiční „Den otevřených dveří“. Srdečně na něj 
zveme rodiče, bývalé žáky i další veřejnost.

přípravná tříDa 
Pro školní rok 20010/11 se v ZŠ Ústí nad Orlicí, 
Školní - Kerharticích opět připravuje otevření pří-
pravné třídy. Je určena dětem ve věku 5 a 6 let, 
u kterých se vyskytují určité obtíže v mluveném či 
kresleném projevu, problémy s pohybovou obrat-
ností, nesoustředěností nebo kolektivní adaptací. 
Pod vedením speciální pedagožky se děti v pro-
storách školy cíleně připravují na vstup do první 
třídy základní školy, na plnění školních povinnos-
tí a zároveň odstraňují diagnostikované obtíže. 
Vzdělávání probíhá formou hravých činností a jsou 
doplňovány aktivním odpočinkem v tělocvičně, na 
hřišti nebo v relaxačním koutku. Výuka v příprav-
ce je bezplatná a zákonem omezený počet dětí ve 
třídě dává záruku individuální péče. Děti se nekla-
sifikují a po absolvování obdrží pochvalný list. Pří-
mo ve škole se stravují a také mohou navštěvovat 
ranní nebo odpolední družinu. Do přípravné třídy je 
možno přihlásit děti z celého města Ústí nad Orli-
cí i okolí, zápis proběhne v květnu, přesný termín 
přinese dubnový Zpravodaj. Zapsání dítěte nepod-
miňuje nástup k plnění povinné školní docházky 
v Kerharticích. Pro zájemce bude dopravu dětí 
nadále zajišťovat dopravní služba ČČK Ústí n. O. 
K zápisu je potřeba donést kromě rodného listu 
dítěte a občanského průkazu rodiče i doporučení 
z vyšetření pedagogicko-psychologické poradny 
nebo jiného speciálního centra. Pro bližší informace 
kontaktujte vedení školy na tel. číslech 465523109 
nebo 739455277. 

PaedDr. Eva Faltysová

senior kluB při csp 
města  Ústí naD orlicí  

14. ledna  - Vycházka za ústeckými betlémy - 
Prohlídka tří betlémů v centru města (Štanclovi, 
Brožkovi - Mendrik). Sraz na náměstí u morového 
sloupu ve 13:30 hodin. Možnost posezení v hostinci 
„Na Mendriku“. Za SK se akce zúčastní paní Marie 
Bílková.  
15. ledna a 22. ledna - Plavání pro členy Senior 
klubu - Vždy od 13:00 do 14:00 hodin  v krytém 
plaveckém bazénu (30 min. cvičení ve vodě, 30 
min. plavání). Vstup 20,- Kč na průkazku SK.
18. ledna -  Karibská kráska Kuba aneb Putování 
po ostrově (ne)svobody. 
Roškotovo divadlo v 19:00 hod. Předprodej vstu-
penek pro členy SK dne  12.1. ve Sladkovně vždy 
od 10:00 do 12:00 hodin. Vstupné pro člena SK 
40,- Kč.  
19. ledna 2010 – České menšinové školy v Sude-
tech - Přednáška Dr. Cihláře od 14:00 hodin ve 
Sladkovně. 
Těšíme se na Vaši účast !

Za SK a Komisi RM pro práci se seniory
JUDr. Zdeněk  Ešpandr

poplatky  
Za komunální oDpaD

Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností od 1.1.2010 
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad). Výše poplatku se nemění 
a zůstává i pro rok 2010 ve výši 500 Kč ročně na 
jednoho poplatníka. 
Místní poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za 

domácnost může být poplatek odváděn společ-
ným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou 
povinny obci oznámit jména a data narození 
osob , za které poplatek odvádějí do 31.3. pří-
slušného kalendářního roku,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící  k individuální rekreaci, 
ve které není  hlášena k trvalému pobytu žád-
ná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnic-
ké právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající  
poplatku za jednu fyzickou  osobu.

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:
a) najednou, nejpozději do 31.3.2010, činí-li celko-

vá poplatková povinnost poplatníka, společného 
zástupce domácnosti, vlastníka nebo správce 
domu méně než 1.000 Kč,

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 
31.3. a do 30.9.2010  činí-li celková poplatko-
vá povinnost společného zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu více jak 1.000 Kč 
a méně než 10.000 Kč,

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozdě-
ji do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.2010, případně 
ve dvanácti stejných splátkách, a to nejpozději 
do 25. dne příslušného měsíce, činí-li celko-
vá  poplatková povinnost společného zástupce 
domácnosti, vlastníka nebo správce domu více 
jak 10.000 Kč,

d) poplatek může být zaplacen i jednorázově do 
31.3.2010.

Místní poplatek se platí bez vyzvání správce míst-
ního poplatku vždy nejpozději v termínech uve-
dených v písm. a) – d) předchozího odstavce a to 
v hotovosti v pokladně kanceláře pro správu 
místních poplatků  Města Ústí n. O.,  Sychrova 
16, Ústí n,O. (boční vchod),  nebo bezhotovostně 
na účet města číslo 19-420611/0100, konst. sym-
bol 1318. Variabilní symbol bude poplatníkovi, 
nebo společnému zástupci sdělen telefonicky na 
čísle 465 514 210, na žádost na elektronické adre-
se machal@muuo.cz , nebo osobně v pokladně. 
Pro poplatníky, kteří hradili poplatek bezhotovostně 
v roce 2009, zůstává variabilní symbol beze změny, 
změní se jenom číslo účtu města.
Platby v hotovosti budou přijímány v pondě-
lí a středu od 8:00 do 17:00, v úterý, čtvrtek 
a v pátek od 8:00 do 14:00. Při platbě v hotovosti 
sdělí poplatník, nebo společný zástupce rodné číslo 
nebo IČO. 
Pokud nebude místní poplatek za komunální 
odpad zaplacen včas nebo ve správné výši, vymě-
ří správce poplatku místní poplatek za komunál-
ní odpad platebním výměrem a může zvýšit včas 
nezaplacený poplatek až na trojnásobek !!!   

Ing. Jozef Polák, vedoucí finančního odboru

informace oDBoru 
životního prostřeDí

Od 1.1.2010 dojde ke změně výše poplatku za 
zapojení do systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu a stanovení systému nakládání se stavebním 
odpadem na území města Ústí n.O. z původních 
500,- Kč na 1.000,- Kč za kalendářní rok. 
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Likvidace směsného komunálního odpadu:
Popelnice 2.400,- Kč/rok
Kontejner 11.500,- Kč/rok
Tříděný odpad:
papír a lepenka 5 Kč/kg
sklo  2,5 Kč/kg
kov 4 Kč/kg
plast 12,50 Kč/kg
Původci, kteří produkují odpad zařazený podle 
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunál-
nímu odpadu (právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání) mohou tento systém využít 
na základě písemné smlouvy s městem, která obsa-
huje sjednané ceny za tuto službu.
Původci odpadů mohou na základě smlouvy s měs-
tem využívat barevné kontejnery nebo sběrné stře-
disko odpadů (sběrný dvůr).
Upozorňujeme, že podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, jsou původci odpadů povinni odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií a na vyžádání 
předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úpl-
né informace související s nakládáním s odpady.
Pokutu do výše 300.000,- Kč uloží obecní úřad práv-
nické,  nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, 
která využívá systému zavedeného obcí pro naklá-
dání s komunálním odpadem bez písemné smlou-
vy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití 
nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. 
Původci odpadů mají rovněž možnost využít pří-
mo služeb společnosti EKOLA České Libchavy s. 
r. o. pro zajištění využití nebo odstraňování odpadů 
v souladu se zákonem.

oD Začátku roku 2010 se 
roZšiřuje mýtné v česku

Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních 
silnicích a vybraných komunikacích 1. třídy se 
od 1.1. 2010 rozšiřuje na všechna vozidla, jejichž 
povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny (u souprav je 
určující pouze hmotnost tažného automobilu).
Pokud jsou tato vozidla vybavena dálničním kupo-
nem z roku 2009, jehož platnost vyprší na konci led-
na, vzniká těmto vozidlům povinnost platit mýtné až 
po skončení platnosti dálničního kuponu, tedy nej-
později  od 1. února 2010.
Info na www.mytocz, nebo na tel.: 800 698629

nová lokalita 
„sluneční stráň“

Firma BARGO trade pana Petra Votočka ve spolu-
práci s městem Ústí n.O. připravila  a v listopadu 
dokončila lokalitu pro výstavbu 16  nízkopodlaž-
ních, nízkoenergetických a pasivních rodinných  
domků. Tyto největší stavební parcely v regionu se 
nacházejí v tiché a atraktivní lokalitě přímo u lesa 
v městské části Knapovec, která dostala výstižné 
jméno „Sluneční stráň“.
Na parcely o velikosti 1307m2 až 2513m2 se vzta-
huje směrnice města Ústí n.O. na podporu výstav-
by rodinných domků. Ta spočívá v „dotaci“ měs-
ta na vybudování technické infrastruktury ve výši 
200 000 Kč na jednu parcelu. O tuto částku je 
ponížena kupní cena těchto pozemků. Další dotace 
ve výši 500 000 Kč lze získat při výstavbě pasivní-
ho domu (www.pasivnídomy.cz, www.zelenauspo-
ram.cz). Další info na www.bargo.cz

evropské sociální 
fonDy na střeDní škole 
uměleckoprůmyslové 

Ústí naD orlicí
Na SŠUP v Ústí nad Orlicí byl 1. 10. 2009 odstarto-
ván projekt „Modernizace vzdělávacích podmínek 

odborného vzdělávání ve strojírenských oborech 
Nástrojař a Mechanik seřizovač“. Probíhá v rámci 
operačního programu „Vzdělávání pro konkurence-
schopnost“ a je spolufinancován z Evropského soci-
álního fondu a z rozpočtu České republiky. 
Projekt si klade za cíl zlepšit a modernizovat mate-
riálně technické, metodické a sociální podmínky 
pro zvyšování úrovně odborné přípravy žáků v obo-
rech strojírenského vzdělávání a dosažení pedago-
gické, didaktické a odborné úrovně pedagogických 
pracovníků potřebné pro realizaci vzdělávacích 
programů v souladu s aktuální materiálně technic-
kou a technologickou úrovní odvětví a potřebami 
výrobních firem a následné zvýšení odborné úrovně 
přípravy žáků. Nedílnou součástí projektu je vytvo-
ření výukových materiálů, pracovních sešitů a ve 
spolupráci se sociálními partnery i příprava mode-
lových úloh. Přímými partnery projektu jsou LDM 
spol. s r. o. Česká Třebová, RIETER CZ s. r. o., 
Vamberk a SOMA spol. s r. o., Lanškroun. 
Jsme přesvědčeni, že tento projekt, jehož ukončení 
je plánováno na červen roku 2012, bude význam-
ným přínosem pro zvýšení odborného kreditu školy 
a poskytne strojírenské výrobě regionu plně kvalifi-
kované a odborně zdatné pracovníky.

Ing. Zdeněk Salinger – manager projektu

ZáklaDní umělecká 
škola jar.kociana

Tříkrálový koncert – pěvecký sbor ČTYŘLÍS-
TEK
7. ledna v 18:00 hod. – kostel v Ústí nad Orlicí
Hudební besídka žáků hudebního oboru
11. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M. Mikulec-
ké - klavír
15. ledna v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ
Školní kolo soutěže ZUŠ – komorní hra
22. ledna od 14:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
25. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Pololetní koncert žáků ZUŠ
26. ledna v 18:00 hod. – Roškotovo divadlo
Třídní hudební besídka žáků p. uč. J. Kučera - 
trubka
28. ledna v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Jar.Kociana, Smetanova 1500, 
Tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz

e-mail: info@zusuo.cz

kluB přátel umění 
Ústí naD orlicí

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás srdečně zve 
do Galerie pod radnicí na výstavu, která se usku-
teční ve dnech

8.1. - 29.1.2010
Jiří KŘIKLAVA - obrazy, fotografie

Jaroslav SVOBODA - sklo

tříkrálová sBírka 2010
Sbírka se v Ústí nad Orlicí uskuteční ve dnech 7. 
– 10. ledna a zahájena bude benefičním Tříkrá-
lovým koncertem, který se uskuteční 7. ledna od 
17:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí.

liDový ples
Městská organizace KDU-ČSL v Ústí n.O. Vás 
srdečně zve na tradiční Lidový ples, sobota  23. 
ledna od 20:00 hod. v Kulturním domě v Ústí n.O. 
Vstupné + místenka je 100 Kč. K tanci a poslechu 
hraje RELAX BAND J. Zemana. Tombola a občer-
stvení.

Předprodej: V. Kada, Zborovská 971, 
tel.: 465 523383, Knihkupectví Flétna Ústí n.O, 
tel.: 465 526245

mateřské centrum 
meDvíDek

Valná hromada + Kavárnička, 
pondělí 4. ledna od 10:00 hodin
Pletení z papíru, úterý 5. a 19. ledna 
od 14:30 hodin. Přijďte si vyzkoušet 
techniku tzv. „papírového pedigu“. 
Břišní tance pro dobrou náladu,  úterý 5., 12., 19. 
a 26. ledna vždy od 17:30 hodin. Vstupné dobro-
volné.
Pohybové návyky kojenců a batolat, pondělí 11. 
ledna od 10:00 hodin
Potisk textilu, úterý 12. ledna od 14:30 hodin. 
S sebou vyprané bavlněné triko jakékoliv barvy.
Zdravé hubnutí s Lídou, středa 13. ledna od 9:30 
hodin
Original ATOK – aromaterapie, středa 20. ledna 
od 9:30 hodin
Rybka pro štěstí, úterý 26. ledna od 14:30 hodin. 
Výroba ze samotvrdnoucí hmoty.
Zdravé snídaně a svačinky pro děti, 
středa 27. října od 9:30 hodin
Setkání náhradních rodin, čtvrtek 28. ledna od 
15:30 hodin
Provozní doba
PO: 10 – 12 hod. – Nemluvňátka
ÚT: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + pohybový 
kroužek
ÚT: 14:30 – 17:30 hod. – Předškolkáček-herna + 
výtvarný kroužek
ST: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna
ČT: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + zpívánky
Kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 
605/965463, medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvicekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí a Par-
dubického kraje.

informace  
Ze souBoru c-Dance

Soubor C-Dance vstupuje do nového roku s dobrou 
zprávou. Naše řady se rozšiřují o 3 nové tanečníky, 
kteří si již vyzkoušeli divadelní prkna v kompono-
vané choreografii „Stairway to heaven“. Věříme, že 
jim vydrží elán i v nudných doučovacích hodinách 
taneční techniky, které v těchto týdnech podstupují. 
Další zájemci jsou srdečně zváni. Dále se připravu-
jeme na plesovou sezónu. 

Za soubor C-Dance Karolína Vašková

roDinné centrum srDíčko
Pro děti a rodiče
PO: 8:30 – 12:00 hodin
ST: 8:30 – 12:00 hodin (výtvarná dílna 
pro maminky)
PÁ: 8:30 – 12:00 hodin (angličtina pro 
batolátka)

Pro rodiče
ČT: 17:00 – 18:30 hodin - Angličtina pro rodiče – 
kont. osoba pí Voleská, tel.: 601  203130, vstupné 
30 Kč
SO: 18:00 – 20:00 hodin – Sportovní večer – Hyl-
váty U tří mostů, ve dnech 9. a 23. ledna, cena tělo-
cvičny bude rozpočítána podle sportujících. Účast 
nutno nahlásit nejpozději den předem, p. Drápalík, 
tel.: 739 264428
Středeční výtvarné dílny
  6.1. – Ozdobné rámečky na fotky
13.1. – Drhané závěsy na květináč 
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( s sebou klubko sysalu a květináč)
20.1. -  Gelové svíčky (skleněná nádobka na svíč-
ku, gel s knotem)
27.1. – Ubrousková technika na nádobí (nádobí 
k dispozici, ubrousky dle vlastního vkusu)
Jednorázové akce
ST: 6. 1. – Setkání DRC od 18:30 hodin
PO: 11.1. – Narozeniny v RC od 9:00 hodin
SO: 16. a 30.1. – Manželské večery, sál, od 17:00 
do 19:00 hodin
POZOR!!
4. ledna – Zahájení provozu
29. ledna – Pololetní prázdniny
Kontaktní osoba: Mgr. Nicol Brožová, vedoucí RC, 
tel.: 604 313249, e-mail:nicol.brozova@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

program DDm leDen 2010
Enjoy II. leden, únor, březen - snowboard pro 
začátečníky i pokročilé (dle sněhových podmínek), 
aktuální informace na internetu.
Výstava prací dětí ze speciální školy 13.1. od 
17:00 - čajovna DDM  
Pololetní prázdniny v tanci 29.1. - street dance, 
breakdance, břišní tance pro každého 
Snowboardové jarní prázdniny 22.2 - 26.2. Dolní 
Morava, pro pokročilé a začátečníky
DDM už připravuje  Letní tábor ve Zblovicích 3.7. 
- 17.7. Motto tábora: „tradiční tábor, s netradiční 
náplní“
Více info a přihlášky  na www.ddm-usti.cz, 
tel: 465525469, jsme také už i na Facebooku.

koncert Dechového 
orchestru města 

Ústí naD orlicí
27.11.2009 proběhl v Roškotově divadle v Ústí nad 
Orlicí druhý jubilejní koncert Dechového orches-
tru města Ústí nad Orlicí pod taktovkou dirigenta 
Josefa Kněžka. V dvouhodinovém programu zazně-
lo 13 pečlivě vybraných a přednesově dosti nároč-
ných orchestrálních skladeb v širokém žánrovém 
záběru od hudebních skladatelů různých časových 
období, národností i uměleckých směrů, jako host 
pak vypomohly dva ústecké pěvecké sbory Alou 
Vivat a Čtyřlístek a dětský žesťový soubor Lido-
váček Josefa Kučery. Přejme celému orchestru, aby 
mu nasazený směr plavby a chuť do dalšího hraní 
vydržely pokud možno ještě na celou řadu nejen 
jubilejních koncertů. Petr Kulda 

český červený kříž
Senior doprava ČČK, objednávky na 774 412117, 
permanentky na ČČK nebo v IC města. Tato služba 
je provozována za podpory města Ústí n.O. a Par-
dubického kraje.
Senior centrum, vzdělávací, relaxační a volnoča-
sové centrum pro seniory. Doprava na akce Centra 
za zvýhodněnou cenu 5Kč/jízda, nutno objednat, 
pouze pro seniory.
13. ledna – Šikovné ručičky, drátkování, od 14:00 
hod., vstupné 20 Kč
20. ledna – Naše zdraví v našich rukou, beseda 
o tibetsko-čínské medicíně, od 17:00 hod. vstupné 
dobrovolné, nápoj zdarma
27. ledna – Společenská středa, společenské hry, 
od 10:00 hod., vstupné dobrovolné, nápoj zdarma
Uvedené akce se konají ve Společenském centru 
ČČK, Kopeckého 840, ÚO
Pravidelné akce
Kavárnička – centrum setkávání, každé pondělí 
8:00 – 19:00 hodin
SeniorInternet kavárna, každé pondělí 8:00 – 

19:00 hodin, internet zdarma
Zdravé cvičení,relaxační cvičení pro seniory, info 
a přihlášky na 775 112998
Masáže – klasické a havajské, cena masáže 100 
Kč/30 min., info a přihlášky na 777 112998
Výstava fotografií – Okolí města Ústí nad Orlicí 
od 4. do 29. ledna, Společenské centrum ČČK
11. ledna – Bazar obnošeného ošacení, 9:00-12:00, 
13:00-15:30 hodin.

stomatologická 
pohotovost

2.-3.1. MUDr. S. Moučková, Dolní 443, 
Choceň, tel.: 465 471310
9.-10.1. MUDr. B. Nejedlý, Palackého 349, 
Choceň, tel.: 465 472408
16.-17.1. MUDr. M. Nekůžová, Na Štěpnici 999, 
ÚO, tel.: 465 525210
Další rozpis stomatologické pohotovosti a služeb 
lékáren nebyl, bohužel, do uzávěrky IL znám. 

vánoce 2009 v Domově 
DůchoDců

V domově důchodců každoročně probíhají po celý 
prosinec různé besídky, mezi něž se řadí i besídka 
mikulášská. Letos tomu nebylo jinak. Snažíme se 
klientům zpříjemnit vánoční čas. Přichází Mikuláš, 
čert a anděl, kteří přinášejí lidem radost a sladké 
balíčky.  Zavítají k nám děti ze speciální a základ-
ní umělecké školy, skauti, dobrovolníci, klienti 
z Domova u Studánky a další. Všichni se společně 
snažíme rozdávat vánoční pohlazení v podobě pes-
trých programů.  Tímto bych chtěla všem, kteří se 
podíleli poděkovat.  Markéta Kubů

Z městského muZea
Městské muzeum v Ústí 
nad Orlicí Vás zve na 
výstavy Setkání se sv. 
Florianem, S paní Zi-
mou za okny, Osob-

nosti - Jaromír Lahulek a František Andrlík, 
Mašinky a 16. ročníku soutěžních dětských prací 
Vánoce a betlém. Spolu s expozicemi můžete nav-
štívit i vyhlídkovou věž. Srdečně zvou muzejníci.

********************************
Máte doma uschované svatební fotografie a ozná-
mení svých babiček, maminek, svoje, i svých dětí? 
Pro únorovou „svatební výstavu „Když si řek-
li ANO „ shromažďuje Městské muzeum v Ústí nad 
Orlicí právě takováto svatební oznámení a fotogra-
fie, které  musí během ledna 2010 zdokumento-
vat. Prosíme proto občany města, zda by mohli tyto 
výše uvedené materiály muzeu poskytnout k oske-
nování. Je vhodné znát dataci svatby, ale není pod-
mínkou. Lze předat v pokladně a knihovně muzea.  

přeDnáška o jižní koreji
Jednota bratrská vás zve v sobotu 23. 1. od 19:00 
hodin do nového sálu v 1. patře na přednášku a pro-
mítání Jana Klase, biskupa Jednoty bratrské o JIŽ-
NÍ KOREJI.
Ochutnávka korejské speciality Kim-či.
Vstupné dobrovolné.
 

turnaj ve hře Bang 
Klub EXIT vyhlašuje 2. ročník turnaje
v karetní hře BANG v sobotu 30. 1. od 10:00 do 
15:00 hodin v Jednotě bratrské v 1. patře. Hodnot-
né ceny do turnaje dodala firma Albi. Zápisné do 
turnaje: 10 Kč za každého hráče. Klub deskových 
her podporuje Město Ústí nad Orlicí.

poZvánka  
na novoroční koncert

Srdečně zveme na Novoroční varhanní koncert 
v pátek 1. ledna 2010 od 16:30 hodin v děkan-
ském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O. 
V programu zazní díla J.S.Bacha a M. Regera, na 
varhany bude hrát ústecký rodák Martin Kubát, 
profesionální varhaník a učitel opavské Církevní 
konzervatoře.

volejBalový ples 
v kerharticích

Oddíl volejbalu TJ Sokol Kerhartice zve v pátek 
15.1. od 19:00 na volejbalový ples, který se koná 
v místní tělocvičně. K poslechu hraje skupi-
na Projekt, předtančení předvedou Ladies. Mís-
tenky je možno zakoupit v den konání akce za 
100 Kč nebo objednat v předprodeji za 80 Kč 
na tel. 732 734 688 (Zdeněk Duffek) a 737 405 
504 (Milan Hanik). Více informací na www.usti.cz/
sport/kerhartice/.

poZvánka 
na hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů  Ústí nad Orlicí I. Vás 
srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který 
se koná 30. ledna od 20:00 hodin v Kulturním 
domě v Ústí n. O. Vstupné: 100 Kč – místenka 
do velkého sálu. K tanci a poslechu hraje RELAX 
BAND – ved. p. Zeman.
Na Vaši návštěvu se těší ústečtí dobrovolní hasiči. 
Tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej v Hasičském domě každé pondělí 
a středu počínaje 11.1. od 16:00 do 18:00 hodin.

poZvánka pro seniory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí Dům pokojné-
ho stáří sv. Kryštof Ústí n. O., Sokolská 68 zve 
všechny starší občany na historické a výtvarné 
dopoledne:
V úterý 12. 1. od 9:00 hod. si budeme povídat 
o oblečení z vašeho mládí. 
V úterý 26. 1. od 9:00 hod. se  naučíme skládat 
rozličné motivy z papíru – origami.  
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás

kluBcentrum Ústí n.o.
Kino Máj – leden 2010

Pátek 1. – sobota 9.
KINO NEHRAJE

Neděle 10. v 19:30 hodin
ŽENY MÉHO MUŽE, český film, vstupné: 65 Kč

Úterý 12. v 19:30 hodin
BRATŘI BLOOMOVI, titulky, vstupné: 65 Kč

Pátek 15. v 19:30 hodin
ZAKLETÝ V ČASE, titulky, vstupné: 65 Kč

Neděle 17. v 19:30 hodin
2012, titulky, vstupné: 70 Kč

Úterý 19. v 19:30 hodin
PAMĚTNICE, český film, vstupné: 65 Kč

Čtvrtek 21. v 19:30 hodin
LOVE AND DANCE, titulky, vstupné: 60 Kč

Sobota 23. v 19:30 hodin
TWILIGHT SAGA: Nový měsíc, titulky, 

vstupné: 65 Kč
Pondělí 25. v 19:30 hodin

3 SEZÓNY V PEKLE, český film, vstupné: 70 Kč
Středa 27. v 19:30 hodin

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED, český film, 
vstupné: 65 Kč

Pátek 29. v 19:30 hodin
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI, český film, vstupné: 60 Kč
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kluBcentrum 
Ústí n. orlicí

Nabídka pořadů – leden 2010

Pátek 8. ledna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo

G. Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM, 
Divadlo SemTamfór, Slavičín, Orlická Thálie, 

vstupné: 80 Kč (divadelní předplatné)
Pondělí 11. ledna

19:30 hodin – Roškotovo divadlo
C. Flatow: JAK VYLOUPIT BANKU, Divadlo 

Na Fidlovačce Praha, vstupné: 220 Kč 
(divadelní předplatné)

Čtvrtek 14. ledna
Od 9:00 hodin – Kulturní dům

AKADEMIE 2010 – nesoutěžní přehlídka ZUČ 
speciálních ZŠ našeho regionu

Pondělí 18. ledna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo

KARIBSKÁ KRÁSKA KUBA aneb Putování 
po ostrově (ne)svobody – cestopisná přednáška, 

vstupné: 65 Kč
Úterý 19. ledna

19:30 hodin – ZUŠ Jaroslava Kociana
MUSICA DOLCE VITA, vstupné: 110 Kč 

(koncertní předplatné)
Sobota 30. ledna

15:00 hodin – Roškotovo divadlo
HRÁTKY S ČERTEM, klasická pohádka J. Drdy 

s písničkami, vstupné: 45 Kč

Předprodej vstupenek: Informační centrum 
v budově radnice, tel.: 465 514271
Informace:  Klubcentrum v Ústí n.O., tel.: 
465 521047, 465525245 i fax, info@klubcentrum.
cz, www.klubcentrum.cz

program malé scény
3. 1. Tváře lidí planety Země a obraz jejich živo-
ta, výstava fotografií MUDr. I. Herrmanna, verni-
sáž v 17:00 hod.
3. 1. Tváře lidí planety Země, prostředí a zvyky 
lidí ze všech koutů světa, v podání MUDr. I. Her-
manna, v 17:00 hod., vstupné 30 Kč
7. 1.  Vitus, Švýcarsko, 2006,  film, v 19:00 hod., 
vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč
21. 1. Cléo od pěti do sedmi,  Francie, 1962, film, 
v 19:00 hod., vstupné 55 Kč, pro členy FK 45 Kč
22. 1. Hudební sklepy - Z. Vřešťál a duo Jir-Ka, 
koncert folkových písničkářů, v 19:00 hod., vstup-
né 90 Kč 
29. 1. O Balynce, dobrém štěněti a  třídě nízkých 
kamarádů, divadelní pohádka, v 10:00 hod., vstup-
né 30 Kč
Divadelní bar bude otevřen v době konání akcí.

kam Za sportem v leDnu
9. ledna
37. běh do vrchu na Andrlův chlum, start v 10:00 od 
Mendriku, přihlášky do 9:00 hod.
Jiskra ÚO – SŠB Pardubice (krajský přebor žen 
v basketbalu)
TTC ÚO B – Choceň (VČ divize ve stol.tenisu 
mužů od 9 hod.)
10. ledna
Jiskra ÚO – Holice (krajský přebor žen v basket-
balu)
16. ledna
TTC ÚO – Turnov a Děčín B (II.liga ve stol.tenisu 
žen v 10:30 a v 15 hod.)

17. ledna
TJ Sokol Kerharice – TJ Sokol Pardubice (krajský 
přebor mužů ve volejbale)
22. – 23. ledna
Skiinterktirérium Říčky v Orl. horách
23. ledna
Jiskra ÚO – Jičín (krajský přebor mužů v basket-
balu)
30. ledna
TTC ÚO – Jirkov a Litoměřice B (II.liga ve stol.
tenisu žen v 10:30 a 14 hod.)
TJ Sokol Kerhartice – VO TJ Lanškroun (krajský 
přebor mužů ve volejbale)
31. ledna
TTC ÚO – Blansko (III.liga ve stol.tenisu mužů 
v 10 hod.)
 

krytý plavecký BaZén 
Pondělí:  14:00 – 21:00 hodin
Úterý:  5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin
Středa:  17:00 – 21:00 hodin
Čtvrtek:   5:30-8:00, 14:00-20:00 hodin
Pátek:  5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
Sobota:  9:00 – 21:00 hodin
Neděle:  9:00 – 20:00 hodin
ZMĚNY:
Pátek 1.1.  zavřeno
Pondělí 4.1.  sanitární den – zavřeno
Pátek 29.1. 5:30-8:00, 9:00-21:00 hodin
Plavání pro těhotné ženy: každá středa od 13:00 
do 14:30 hod.
Vodní aerobic: každé úterý a čtvrtek od 20:00 do 
21:00 hod.
Plavání rodiče a děti: každá středa od 16:00 do 
17:00 hod.
Aquazorbing: 29. 1. od 8:00 do 9:00 hod.
Plavání rodiče s dětmi, plavání kojenců a batolat  
- info na www.tepvos.cz, nebo na tel.: 465 524245

spinning centrum rio
Spinning centrum RIO můžete navštívit v areálu 
krytého plaveckého bazénu.
Jednotlivé vstupné:
K2 HIKING  90Kč/hod., FITBOX  85Kč/hod.  , 
SPINNING  90 Kč/hod. 
Na jednotlivé hodiny je třeba se objednat na www.
tepvos.cz, nebo na tel.: 777 673359

provoZní DoBa sauny
PO:  16:00 – 21:00 hod. (společná)
ÚT:  15:00 – 21:00 hod. (ženy)
ST:   14:00 – 21:00 hod. (muži)
ČT:   14:00 – 17:00 hod. (ženy)
          17:00 – 20:00 hod. (muži)
PÁ:    14:00 – 21:00 hod. (muži)

provoZ Zimního staDionu
Veřejné bruslení:
Středa:  16:00 – 18:30 hodin
Sobota:  13:30 – 16:00 hodin
Neděle  13:30 – 16:00 hodin
Informace na tel.: 608 553 305

lekce powerjógy
Po krátké pauze opět obnoveny lekce Powerjógy. 
Konají se pravidelně každý čtvrtek od 19:00 do 
20:00 hod.,tělocvična Kerhartice. Cena lekce 20,- 
Kč/ hodinu.
Bližší info: M. Strnadová, tel: 602 245 393. 

Těšíme se na Vás.

lk spinning centrum
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O.
AKCE:
9.1. Plnění předsevzetí (90) 
24.1. Dvouhodinovka (90) 
Lekce zaměřené na odbourávání tuku
iontové nápoje Nutrend zdarma. 
Ceník: 1 lekce: 80 Kč, 10 lekcí (permanent-
ka): 700 Kč, skupiny: cena dohodou. Rezervace: 
736 427 378 
info: www.lkspinning.com
Přejeme všem klientům mnoho úspěchů.

sportovní centrum 
raDava

Pátek 1.1. – 15:30 – 19:00 hodin
Novoroční turnaj (jednotlivci)
Pondělí 4.1. – 18:00 – 23:00 hodin
Šubrtův putovní pohár (jednotlivci)
Úterý 5.1. – 19:30 – 23:00 hodin
Vychleas 1. liga (družstva)
Středa 6.1. – 19:30 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Středa 6.1. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Pondělí 11.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Dřevomateriál Cup (jednotlivci)
Úterý 12.1. – 19:30 – 23:00 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 13.1. – 19:30 – 23:00 hodin
Max bowling 4. liga (družstva)
Sobota 16.1. – 13:00 – 16:00 hodin
Morče Cup (dvojice)
Pondělí 18.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Úterý 19.1. – 19:30 – 23:00 hodin
Stapo 5. liga (družstva)
Středa 20.1. – 19:30 – 23:00 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Středa 20.1. – 17:00 – 19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Pondělí 25.1. – 18:00 – 23:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Středa 27.1. – 16:30 – 23:00 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)
Neděle 31.1. – 18:00 – 22:00 hodin
SBL sk. C (družstva)
Tel. rezervace: 465 529 477-9, 
e-mail:radava@radava.cz, www.radava.cz
 
aerokluB Ústí naD orlicí

Aeroklub nabízí absolvování výcviku pilota kluzá-
ků. Zahájení v únoru 2010, info: 604 121844, www.
lkuo.cz v sekci ŠKOLA.
Po celou sezónu je možné absolvovat parašutis-
tické výcviky zakončené seskoky z letadla. Info: 
732 906090, www:freefalling.estranky.cz

akaDemie vZDělávání 
Ústí naD orlicí

14.1. – Nemocenské, sociální a důchodové pojiš-
tění v r. 2010 ( M. Krmíčková a další pracovnice 
OSSZ ÚO)
19.1. – Nepřímé daně – novely pro r. 2010 (Ing. H. 
Straková)
21.1. – Aktuální změny ve mzdovém účetnictví pro 
r. 2010 (K. Beranová)
28.1. – Daňové zákony, novinky pro r. 2010 (Ing. J. 
Trávníček)
Podrobné informace k seminářům Vám rádi zašle-
me! Info na tel.: 465 523129, 
www.akademieuo.cz, seminar@akademieuo.cz
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