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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem celého zastu-
pitelstva i  jménem svým popřál nejen šťast-
né vykročení do roku 2012, ale zejména pak 
pevné zdraví, klid a spokojenost v osobním 
i pracovním životě.

Každý z  nás si jistě přeje do nového roku 
vstoupit s novým elánem a optimismem. Ně-
kteří si stanoví nové cíle, jiní si slibují splnit 
resty loňského roku a  někomu postačí vzít 
si ponaučení z neúspěchů uplynulého roku. 
V tomto duchu bude pokračovat i naše práce 
na radnici. 
Jedním  z  našich naplněných cílů je vydání 
Informačního listu v  nové podobě a  s  no-
vým názvem. Naším záměrem nebylo zásad-
ně měnit obsah, který by měl i nadále zůstat 
převážně informativní. Naší snahou bylo 
především obsah zpřehlednit a  zatraktivnit. 
V názvu a grafické podobě vystihnout a vy-
zdvihnout domovské místo zpravodaje. Z ně-
kolika návrhů jsme záměrně volili variantu 
roztančenou. Připadala nám veselá a  op-
timistická. A  protože v  roce 2012 nás bude 
neveselé slovo „krize“ atakovat téměř na kaž-
dém kroku a bude se dotýkat i našeho měs-
ta, domníváme se, že neztrácet optimismus 
bude nezbytné.    
Milí Oušťáci, pokusme se tedy každý ve svém 
okolí šířit optimismus a  chuť řešit každo-
denní starosti. Pokusme se nehledat na na-
šem městě pouze negativa, ale přicházejme 
s konkrétními návrhy řešení problémů, které 
se týkají nás všech. Které se týkají města Ústí 
nad Orlicí. 

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám pře-
ji do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky 
a  spokojenosti. Nám všem přeji co nejvíce 
vzájemného porozumění a optimismu.

Petr Hájek
starosta města

V úterý 29. listopadu byly v Malé scéně v Ústí nad Orlicí předány Ceny města a Ceny starosty 
města za rok 2010.  Foto: L. Prokeš

VydáVání noVých elektronických 
občanských průkazů – e-op

Od 1. ledna 2012 dochází k zavedení elek-
tronických občanských průkazů (e-OP). 
V této souvislosti upozorňujeme na někte-
ré změny, které se zavedením e-OP souvisí:
- žadatel již nebude při podání žádosti 

o  vydání e-OP předkládat fotografii ani 
vyplněnou žádost. Musí se osobně do-
stavit ke kterémukoliv (i nepříslušnému) 
obecnímu úřadu s rozšířenou působností 
k pořízení digitalizované podoby a pod-
pisu.

- výměna současného OP za e-OP se týká 
především žadatelů, kterým platnost je-
jich OP končí, nebo došlo ke změně za-
psaných povinných údajů ( změna stavu, 
změna trvalého bydliště). Tato výměna je 
bez poplatku.

- pokud žadatel  při žádosti o e-OP požádá 

o e-OP s elektronickým čipem (není po-
vinností) je poplatek stanoven na 500 Kč

K převzetí nového e-OP se občan musí do-
stavit osobně. (U dětí mladších 15 let pře-
bírá e-OP jeho zákonný zástupce, nebo jiná 
zákonem stanovená osoba). Občan při pře-
vzetí překontroluje správnost uvedených 
údajů, ověří funkčnost elektronického čipu 
(pokud ho e-OP obsahuje) a  svým podpi-
sem potvrdí převzetí e-OP.

důležité upozornění!
Výměna  stávajících op za nový e-op 
není poVinná. doklady, vydané do 
31.12.2011, zůstávají v platnosti do dobu 
v  nich uvedenou. (s  výjimkou případů, 
kdy dojde ke změně zapsaných povinných 
údajů).
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Vyhlášeny dotační 
programy města pro rok 2012
na svém jednání 21. listopadu schválila  
rada města vyhlášení dotačních programů 
na rok 2012. Žadatelé o dotace z městského 
rozpočtu budou své žádosti podávat do ná-
sledujících dotačních programů:
- na sportovní činnost
- na jednotlivé sportovní a volnočasové akce
- na rozvoj a údržbu sportovišť
- na kulturní aktivity (kulturní a volnočaso-

vé akce,  kulturní činnost)
- na zachování a obnovu památkového fon-

du
- na projekty škol
- na činnost v oblasti sociálních služeb 

a zdravotnictví
- na ostatní projekty.

Dotační řízení se bude řídit novými Zásada-
mi pro poskytování dotací z rozpočtu města, 
které by měly celý proces zjednodušit. Dal-
ší změny jsou zejména v  dotacích do spor-
tu, které budou velmi výrazně zvýhodňovat 
ty žadatele, kteří pravidelně pracují s dětmi 
a mládeží. Další podrobnosti k  jednotlivým 
dotačním programům, potřebné formuláře 
a termíny lze najít na webu města v sekci do-
tace města, na informační desce úřadu, v in-
formačním centru nebo na věcně příslušných 
odborech.

konkurz na ředitele domu dětí a mládeŽe
Rada města na svém jednání 5. 12. vyhlásila konkurz na místo ředitele Domu dětí a mlá-
deže Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167. Hledání nového ředitele tohoto školského zařízení 
souvisí s převzetím zřizovatelské funkce k DDM městem Ústí nad Orlicí od Pardubického 
kraje. Přihlášky do konkurzu mohou uchazeči podávat do 13. 1. 2012, konkurzní řízení 
proběhne v lednu a únoru 2012. Uchazeči s potřebnou kvalifikací  a s nejméně 4letou praxí 
naleznou všechny další podrobnosti  tohoto konkurzu na webu města, na úřední desce, 
popř. jim veškeré informace poskytnou na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ru-
chu a propagace  městského úřadu.

Mgr. Luboš Mikyska
vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

turistická prezentace 
města Ústí nad orlicí 

V noVé expozici
Město Ústí nad Orlicí se každoročně účastní 
veletrhů cestovního ruchu, kde představu-
je návštěvníkům svoji nabídku volnočaso-
vých aktivit a relaxačních možností ve městě 
a okolí.
V  roce 2012 se město bude prezentovat 
na veletrhu cestovního ruchu v  Praze. Na 
prestižním veletrhu Holiday World ve dnech 
9. – 10. února 2012 představí v  prostorách 
holešovického výstaviště svoji novou expo-
zici.
Výstavní stánek o  ploše 20 metrů vznikl za 
přispění finanční dotace z Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce České repub-
liky a  Polské republiky, projektu „Společná 
účast na výstavách a  veletrzích cestovního 
ruchu“. Expozice je opatřena velkoplošnými 
fotografiemi zajímavých míst ve městě, z akcí 
a  aktivní turistiky. Velkoplošná obrazov-
ka umožňuje návštěvníkům expozice zpro-
středkovat zážitky a  atmosféru zajímavých 
kulturních, sportovních i  společenských 
akcí. Důstojné a  moderní prostředí stánku 
umožňuje také přivítat zajímavé hosty, ná-
vštěvy či obchodní partnery.
Věříme, že nová výstavní expozice bude mít 
u  návštěvníků veletrhu úspěch a  představí 
naše město jako moderní, vstřícné a přívěti-
vé pro víkendový pobyt či dovolenou

VýzVa pro sluŽby 
V cestoVním ruchu

Rádi bychom návštěvníkům naší nové vý-
stavní expozice během veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze nabídli ucele-
nější nabídku služeb cestovního ruchu v na-
šem městě. Dovolujeme si vás tímto oslovit 
a  nabídnout vám, poskytovatelům služeb 
v cestovním ruchu v našem městě, prezenta-
ci na našem stánku během konání pražského 
veletrhu ve dnech 9. – 10. února 2012. Pre-
zentovat se můžete svými vizitkami, letáčky 
nebo drobnými upomínkovými předměty. 
Během měsíce ledna můžete tyto vaše propa-
gační tiskoviny nebo předměty doručovat na 
informační centrum v Ústí nad Orlicí v bu-
dově radnice zabalené s označením „veletrh 
Praha“.

ocenění města Ústí nad orlicí za tVorbu 
propagačních produktů

Město Ústí nad Orlicí v  soutěži o  nejlepší 
česko-polská partnerství v  rámci Eurore-
gionu Glacensis uspořádané při příležitos-
ti 15-tiletého výročí založení Euroregio-
nu Glacensis obdrželo 1. místo v kategorii 
„tvorba společných propagačních pro-
duktů“. Dalším oceněním bylo druhé místo 
za přeshraniční spolupráci škol a mládež-
nických organizací a  za spolupráci v  ob-
lasti spolkové činnosti a  volnočasových, 
rekreačních aktivit a sportu.
Cena byla udělena za realizaci společných 
projektů s  polským partnerským městem 
Bystřicí Kladskou. V  oceněné oblasti byly 
zrealizovány projekty na natočení filmu 
a výrobu DVD nosičů s názvy: „Nová tvář 
infocenter Ústí nad Orlicí – Bystřica Klad-

ská“, „Vítejte na Orlickoústecku“, „Cyklus 
dokumentárních filmů o životě lidí v česko-
-polském pohraničí“ a  film nesoucí název 
„To se tenkrát pašovalo“.  V rámci projektů 
byla také zhotovena řada publikací, brožur, 
kalendářů kulturních a sportovních aktivit. 
Z projektů programu bylo pořízeno také vy-
bavení pro prezentační účely města ( LCD 
televize, DVD přehrávač) – pro účely info-
centra a veletrhů konaných společně s part-
nerským městem. Další vybavení bylo po-
řízeno pro účastnící se organizace a složky 
města, např. keramická pec a k ní souvise-
jící příslušenství, interaktivní tabule, fotoa-
parát, videokamera, florbalová výstroj pro 
žáky, motorové plovoucí čerpadlo, sací koš, 
savice, proudnice a další vybavení.

informace  pro příjemce a Žadatele o dáVky sociální péče
Od 1. ledna 2012 se v  rámci sociální refor-
my sjednocují veškeré sociální dávky do jed-
noho výplatního místa – úřadu práce. Pro 
správní území Ústí nad Orlicí bude možné 
o tyto dávky žádat v budově bývalého okres-
ního úřadu Ústí nad Orlicí v šestém podlaží 
budovy.

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin
Ostatní dny 8:00 – 13:00 hodin

Jedná se o tyto dávky a příspěvky:
dávky pomoci v hmotné nouzi: 
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc
příspěvek na péči
dávky osobám zdravotně postiženým:  
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
průkazy osob se zdravotním postižením   

Anna Škopová, vedoucí odboru

neÚspěšné Výsadby stromů 
V lokalitě popradská, 

u letiště a okolí
Na jaře roku 2007 byly v ulicích Popradská 
a Na Pláni vysazeny po rekonstrukci chodní-
ků nová stromořadí. V ulici Popradská před 
bytovým domem čp. 1274 až 1279 bylo vy-
sazeno 17 ks stromů, z toho 12 ks okrasných 
třešní a 5 ks lip. Lípy byly umístěny do loka-
lit, které jsou více vzdálené od oken bytového 
domu. Před dům byly voleny stromy malo-
korunné s  užším habitem, aby nedocháze-
lo k  přílišnému zastiňování spodních pater. 
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Tyto výsadby město stály cca 175.000,- Kč.
Rok po této výsadbě začalo docházet k prv-
ním výpadkům a úhynům. Prvními postiže-
nými stromy byly lípy nejblíže k  ulici Jižní. 
Po jejich výměně se situace opakovala. Navíc 
došlo k úhynům stromů naproti přes silnici 
(javory, jeřáby a lípy u zrestaurovaného křížku).
Poslední pokus o vrácení stromů do této lo-
kality byl uskutečněn před cca dvěma lety. 
Stromy se však nedožily ani prvního vegetač-
ního období po výsadbě. Vzhledem k tomu 
jakým způsobem stromy odumírají (náhlé 
a  rychlé zaschnutí listů) vzniká podezření 
na opakované, záměrné poškození stromů. 
Nyní jsou v této lokalitě v některých místech 

poplatky za komunální odpad
Město Ústí nad Orlicí vydalo s  účinnos-
tí od 1.1.2012 obecně závaznou vyhlášku 
č. 5/2011 o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálního odpadu (o  místním poplatku za 
komunální odpad). Výše poplatku se ne-
mění a zůstává i pro rok 2012 ve výši 500 
kč ročně na jednoho poplatníka. 
místní poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý po-

byt; za domácnost může být poplatek od-
váděn spol. zástupcem, za rodinný nebo 
bytový dům vlastníkem nebo správcem; 
tyto osoby jsou povinny obci oznámit 
jména a data narození osob, za které po-
platek odvádějí.

b  fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; 
má-li k této stavbě vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně, a to ve výši odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou osobu.

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný:
a) jednou splátkou, nejpozději do 30.4. 

příslušného kalendářního roku, činí-
-li celková poplatková povinnost po-
platníka, spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu méně než 
1.000 kč

b) ve dvou stejných splátkách, a  to  nej-
později do 30.4 a do 31.10. příslušného 
kalendářního roku, činí-li celková po-
platková povinnost spol. zástupce do-
mácnosti, vlastníka nebo správce domu 
více jak 1.000 kč a méně než 10.000 kč

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nej-
později do 30.4., 31.7., 31.10. a  31.12. 
příslušného kalendářního roku, pří-
padně ve dvanácti stejných splátkách, 
a  to nejpozději do 25. dne příslušné-
ho měsíce, činí-li celková poplatková 
povinnost spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu více jak 
10.000 kč

d) poplatek může být zaplacen i jednorá-
zově do 30.4. příslušného kalendářního 
roku.

2) místní poplatek za komunální odpad je 
osoba uvedená v  článku 2 této obecně 
závazné vyhlášky povinna uhradit bez 
vyzvání správce poplatku vždy nejpoz-
ději v termínech uvedených v písm. a)-
d) předchozího odstavce a  to v  hoto-
vosti v pokladně městského úřadu Ústí 
nad orlicí, sychrova 16, 562 24 Ústí 
nad orlicí nebo bezhotovostně na pří-
jmový účet správce poplatku číslo 19-
420611/0100, konst. symbol 1318.

Variabilní symbol bude poplatníkovi, 
nebo společnému zástupci sdělen telefo-
nicky na čísle 465 514 210, na žádost na 
elektronické adrese machal@muuo.cz , 
nebo osobně v  pokladně. pro poplatní-
ky, kteří hradili poplatek bezhotovost-
ně v roce 2011 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 platbu provést 
jak hotovostně tak i  platební kartou. Při 
platbě v hotovosti i kartou sdělí poplatník, 
nebo společný zástupce rodné číslo nebo 
IČO. 
3) osvobození a úlevy:
 Od poplatku se osvobozují poplatníci, 

kteří prokáží:
a) že se ve městě trvale nezdržují a součas-

ně hradí poplatek za odstraňování ko-
munál. odpadu v jiné obci

b) že v daném období byli ve výkonu tres-
tu odnětí svobody a nebo jsou umístěni 
v ústavech sociální péče nebo v podob-
ných zařízeních

c) že se ve městě trvale nezdržují a žijí v ji-
ném státě po dobu celého kalend. roku

d) úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje 
poplatníkům, kteří pobývají v zařízení 
pro přechodné ubytování a  prokáží to 
smlouvou o ubytování.

pokud nebude místní poplatek za komu-
nální odpad zaplacen včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplatku místní 
poplatek za komunální odpad platebním 
výměrem a může zvýšit včas nezaplacený 
poplatek až na trojnásobek !!!   

Ing. Jozef Polák, 
vedoucí finančního odboru

pouze zbytky statického jištění. Odumřelé 
stromy již byly odstraněny. Pouze mezery vy-
povídají o tom, že v minulosti zde byla sna-
ha něco vysadit. Taktéž keře na druhé straně 
domu mají evidentní známky poškození. Ná-
klady vynaložené městem na nápravu stavu 
činily cca 30.000,- Kč.
Nyní stojí město před otázkou, zda vzniklé 
mezery znovu doplnit a  pokusit se o  vznik 
kvetoucí třešňové aleje (tak jako tomu je na-
příklad v ulici Na Pláni). V případě kultivaru 
třešně na Popradské ulici (Prunus ‚Pandora‘) 
literatura uvádí výšku vzrůstu kolem 8 met-
rů. V našich podmínkách možná ještě méně.
Prosíme proto občany, které zajímá prostře-

dí, ve kterém žijí, aby případné náměty za-
sílali na odbor ŽP (e-mail: soukal@muuo.
cz) nebo přišli osobně nejlépe první čtvrtek 
v měsíci po 13-té hodině. Můžeme vysvětlit 
jaký druh stromu a  velikost volíme a  proč. 
Ve městech nelze sázet pouze malokorunné 
kultivary. Vždy se musí hledat prostor i pro 
naše domácí, kosterní dřeviny. Sídliště by 
mělo ve výsledku být „utopené“ či orámova-
né stromovou zelení. Velké stromy je potřeba 
umisťovat s  rozvahou tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému stínění.

Městský úřad Ústí nad Orlicí,
odbor životního prostředí ve spolupráci 

se správcem městské vzrostlé zeleně

ceny Vodného a stočného 
pro rok 2012

Odběratelům a  občanům města předkládá-
me informaci o  ceně vodného a  stočného 
platné s účinností od 1. ledna 2012.
cena vody pitné a vody odkanalizované
pitná voda
23,70 Kč/m3 + 14% DPH = 27,02 Kč/m3

Voda odpadní (splašková, srážková)
34,70 Kč/m3 + 14% DPH = 39,56 Kč/m3

celkem
58,40 kč/m3 + 14% dph = 66,58 kč/m3

Ceny vodného a stočného se v Ústí n.O. pro 
příští rok zvýší o 8,9 %, tedy o 5,42 Kč/m3. 
Hlavním důvodem této změny je financová-
ní oprav za účelem zachování kvality služeb 
a  potřeba investovat do stárnoucí vodohos-
podářské infrastruktury tak, jak nám ukládá 
zákon. Předpokládaný celorepublikový trend 
v poklesu spotřeby vody se naší společnosti 
podařilo pro rok 2012 kompenzovat úsporou 
za energie a  dalších nákladů, ovlivňujících 
tvorbu ceny. V  opačném případě bychom 
z  důvodu růstu položek ovlivněných infla-
cí (opravy prováděné dodavatelsky, služby 
apod.) byli nuceni přistoupit k vyššímu zvý-
šení cen za vodné a stočné.
Společnost Tepvos z  výše uvedených dů-
vodů zdražuje cenu vody o  4,9%. Zbylá 
4% činí zvýšení sazby DPH z  10% na 14%. 
U  čtyřčlenné domácnosti při spotřebě cca 
140m3/rok dojde ke zvýšení nákladů na spo-
třebu vody a vypouštění odpadních vod o 63 
Kč/ měsíčně.

Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti

sběrný dVůr
Sběrný dvůr společnosti Tepvos je umístěn 
na ulici Královéhradecká 1526 a má následu-
jící provozní dobu
Pondělí  14:00 - 17:00 hodin
Úterý  10:00 – 17:00 hodin
Středa  14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek   14:00 – 17:00 hodin
Pátek  10:00 – 17:00 hodin
Sobota   8:00 – 12:00 hodin

Bližší info na www.tepvos.cz, 
nebo na tel.: 465525579
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informace finančního Úřadu 
V Ústí nad orlicí k dani z nemoVitostí na rok 2012

Upozorňujeme poplatníky, u  kterých do-
šlo v  roce 2011 ke změnám okolností roz-
hodných pro vyměření daně z nemovitostí 
nebo ke změně poplatníka daně z nemovi-
tostí (např. nákup, prodej, dědictví, dar, vý-
stavba, přístavba, kolaudace, změna užívá-
ní, digitalizace území, pozemkové úpravy, 
převody bytů do osobního vlastnictví atd..), 
že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, podat daňové přizná-
ní do 31.1.2012. přiznání se podává podle 
stavu k 1.1. 2012.
Nepodá-li poplatník daňové přiznání, ačko-
liv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po 
stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 
5 pracovních dnů, vzniká dle § 250 záko-
na č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost 
uhradit pokutu ve výši minimálně 500,- 
kč. Pokutu není možno prominout!!!
Sazby daně z  nemovitostí pro rok 2012 se 
nemění, výjimku tvoří zpevněné plochy po-
zemků užívaných k podnikatelské činnosti 
nebo v souvislosti s ní, které se stávají před-
mětem daně z pozemků se speciální sazbou 

daně, 1,- Kč za každý m2 sloužící pro ze-
mědělskou prvovýrobu, lesní a  vodní hos-
podářství a 5,- Kč za každý m2 sloužící pro 
průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, 
ostatní zemědělskou výrobu a ostatní pod-
nikatelskou činnost (povinnost podat daňo-
vé přiznání) .
k  podání přiznání přednostně využijte 
lednové úřední dny pondělí a středa od 8 
do 17 hodin, od 23. do 31. ledna i ostatní 
dny od 8 do 15 hodin, v pátek do 14 hodin.
Daňové tiskopisy jsou k dispozici na finanč-
ním úřadě, informace k elektronickému po-
dání naleznete na http.//adisepo.mfcr.cz. 
Složenku pro zaplacení daně z nemovitostí 
s údaji o výši daně a osobě poplatníka ob-
drží poplatníci poštou v  průběhu měsíce 
května 2012.
Kontakt: Finanční úřad v  Ústí nad Orlicí, 
T.G. Masaryka 1393, 56201 Ústí nad Orlicí 
tel. 465 550 111, fax 465 550 398

Za Finanční úřad v Ústí nad Orlicí 
Ing. Stanislav Škoda

zápis dětí do 1. tříd základních škol
zápis dětí do 1. ročníků zs bratří čapků, zš komenského a zš třebovská se uskuteční 
v úterý 31. ledna a ve středu 1. února vždy od 14:00 do 17:00 hodin.  Rodiče přinesou k zá-
pisu dětí vyplněný dotazník a rodný list dítěte. Zápis dětí do 1. ročníku zš v kerharticích se 
uskuteční v úterý 31. ledna od 13:30 do 17:00 hodin v budově ZŠ Kerhartice. Rodiče s sebou 
přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

den oteVřených dVeří na zš bratří čapků
Ve středu 18. ledna se od 13:00 do 19:00 hod. uskuteční na zš bratří čapků již tradiční 
den oteVřených dVeří. Srdečně na něj zveme všechny rodiče, bývalé žáky i další ve-
řejnost.
Budete mít možnost nahlédnout do našich odborných učeben, podívat se do školní družiny, 
vyzkoušet práci s počítačem i prezentační technikou. Během celého odpoledne i podvečera 
Vás budou po škole doprovázet naši žáci.

Na setkání s Vámi se těší pedagogický sbor i žáci ZŠ Bratří Čapků v Ústí n.O.

charitatiVní projekt čtení pomáhá
Přes 11 000 korun poslali žáci Základní školy Komenského do charitativního projektu Čtení 
pomáhá. Za přečtenou knihu děti získají 50 korun, které následně pošlou na výcvik psa, který 
pomůže postiženému člověku, na speciální kolo, na klavír pro nevidomou dívku nebo na asis-
tenty do speciální mateřské školy. Všem našim žákům děkujeme a doufáme, že ve čtení budou 
pokračovat i v novém roce. Mgr. Hana Šedajová

ZŠ v  Hylvátech připravila na středu 16. lis-
topadu celoškolní projektový den nazvaný 
„U nás v Evropě IV. - Evropské památky Unes-
co“. Foto: L. Prokeš

den jinak na zš komenského
První prosincový den se 2. stupeň školy pro-
měnil v prostředí, ve kterém mohli žáci pro-
žít školní den jinak, než jsou zvyklí. Bylo jim 
nabídnuto mnoho zajímavých aktivit, které si 
podle svého zájmu vybrali. 
Od studentů SZŠ se dozvěděli  mnoho zají-
mavého o zdravém životním stylu, sportovali 
a  vyzkoušeli, jak se tančí zumba, poslechli 
si vyprávění z  cest po Skandinávii a  africké 
Ugandě. Také si zkusili, jak se poskytuje 1. 
pomoc, a s velkými terárii mezi děti přijel 
i chovatel hadů. Besedovali s mluvčí Policie 
ČR a viděli, jak zručně aranžují vánoční de-
korace studentky ze střední školy v Litomyšli.
Většiny aktivit se zúčastnili i žáci z poprad-
ské školy Francisciho, se kterou naše škola už 
řadu let udržuje přátelské vztahy.
Velký dík patří našim externím spolupracov-
níků, učitelům školy, kteří se velmi aktivně 
do přípravy tohoto dne zapojili, a  v  nepo-
slední řadě Městu Ústí nad Orlicí za finanční 
podporu. Mgr. Dana Špindlerová

základní umělecká 
škola jar. kociana

školní kolo soutěže zuš – dechové a  bicí 
nástroje
pátek 6. ledna od 14:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
tříkrálový koncert – symfonický orchestr 
decapoda, pěvecký sbor čtyřlístek, 
soubor Vinca minor
neděle 8. ledna v 17:00 hod. - Děkanský kos-
tel v Ústí nad Orlicí
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 9. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 23. ledna v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
školní kolo soutěže zuš – zpěv
středa 25. ledna od 13:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 
pololetní koncert souborů a orchestrů zuš
úterý 31. ledna v 18:00 hod. – Roškotovo di-
vadlo

Základní umělecká škola Jar.Kociana, Smeta-
nova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465  569  551, www.ZUSUO.cz, e-mail:  
info@zusuo.cz

pozVánka  
na maturitní ples

Střední škola automobilní Ústí nad Orli-
cí, dříve SOŠ a SOU automobilní, pořádá 
dne 10. února 2012 xVi. maturitní ples 
v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Za-
čátek je v 19:00 hodin. Zveme bývalé stu-
denty a příznivce.

Třídy 4.A, 4.T a N2.A
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dům dětí a mládeŽe
18. ledna se uskuteční okresní kolo Pythago-
riády pro ZŠ
25. ledna se bude konat okresní kolo Mate-
matické olympiády pro 9. ročník
ddm Úo připravil na jarní prázdniny:
Jarní lyžařské a snowboardové prázdniny ve 
Zdobnici v Orlických horách. Cena je 2 300 
Kč a zahrnuje ubytování, stravování 5x den-
ně, dopravu, pojištění, instruktory. Cena ne-
zahrnuje částku na vleky. Informace na tel.: 
604 209 661, www.ddm-usti.cz

rodinné centrum srdíčko 
mc je otevřeno od 4. ledna a té-
matem měsíce jsou ptáčci.
provozní doba: začátky programů 
ca 9:30-10:00 hod., pobytné 30 Kč/ 
1 dítě, 40 Kč/ více dětí.
PO: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, vý-

tvarná dílna pro dospělé, v  jednodušší vari-
antě i pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, prográmek 
pro děti (zpívání, vyrábění, pohyb…)
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – Herna, AJ pro děti 
(kontakt: J. Marková, tel.: 777656047)
témata pondělních VýtVarných 
dílen (cena dle spotřebovaného materiálu)
9. ledna – enkaustika (malba voskem po-
mocí speciální žehličky)
16. ledna – plstění (vyrábění z ovčí vlny)
23. ledna – twist art  (dekorace z papírové-
ho provázku)
30. ledna – zdobení textilu ubrouskovou 
metodou
odpolední programy – Multifunkč-
ní sál, 1. patro
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – AJ pro dospělé 
(kontakt: J. Procházka, tel.: 603795738)
PÁ: 16:00 – 18:00 hod. – Klub EXIT, pro mlá-
dež (kontakt: D. Dostrašil, tel.: 603913885)
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – Klub deskových 
her s  kavárnou (kontakt: M. Kalášek, tel.: 
739420287)
jednorázoVé akce
ÚT 10. ledna – Setkání DRC, od 17:00 hod., 
herna RC
ST 18. ledna – První puberta aneb Výchova 
batolat – interaktivní přednáška, herna RC, 
sál
SO 7.  a 21. ledna – Sportování U Tří mostů, 
od 18:00 hod., Hylváty (cena dle sportujících, 
přihlášky nejpozději den před akcí, kontakt: 
P. Novák, tel.: 604 904710)
SO 28. ledna – Dětská šmoulí diskotéka, pro 
děti do 12 let, od 17:00 hod., sál 1. patro
PO 30. ledna – Dámská jízda, od 20:00 hod., 
herna RC
upozornění: během měsíce ÚNORA 
bude probíhat rekonstrukce topení, část 
měsíce bude provoz omezen, sledujte proto 
informace v e-mailech a na webových strán-
kách.

Kontakt: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604313249, e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 

www.rcsrdicko.estranky.cz

mateřské centrum medVídek
kavárnička s valnou hromadou, pondělí 2. ledna od 9:00 hodin
mámy pro mámy – vyrábíme srdíčka, úterý 3. ledna od 14:30 hodin, chari-
tativní akce – vyrábění srdíček pro maminky nedonošených dětí
tea bag folding, úterý 10. ledna od 14:30 hodin – technika skládání čajo-
vých sáčků
Vrabčáci z ulitek,  středa 11. ledna od 10:00 hodin
Vyrábíme razítka,  úterý 17. ledna od 14:30 hodin
povídání o čajích, středa 18. ledna od 9:30 hodin
stříkané obrázky,  úterý 24. ledna od 14:30 hodin
homeopatická poradna pro maminky, středa 25. ledna od 9:30 hodin
sněhulák z papírových kapesníků, úterý 31. ledna od 14:30 hodin
proVozní doba
PO: 9 – 12 hod. – Nemluvňátka + volná herna
ÚT: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + pohybový kroužek
ÚT: 14:30 – 17:30 hod. –Předškolkáček-herna + výtvarný kroužek
ST: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna
ČT: 9 – 12 hod. – Předškolkáček-herna + zpívánky
kontakt: M. Crhonková 605/774569, K. Fišarová 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje

Naši uživatelé se připravují na další ročník ZSO v Krkonoších, nacvičují předtančení na Va-
lentýnský ples. Pracovnice přímé péče se neustále vzdělávají ve Standardech kvality sociálních 
služeb a snaží se tak přiblížit život uživatelů běžnému způsobu života. Proto všem děkujeme 
za přízeň a pochopení.
Dále bych chtěla poděkovat sociálním pracovnicím z Domova důchodců za pozvání na před-
vánoční akce, které se u nich konaly a naše uživatele na ně pozvaly.

H. Zastoupilová, ved. přímé péče

senior klub při csp města Ústí n.o.
pátek 6. a 20. ledna – plavání pro členy senior klubu
Vždy od 13:30 do 14:15 hod. v krytém plaveckém bazénu v ÚO. Vstup 50 Kč na průkazku SK
pondělí 23. ledna – kurz pc – práce na internetu
středa 25. ledna – základní kurz práce s pc
Městská knihovna pořádá výše uvedené kurzy práce na PC pro členy Senior klubu. Začátek 
kurzů v pondělí  v 10:00 hod., ve středu ve 13:30 hod. v knihovně. Každý kurz bude mít pět 
dvouhodinových lekcí, vždy po týdnu (přesná domluva se školitelem). Kurz je ZDARMA.
čtvrtek 12. ledna – tradiční vycházka za ústeckými betlémy a  exkurze ve firmě 
Velebný&fam s.r.o. Vyšívání Ústí n.o.
Prohlídka betlému u rodiny Havranových a exkurze ve firmě VELEBNÝ&FAM s.r.o. Vyšívání 
Ústí n.O.. Sraz účastníků ve 13:30 hod. na náměstí. Po skončení akce případně posezení v re-
stauraci „U Malinů“.
Těšíme se na Vaši účast! Za výbor Senior klubu JUDr. Zdeněk Ešpandr 

pozVánka pro seniory
Oblastní charita Ústí nad Orlicí dům po-
kojného stáří sv. kryštof Ústí nad orlicí, 
kerhartice, sokolská 68 zve seniory na 
vzdělávací a rukodělné dopoledne:
V  úterý 17. ledna 2012 od  9:00 hod. si 
přijďte poslechnout povídání p. Standy Ze-
mana o nebezpečné hornické práci v pod-
zemí na Dolu 1. Máje v Karviné.
V úterý 31. ledna 2012 od  9:00 hod. bu-
deme vytvářet dárkové sáčky pomocí razí-
tek.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

Výroční členská schůze Senior klubu Ústí nad 
Orlicí se konala ve čtvrtek 24. listopadu v za-
sedací místnosti bývalého okresního úřadu 
v Ústí nad Orlicí.  Foto: L. Prokeš
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pohotovost pro dospělé
PÁ v době od 17:00 do 21:00 hod., SO, NE, 
svátky v době od 9:00 do 18:00 hod. – příze-
mí neurologického pavilonu, tel.: 465710192

centrum pro zdraVotně 
postiŽené  pk

Detašované pracoviště v Ústí nad Orlicí po-
skytuje následující služby:
- Odborné sociální poradenství
- Osobní asistenci
- Sociální rehabilitaci
sociální rehabilitace je zajišťována pro-
střednictvím Internetové učebny, která je 
bezbariérová. K dispozici jsou 4 osobní počí-
tače, 1 tiskárna, 1 kopírka a 1 scener. Zájem-
cům o službu nabízíme zdarma školení v zá-
kladech obsluhy osobního počítače. Služba je 
poskytována bezplatně a je určena osobám se 
zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 
let v nepříznivé životní situaci.
Projekt sociální rehabilitace probíhá od 
1.1.2010 do 31.12.2013. Tento projekt je spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.
Kontakty: tel.: 465 525324, 775693985 
(E. Jiřincová), 775693986 (R. Venclová, 
Ž. Houfová, DiS.), fax: 465525324.
E-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
zaneta.houfova@czp-pk.cz, 
radka.venclova@czp-pk.cz, www.czp-pk.cz

český čerVený kříŽ
senior doprava ččk – 
službu je možné objednat 
na tel.: 774412117. Per-
manentky jsou k  dostání 
na ČČK, Kopeckého 840, 
nebo v  Informačním cen-
tru města.
senior centrum – vzdělávací, relaxační 
a  volnočasové centrum nejen pro seniory. 
Akce, pořádané v budově ČČK jsou určeny 
i pro širokou veřejnost.
9. – 31. ledna – Výstava obrázků malova-
ných voskem, výstava obrázků paní Provaz-
níkové, vstup zdarma
10. ledna – šikovné ručičky – drátkování, 
výtvarná dílna, od 14:00 hod. ve Společen-
ském centru ČČK
11. ledna – pačvork, ukázky a výrobky paní 
Kratochvílové, od 14:00 hod. ve Společen-
ském centru ČČK, vstupné dobrovolné
18. ledna – šikovné ručičky – pletení z pa-
píru, výtvarná dílna, od 14:00 hod. ve Spole-
čenském centru ČČK, vstupné 30 Kč
25. ledna – povídání o  těle a duši, beseda, 
od 15:30 hod. ve Společenském centru ČČK, 
vstupné dobrovolné
27. ledna – společenské hry, od 14:00 hod. 
ve Společenském centru ČČK
pravidelné akce:
kavárnička – centrum setkávání, každý 
pátek od 8:00 do 17:00 hodin, Společenské 
centrum
seniorinternet kavárna, každý pátek od 8:00 
do 17:00 hod., pro seniory internet zdarma, 
Společenské centrum
zdravé cvičení na gymnastických míčích, 
bližší info na tel.: 775112998
masáže – klasické, havajské, reflexní, bližší 
info a objednání na tel.: 775112998
Bližší informace o akcích Senior centra na-
jdete na www.cckuo.cz

tříkráloVá sbírka 2012
Tříkrálová sbírka 2012 se v  Ústí nad Orlicí a  okolí uskuteční ve dnech   
5. – 8. ledna 2012.

Výtěžek z tříkrálové sbírky 2012 bude použit: na podporu služeb občanské poradny, na 
služby „Šance pro rodinu“ a rodinného centra v H. Sloupnici, na úpravu prostor pro charit-
ní ošetřovatelskou službu v Ústí n.O., na stavební úpravy budovy Centra pod střechou v Le-
tohradě, na materiálové vybavení nového charitního centra sociálních služeb v Lanškrouně 
a k přímé pomoci potřebným a do fondu na rozvoj nových projektů.
sbírka bude zakončena tříkrálovým koncertem dne 8. ledna od 17:00 hodin v kostele 
nanebevzetí panny marie v Ústí nad orlicí. Petr Lipenský, asistent sbírky

***
tříkráloVá sbírka V knapoVci

Místní část  Knapovec se připojuje k Tříkrálové sbírce Charity ČR. Králové budou v Knapo-
vci, Dolním a Horním Houžovci koledovat  v sobotu 7. a neděli 8. ledna 2012 odpoledne.

stomatologická 
pohotoVost

30.12. – mudr. j. němcová, Smetanova 
1390, ÚO, tel.: 465523310
31.12. – mudr. m. břízová (nekůžová), Na 
Štěpnici 999, ÚO, tel.: 465525210
1.1.2012 – mudr. e. pirklová, Litomyšlská 
590, ČT, tel.: 606704599
7 .- 8.1. – mudr. r. podgorný, Gen. Závady 
116, V. Mýto, tel.: 465423957
14. – 15.1. – mudr. d. polzerová,  Třebov-
ská 140, ÚO, tel.: 465524087
21. – 22.1. – mudr. j. ráčková, Vrbenského 
1075, ÚO, tel.: 465524127
28. – 29.1. – mudr. j. richter, Dolní Lib-
chavy 278, tel.: 465582058

Vánoce s betlémem
Ústecké historické papírové betlémy byly 
již v 19. století pojmem, pověst o nich byla 
známá široko daleko. Některé měly až 1 000 
figurek. Jejich autory byli ústečtí řemesl-
níci. Jeden z betlémářů v roce 1856 napsal 
na zadní stranu své figurky „Ke cti a chvále 
Boží a  pro potěšení srdce“. Tito betlémáři 
byli nejenom tvůrci, ale i sběrateli betlémo-
vých figurek.
Betlémáři se navštěvovali, aby se navzájem 
pochlubili svými novými figurkami. Vyso-
ce hodnocený malíř Jarolím Štantejský na-
maloval pro ústeckého pekaře jedinečnou 
skupinku kluků, jak lezou přes plot, honí se 
a houpají se na kládách. Touto skupinkou se 
pekař všem návštěvníkům chlubil. Jednou 
po Vánocích ho navštívil soused a  potají 
mu tu skupinku z betléma vytáhl a odnesl 

pod kabátem domů, kde ji umístil ve svém 
betlému. Za několik dní pozval pekaře na 
návštěvu. Pekař ztrnul hrůzou, na betlému 
se nacházela ta samá skupinka jakou měl 
doma. Na návštěvě už neměl stání a spěchal 
domů. Doma zjistil, že jsou kluci opravdu 
pryč. Celý zrudlý běžel do sousedova domu 
a hned k betlému. Ale figurky už tam neby-
ly. Jeho manželka je mezitím už vrátila do 
pekařova betlému. Pekař se vrátil domů a fi-
gurky kluků stály na svém místě. Sousedovi 
v  legraci vyhrožoval slovy“ty zloději, více-
krát tě k  nám nepustím. Budeš koukat na 
betlém jen za oknem“. V těch slovech bylo 
mnoho šibalství a přátelské pohody.
O  téhle šibalské historce se potom dlouho 
mluvilo po celém městě.

Věra Sekotová

lékárenská 
pohotoVostní sluŽba

Lékárenská pohotovostní služba je zajišťová-
na v neděli a ve svátky pouze nemocniční lé-
kárnou orlickoústecké nemocnice a to od 
8:00 do 12:00 hodin, tel.: 465 521 007.
V sobotu dopoledne je možné využít běžné 
otevírací doby lékáren ve městě

lékařská sluŽba 
prVní pomoci

Služba LSPP je zajišťována Orlickoústeckou 
nemocnicí, a.s. a je určena pro případy náhlé 
změny zdravotního stavu, zhoršení průbě-
hu onemocnění vzniklého mimo pravidelný 
provoz ambulantních zdravotnických zaří-
zení. Tato pohotovostní služba  je NEVÝ-
JEZDNÍ, tedy nezajišťuje návštěvní službu. 
V  případě bezprostředního ohrožení života 
funguje nadále výjezdová Zdravotnická zá-
chranná služba na tel. čísle 155.
LSPP v Orlickoústecké nemocnici, a.s.:
pohotovost pro děti
SO, NE, svátky v době od 8:00 do 18:00 hod. 
– ambulance dětského odd., tel.: 465 710191
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          kalendář akcí a událostí – leden 2012

neděle 1. ledna 13. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM KČT ÚO

pondělí 2. ledna

9:00 hodin KAVÁRNIČKA S VH MC Medvídek

Úterý 3. ledna

14:30 hodin VYRÁBÍME SRDÍČKA MC Medvídek

pátek 6. ledna

13:00 hodin PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK Senior klub

19:00 hodin VÁLKA S MLOKY/divadelní představení Malá scéna

sobota 7. ledna

9:00 hodin 39. BĚH NA ANDRLŮV CHLUM Restaurace Mendrik, start v 10:00 hod.

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ RC Srdíčko

neděle 8. ledna

15:00 hodin SNĚHOVÁ KRÁLOVNA/pohádka Malá scéna

17:00 hodin TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

19:30 hodin PERFECT DAYS/film Kino Máj

pondělí 9. ledna

9:00 hodin OBRÁZKY MALOVANÉ VOSKEM/výstava Společenské centrum ČČK /potrvá do 31.1.

17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana

Úterý 10. ledna

14:00 hodin DRÁTKOVÁNÍ/výtvarná dílna Společenské centrum ČČK

14:30 hodin TEA BAG FOLDING/skládání čajových sáčků MC Medvídek

19:30 hodin TWILIGHT SÁGA 1. část/film Kino Máj

19:30 hodin NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ J. Kociana

středa 11. ledna

10:00 hodin VRABČÁCI Z ULITEK/veselé tvoření MC Medvídek

14:00 hodin PAČVORK/výtvarná dílna Společenské centrum ČČK

čtVrtek 12. ledna

9:00 hodin AKADEMIE 2012 Kulturní dům

13:30 hodin VYCHÁZKA ZA BETLÉMY/sraz na náměstí Senior klub

19:00 hodin VELKÁ LÁSKA/film Malá scéna

19:30 hodin HAPPY, HAPPY/film Kino Máj

sobota 14. ledna

10:30hodin TTC ÚO – LOK. PARDUBICE/ stol.tenis/ženy herna Na Kopečku

neděle 15. ledna

17:00 hodin KOCOUR V BOTÁCH/film pro děti Kino Máj

Úterý 17. ledna

9:00 hodin POVÍDÁNÍ O HORNICKÉ PRÁCI Dům pokojného stáří sv.Kryštof, Kerhartice

14:30 hodin VYRÁBÍME RAZÍTKA/výtvarná dílna MC Medvídek

19:00 hodin EVEREST/cyklus dokumentů Malá scéna

19:30 hodin *PARANORMAL ACTIVITY 3/film Kino Máj

středa 18. ledna

9:30 hodin POVÍDÁNÍ O ČAJÍCH/beseda MC Medvídek

10:00 hodin PRVNÍ PUBERTA aneb Výchova batolat/přednáška RC Srdíčko

13:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ Bratří Čapků /do 19:00 hod.

15:00 hodin PLETENÍ Z PAPÍRU/výtvarná dílna Společenské centrum ČČK

18:00 hodin SKIINTERKRITÉRIUM/vernisáž výstavy Malá scéna

čtVrtek 19. ledna

19:00 hodin NEŘEŽ/folkový koncert Malá scéna

19:30 hodin TO NEJLEPŠÍ Z ČERNÉHO DIVADLA Roškotovo divadlo
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pátek 20. ledna

13:00 hodin PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK Senior klub

sobota 21. ledna

11:00 hodin JISKRA ÚO – DRÁSOV/volejbal/junioři/též v 15:00 Sportovní hala

15:00 hodin JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ/pohádka Roškotovo divadlo

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ RC Srdíčko

neděle 22. ledna

19:30 hodin BASTARDI 2/film Kino Máj

pondělí 23. ledna

10:00 hodin KURZ PRÁCE NA PC/Senior klub Městská knihovna

17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana

Úterý 24. ledna

14:30 hodin STŘÍKANÉ OBRÁZKY/výtvarná dílna MC Medvídek

19:30 hodin MISTROVSKÝ PLÁN/film Kino Máj

středa 25. ledna

9:30 hodin HOMEOPATICKÁ PORADNA MC Medvídek

13:30 hodin KURZ PRÁCE NA PC/Senior klub Městská knihovna

15:30 hodin POVÍDÁNÍ O TĚLE A DUŠI/beseda Společenské centrum ČČK

19:00 hodin Z PETROHRADU DO KARELIE/beseda Roškotovo divadlo

čtVrtek 26. ledna

19:00 hodin DOBRÉ SRDCE/film Malá scéna

pátek 27. ledna

14:00 hodin SPOLEČENSKÉ HRY/deskové hry, karty Společenské centrum ČČK

JUBILANTI KPU 2012/ výstava Galerie Pod radnici/potrvá do 17.2./vernisáž

sobota 28. ledna

10:30 hodin TTC ÚO – VODĚRADY B/stol.tenis/ženy Herna Na Kopečku

15:00 hodin TTC ÚO – DOBRÉ C/stol.tenis./ženy Herna Na Kopečku

17:00 hodin ŠMOULÍ DISKOTÉKA RC Srdíčko

17:00 hodin JISKRA ÚO – RYCHNOV N.KN./volejbal/muži Sportovní hala

20:00 hodin HASIČSKÝ PLES Kulturní dům

neděle 29. ledna

10:00 hodin JISKRA ÚO – CHOCEŇ/basketbal/muži Sportovní hala

19:30 hodin OCELOVÁ PĚST/film Kino Máj

pondělí 30. ledna

20:00 hodin DÁMSKÁ JÍZDA/setkání maminek RC Srdíčko

Úterý 31. ledna

9:00 hodin VÝROBA DÁRKOVÝCH SÁČKŮ/dílna Dům pokojného stáří sv. Kryštof, Kerhartice

14:30 hodin TVOŘENÍ Z PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ MC Medvídek

18:00 hodin POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ  Roškotovo divadlo

19:00 hodin „GR“ – PUTOVÁNÍ KORSIKOU A RÉUNIONEM Malá scéna
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praVidla inzerce V Ústeckých listech

Prodáme větší RD v Černovíře, stáří 15 let, pozemky cca 2000m, 2 garáže, 2 pergoly, bazén, 
hospod. stavení,za slušnou cenu. Tel.777736562

Město Ústí nad Orlicí pro vás připra-
vilo od ledna 2012 novou grafickou 
úpravu městského zpravodaje a sou-
časně novou službu na jeho strán-
kách. První novinku odhalíte již na 
titulní stránce zpravodaje, grafickou 
podobu záhlaví a název. Sloučili jsme 
stávající název listy s  místopisem 
a vznikly Ústecké listy.
Navýšili jsme počet stran zpravo-
daje ze stávajících 8 na 16, což nám 
umožňuje nabídnout vám čitelnější 
text s větším písmem a zařazení více 
fotografií k připravovaným nebo k již 
proběhlým akcím. Příspěvky najdete 
seřazené nově do přehledných rub-
rik, které by vám měly ulehčit orien-
taci a hledání v textu. Uprostřed kaž-
dého zpravodaje najdete nově jeden 
list, kde lze zveřejňovat vaši plošnou 
nebo řádkovou inzerci a  jeden list 
s přehledem konaných akcí v daném 
období řazený podle data konání. 
Věříme, že se nám podařilo předložit 
vám informace z města a městského 
úřadu v nové, přehlednější a moder-
nější podobě. 

praVidla inzerce V městském měsíčníku

Inzertní plochu v Ústeckých listech lze poskytnout pro fyzické nebo práv-
nické osoby podnikající v katastru Ústí nad Orlicí. Řádkovou inzerci mohou 
využít občané žijící v katastru Ústí nad Orlicí.
Inzerce je v  Ústeckých listech zveřejňována zpravidla za úplatu. Platba za 
zveřejnění inzerátu musí být uhrazena dle termínu fakturace. Zveřejnění in-
zerce je uskutečněno na základě písemné objednávky na daném formuláři 
u redaktorky měsíčníku.
Za obsah inzerátu odpovídá zadavatel ve smyslu obecně platných předpisů, 
např. zákon č. 40/1995 S., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

ceník inzerce V Ústeckých listech

černobílá plošná inzerce:
 bez DPH s DPH
A4 1/1 6.700,- Kč 8.040,- Kč
A4 ½ 4.020,- Kč 4.824,- Kč
A4 ¼ 2.412,- Kč 2.895,- Kč
A4 1/8 1.448,- Kč 1.738,- Kč
A4 1/16  869,- Kč 1.043,- Kč
A4 1/32  522,- Kč  627,- Kč

černobílá řádkoVá inzerce:
 bez DPH s DPH
  79,- Kč  95,- Kč
(dva řádky strojopisu na A4)
slevy: při opakované inzerci více jak 
1x lze poskytnout slevu do výše 20%.
zasílání inzerce: v elektronické po-
době na adresu: prazako@muuo.cz v 
tiskovém pdf nebo dle dohody s re-
daktorkou.

nově v  tělocvičně na Žižkově, 
každý pátek od 6.1. 2012 PUMP 
fx „kompletní posílení celého těla“, 
s sebou 2x PET lahev 1,5 l + pod-
ložku. Srdečně zve Pavlína Dvora-
nová

řádkoVá inzerce

www.ustinadorlici.cz
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z městského muzea
stavebnice merkur 
– autorem a  majite-
lem této sbírky a vý-
stavy je pan Jiří Mlá-
dek. Jeho sbírka je 

největší sbírkou této stavebnice na světě
čokoláda a  jiné cukrovinky - autorem vý-
stavy je Múzeum obchodu v Bratislavě. Na-
leznete zde nejrůznější obalový materiál 
(především z 1. pol. 20.stol.), reklamy a jiné 
zajímavé věci k  výrobě či prodeji čokolády. 
V průběhu výstavy bude v prodeji exkluzivní 
čokoláda
jiří škopek betlémy a pohlednice – akade-
mický malíř Jiří Škopek maluje, kreslí a  re-
stauruje, zabývá se volnou i užitkovou grafi-
kou, medailérstvím i knižní vazbou a ilustra-
cí. Maluje a  vydává pohlednice a  papírové 
betlémy. Na výstavě jsou k vidění jeho krásné 
pohlednice s vánoční a zimní tématikou, vy-
střihovací a keramické betlémy. 
kuchyň naší babičky – tato výstava vznikla 
ze sbírek našeho muzea. Uvidíte zde stylizo-
vaný kuchyňský kout a zajímavé textilní ná-

klub přátel umění 
Ústí nad orlicí

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Ga-
lerie pod radnici na výstavu jubilanti 
kpu 2012, která bude zahájena v pátek 27. 
ledna a potrvá do 17. února.
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – pá-
tek 10 – 12, 14 – 17 hodin, sobota, neděle, 
svátek 14 – 17 hodin

stěnky  (kuchařky). 
Ústecké betlémy známé i neznámé – ze sbí-
rek našeho muzea. 
codex gigas - nazývaný také Ďáblova bib-
le je největší ručně psanou knihou na světě. 
Rozměry originálu jsou 920x510x22mm, 
váha 75 kg. Maketa bible byla zhotovena pa-
nem Foglem ze Žamberka. Obsahuje 210 po-
tištěných stran a  její výroba trvala více než 
500 hodin. Během výstavy můžete shlédnout 
dokument, který Vás provede jak historií ori-
ginálu tak samotnou výrobou makety - potr-
vá jen do 15.1.2012. Všechny výstavy potrva-
jí do 4.3.2012.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ve čtvrtek 8. prosince byly v městském muzeu zahájeny další nové výstavy.  Foto: L. Prokeš

program kina máj
Neděle 1. – sobota 7.
kino nehraje
Neděle 8. v 19:30 hodin
perfect days – i Ženy mají sVé dny
Erika (I. Chýlková) je úspěšnou ženou střed-
ního věku, má vyhlášený kadeřnický salon, je 
populární hvězdou televizního pořadu, žije si 
v  luxusu. Ale s každým přibývajícím rokem 
víc a  víc touží po tom jediném, co nemá – 

a to je dítě. Nastolí tedy plán „Dítě“ a pustí se 
do něj se stejnou vervou, s kterou budovala 
svůj podnik i  své vlastní já. Vstupné: 65 Kč 
+1,-příplatek

Úterý 10. v 19:30 hodin
tWilight sága: rozbřesk – 1. část
V první části závěrečného dílu strhující upíří 
romance se Bella Swan a  Edward Culen po 
svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, 
kde se konečně, stranou všeho a všech, mo-
hou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí ale 
netrvá dlouho. Bella zmítaná vášní k upírovi 
Edwardovi, ale i  náklonností k  vlkodlakovi 

Jacobu, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství 
s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. 
Titulky. Vstupné: 65 Kč 

Čtvrtek 12. v 19:30 hodin
happy, happy
Zábavný film o partnerských vztazích, běžné 
manželské krizi a jejím netradičním řešení je 
chytrou podívanou, která nezapomíná sdělit 
to podstatné: šťastni můžeme být až tehdy, 
kdy si přiznáme skutečný stav věcí. Titulky. 
Vstupné: 65 Kč 

Neděle 15. v 17:00 hodin - Hrajeme pro děti 
kocour V botách 
Populární postavička známá ze Shreka do-
stala za odměnu vlastní filmový příběh. Ko-
cour se v honbě za třemi kouzelnými fazolka-
mi ocitne tváří v tvář Valdovi Cvaldovi, nej-
lepšímu kamarádovi z dětství, který ho kdysi 
podrazil. Společně s  kočičí zlodějkou Čiči 
Tlapičkou se vydávají vstříc dobrodružství. 
Česká verze. Vstupné: 65 Kč 

Úterý 17. v 19:30 hodin
paranormal actiVity 3
* Připravte se na intenzivní filmový zážitek, 
který nenechá nikoho chladným. Snad kro-
mě hrdinů tohoto hororu, kteří se s paranor-
málními aktivitami setkají na vlastní kůži. 
Titulky. Vstupné: 60 Kč 

Neděle 22. v 19:30 hodin
bastardi 2
Druhý díl dramatu začíná krátce po smrti 
největšího bastarda Michala Dostála. Micha-
lův otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel 
Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil 
smrt své sestry. Začnou Majera psychicky 
deptat a hledají důkazy. Ty hledá také nový 
policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá 
agendu po zesnulém vyšetřovateli Palečkovi. 
Vstupné: 70 Kč 

Úterý 24. v 19:30 hodin
mistroVský plán 
Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale oby-
čejní zaměstnanci luxusního hotelu. Přesto 
dali dohromady plán loupeže, který by pro 
svou genialitu mohl vstoupit do učebnic zlo-
činu. Hvězdně obsazená kriminální komedie 
v čele s Benem Stillerem a Eddie Murphym 
v rolích zlodějíčků Titulky. Vstupné: 60 Kč 

Neděle 29. v 19:30 hodin
oceloVá pěst 
V drsném a napínavém akčním filmu z blíz-
ké budoucnosti představuje Hugh Jack-
man bývalého boxera, jehož milovaný sport 
ovládli dva a půl metru vysocí oceloví robo-
ti a lidé do něj už nezapadají. Charlie nemá 
s kým zápasit, nemá žádné vyhlídky na lepší 
budoucnost, protlouká se jako promotér ro-
botických zápasů. Když je situace už zoufalá, 
vpadne mu do života jeho syn Max….. Česká 
verze. Vstupné: 70 Kč 
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nabídka pořadů 
Úterý 10. ledna 
19:30 hodin – zuš jar. kociana – noVo-
roční koncert – musica animae 
a Žesťové kvinteto
Vstupné: 120 Kč, koncertní předplatné

Čtvrtek 12. ledna
od 9:00 hodin – kulturní dům – akade-
mie 2012, nesoutěžní přehlídka zájmové 
umělecké činnosti speciálních základních 
škol našeho regionu

Čtvrtek 19. ledna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo – to nej-
lepší z  černého diVadla, Divadlo 
Jiřího Srnce Praha, retrospektivní výběr scé-
nek z  padesátileté historie Černého divadla 
Jiřího Srnce, vstupné: 290 Kč, divadelní před-
platné

Sobota 21. ledna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo – jak 
Víla modroVláska splnila tři 
přání, Umělecká agentura MARIO Praha, 
pohádka pro děti, vstupné: 50 Kč

Středa 25. ledna
19:00 hodin – roškotovo divadlo – z  pe-
trohradu do karelie, cestopisná 
přednáška s promítáním fotografií, vstupné: 
65 Kč

předprodej vstupenek v  informačním 
centru v budově radnice, tel.: 465 514271, 
bližší info: Klubcentrum v  Ústí n.O., tel.: 
465521047, 465525245 i  fax, info@klubcen-
trum.cz, www.klubcentrum.cz

pozor - změna telefonních čísel!
roškotovo divadlo, kino máj - pokladna: 
736 503 566, kulturní dům: 736 503 565

 připravujeme na únor:
Ptačí klec – DS Kolár Police n.M., Faust 
a Markétka – Městské divadlo Ml. Boleslav, 
Oblastní kolo celostátního festivalu Wol-
kerův Prostějov, Nebojsa v čarovném lese – 
pohádka, Bojí se tygři? – Divadlo Drak Hr. 
Králové, Holandsko na lodi – cestopisná 
přednáška

hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orli-
cí I. Vás srdečně zve na tradiční hasič-
ský ples, který se koná dne 28. ledna 
od 20:00 hodin v kulturním domě v Ústí 
n.o. Vstupné: 90 Kč + 10 Kč místenka do 
velkého sálu. K tanci a poslechu hraje hu-
dební skupina Relax BAND p. Zemana. 
Na Vaši návštěvu se těší ústečtí dobrovol-
ní hasiči. Tombola a občerstvení zajištěno. 
předprodej vstupenek bude probíhat 
v hasičském domě každé pondělí a stře-
du počínaje 16.1. od 16:00 do 18:00 ho-
din.

Mikulášská diskotéka v Malé scéně.  Foto: L. Prokeš

program malé scény V lednu 2012
9. 1. - skiinterkriterium, moderní závod 
s dlouholetou tradicí
Již po padesáté se v roce 2012 sejdou mla-
dí lyžaři v Říčkách v Orlických horách, aby 
poměřili své síly na vrchu Zakletém. Výsta-
va, kterou pořádá Ski klub Ústí nad Orlicí, 
ukazuje nejen historii celého závodu, ale 
vzpomíná i na slavné Oušťáky se závodem 
spojené. 
Vernisáž proběhne 18. 1. v  18:00 v  rámci 
slavnostního večera. Výstava potrvá celý 
leden.
6. 1. - Válka s mloky
Divadlo Tramtarie z  Olomouce přijede do 
Ústí s  dalším zajímavým divadlem o  lid-
ských osudech na pozadí globální katastro-
fy, za kterou si můžeme v podstatě sami.
Režisér Václav Kracík Vám tak představí, 
jak to vypadá, když se jednoho dne objeví 
mloci. 
V 19.00 hodin, vstupné 60 Kč.
8. 1. - sněhová královna
Pohádka na motivy H. Ch. Andersena vy-
práví známý příběh o  Kajovi a  Gerdě, jak 
ho vidí uklízečky Růža, Máňa a Jiřina. Poe-
tická pohádky je díky využívání prostředků 
z  vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) 
obohacena o  nápady obyčejných uklíze-
ček. Hrají herečky z divadla Malé hry Brno. 
V 15:00 hodin, vstupné: děti do 15 let 45 Kč, 
ostatní 55 Kč
12. 1. - Velká láska (1969)
První barevný snímek vynikajícího fran-
couzského komika Pierra Étaixe oplývá fan-
taskní groteskností a muzikálově poetickou 
aurou. V  tomto filmu se moderní svět zis-

ku, spotřeby a stereotypů stává kulisou sně-
ní, radosti a zamilovanosti. V 19:00 hodin, 
vstupné: pro členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč.
17. 1. - everest – život a smrt na nejvyšší 
hoře světa
Společnost Outdoor films s.r.o. uvádí další 
filmové pásmo, tentokrát o životě a smrti na 
nejvyšší hoře světa, Everestu. Cyklus tvoří 
tři filmy, 2 dokumenty o českých a sloven-
ských horolezcích, kteří vstoupili na vrchol 
nejvyšší hory a  film věnovaný Jozku Psot-
kovi, slovenskému horolezci, jehož život byl 
velkým příběhem dosahování nejvyšších 
vrcholů světa. V  19:00 hodin, vstupné:pro 
členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč.
19. 1. - neřež
Koncert kapely, kterou tvoří nejen výborní 
folkoví muzikanti Zdeněk Vřešťál a Vít Sá-
zavský, je součástí cyklu koncertů Malých 
hudebních scén. V posledních letech kape-
la vystupovala především s  M. Rottrovou, 
kterou doprovázela při jejích koncertech. 
V 19:00 hodin, vstupné: 150 Kč. 
26. 1. - dobré srdce
Tragikomický příběh vypráví příběh jedno-
ho newyorského baru, jehož neurvalý maji-
tel chce pověsit řemeslo na hřebík. Najde si 
proto na ulici svého následovníka, mladého 
pobudu a snílka, který má na barmanskou 
profesi dobré srdce. V 19:00 hodin, vstupné: 
pro členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč
31. 1. - „gr“ – dálkové trasy korsiky a ré-
unionu
O  pohodovém putování napříč francouz-
skými ostrovy budou povídat manželé Ku-
bíkovi. V 19:00 hodin, vstupné: 40 Kč.

záVody Ve sportoVní gymnastice
Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Jiskra uspořádal dne 7. 12. 2011 již 6. ročník oddílových 
závodů „O Mikulášský pohár“ v gymnastickém dvojboji, kterého se zúčastnilo celkem 26 zá-
vodnic.
Pro družstvo Motýlků (holčičky ve věku 5 let) to byly vůbec první gymnastické závody v živo-
tě po 3 měsících pravidelného tréninku. Přítomní diváci prokazovali znalosti z oboru sportov-
ní gymnastiky prostřednictvím vědomostního kvízu, kteří skórovali poměrně přesně. Příjem-
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ný závodní podvečer doprovázený vánoční-
mi a  pohádkovými melodiemi byl završen 
předáním věcných odměn všem závodnicím, 
které cílevědomě trénovaly. Jména vítězek: 
Dorothea Kocandová,  Andrea Procházko-
vá, Karolína Šimunová a Viola Škrobánková, 
která se současně stala držitelkou Mikuláš-
ského poháru pro nejvyšší součet dosaže-

ných bodů. Akci finančně podpořilo Město 
Ústí nad Orlicí a  věcnými dárečky přispěly 
společnosti Coca Cola a Chiquita. Děkujeme 
za podporu místnímu gymnastickému spor-
tu a  přejeme si, aby se i  nadále těšil přízni 
zájmu pohybu chtivých dětí. 

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

Oddíl sportovní gymnastiky TJ JISKRA Ústí nad Orlicí připravil pro své členy oddílové závody 
„O MIKULÁŠSKÝ POHÁR“ ve sportovní gymnastice.  Foto: L. Prokeš

kam za sportem V lednu
neděle 1. ledna
13. novoroční výstup na Andrlův chlum, 
od 11:00 do 18:00 hodin, cíl u rozhledny
sobota 7. ledna
39. ročník Běhu do vrchu na Andrlův 
chlum pro všechny věkové kategorie. Start 
v 10:00 hod. od restaurace Mendrik
sobota 14. ledna
TTC Ústí n.O. – Lok. Pardubice (II.liga ve 
stol.tenisu žen v  10:30 hodin v  herně Na 
Kopečku)
sobota 21. ledna
Jiskra Ústí n.O. – Drásov (I. volejbalo-
vá liga juniorů v 11:00 a v 15:00 hodin ve 
sport. hale)
TJ Sokol Kerhartice – VK Choceň (II.liga 
ve volejbalu mužů, od 10:00 a 14:00 hod., 
hala Dukla)
pátek 27. ledna
Jubilejní 50. ročník mezinárodních lyžař-
ských závodů Skiinterkritérium v Říčkách 
v Orlických horách (9:15 slalom)
sobota 28. ledna
Jiskra Ústí n.O. – Rychnov n. Kn. (VČ liga 
v basketbalu mužů od 17:00 hod. ve sport. 
hale)
TTC Ústí n.O. – Voděrady B a Dobré C (II. 
liga ve stol. tenisu žen v 10:30 a v 15:00 ho-
din v herně Na Kopečku)
Jubilejní 50. ročník lyžařských závodů 
Skiinterkritérium v Říčkách v Orl. horách 
(9:15 obří slalom)
neděle 29. ledna
Jiskra Ústí n.O. – Choceň (VČ liga v bas-
ketbalu mužů od 10:00 hodin ve sport. 
hale)

pozVánka na VýstaVu
Mezinárodní lyžařský závod mládeže 
Skiinterkritérium bude slavit jubileum 
– 50 let. Organizační výbor připravuje 
k tomuto jubileu výstavu do ústecké Malé 
scény. Na výstavě budou k  vidění různé 
historické materiály a to jak písemné, tak 
výsledkové listiny, ale i  fotografie, seriál 
všech vydaných odznaků a mnoho dalšího.
Vernisáž výstavy bude ve středu 18. ledna 
v  18:00 hodin. Pozváni budou pamětní-
ci tohoto významného závodu, ale zveme 
samozřejmě i ústeckou veřejnost. Výstava 
bude otevřena denně až do 18. února.
Jubilejní 50. ročník se pojede v lyžařském 
středisku Říčky v  Orlických horách ve 
dnech 27. – 28. ledna 2012.

krytý plaVecký bazén
NE 1.1. ................................................Zavřeno
PO 2.1. ............................10:00 – 21:00 hodin
ÚT 3.1.  .......... 5:30 – 8:00, 14:30-20:00 hod.
ST 4.1. .............................17:00 – 21:00 hodin
ČT 5.1.  ........... 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 6.1.  ........... 5:30-8:00, 14:30-21:00 hodin
SO 7.1. ............................10:00 – 21:00 hodin
NE 8.1. ............................10:45 – 20:00 hodin
PO 9.1.  .............................SANITÁRNÍ DEN
ÚT 10.1.  ........ 5:30-8:00, 14:30-20:00 hodin
ST 11.1. ..........................17:00 – 21:00 hodin
ČT 12.1.  ......... 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 13.1.  ......... 5:30-8:00, 14:00-18:00 hodin
SO 14.1. ..........................10:00 – 21:00 hodin
NE 15.1. ........................... 9:00 – 20:00 hodin
PO 16.1. .........................14:00 – 21:00 hodin
ÚT 17.1.  ........ 5:30-8:00, 14:30-20:00 hodin
ST 18.1. ..........................16:00 – 21:00 hodin
ČT 19.1.  ......... 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 20.1.  ......... 5:30-8:00, 14:30-21:00 hodin
SO 21.1. ............................ 9:00 – 21:00 hodin
NE 22.1. ........................... 9:00 – 20:00 hodin
PO 23.1. .........................14:00 – 21:00 hodin
ÚT 24.1.  ........ 5:30-8:00, 14:30-20:00 hodin
ST 25.1. ..........................16:00 – 21:00 hodin
ČT 26.1.  ......... 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
PÁ 27.1.  ......... 5:30-8:00, 14:00-21:00 hodin
SO 28.1. ............................ 9:00 – 21:00 hodin
NE 29.1. ........................... 9:00 – 20:00 hodin
PO 30.1. .........................14:00 – 21:00 hodin
ÚT 31.1.  ........ 5:30-8:00, 14:30-20:00 hodin
Plavecký bazén má právo na změnu provoz-
ních hodin pro veřejnost, na omezení pro-
vozu relaxačního centra a ostatních atrakcí. 
Informace na www.tepvos.cz, nebo na tel.: 
465524254

každý čtvrtek je relaxační centrum otevře-
no od 15:00 hodin!
plavání pro těhotné: každou středu od 13:00 
– 14:30 hod.
kurz plavání dětí s  rodiči: středa 4. a  11. 
ledna, sobota 7. a 14. ledna
plavání kojenců a batolat: 
bližší info na tel.: 775858670
centrum rio – spinning, k2hi-
king, fitbox, trx, rezervace na www.
tepvos.cz/rezervace, nebo na tel.: 777673359

proVozní doba sauny
Pondělí:  ............ 17:00-21:00 hod.- společná
Úterý:  .....................15:00-21:00 hod. – ženy
Středa:  ................... 14:00-21:00 hod. – muži
Čtvrtek:  ..................14:00-17:00 hod. – ženy
Čtvrtek:  ................. 17:00-20:00 hod. – muži
Pátek:  ..................... 14:00-21:00 hod. – muži
ceník vstupného – lázeň /2 hodiny
Děti od 105 cm – 140 cm......................65 Kč
Držitelé průkazek ZTP/P  .....................65 Kč
Občané nad 60 let ..................................75 Kč
Dospělí a děti nad 140 cm výšky .........95 Kč
Více informací na www.tepvos.cz

zimní stadion – 
Veřejné bruslení

Středa:  ...........................16:00 – 18:30 hodin
Sobota:  ..........................13:30 – 16:00 hodin
Neděle:  ..........................13:30 – 16:00 hodin

ceník vstupného
Děti do 105 cm  .................................. zdarma
Děti od 105 cm-140cm, ZTP/P ...........30 Kč
Občané nad 60 let  .................................30 Kč
Dospělí a děti nad 140 cm  ...................40 Kč
Doprovod 5 Kč
Broušení bruslí  .............................. 35 Kč/pár

hokej pro příchozí
Út a čt ....................... 15:00 – 16:30 hod. 
Cena  ............................ 40 Kč/osoba /hodina
Bližší info o  provozu zimního stadionu na 
tel.: 608 553305 a na www. tepvos.cz
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sportoVní centrum radaVa
neděle 1.1. – 15:00 – 19:30 hodin
Novoroční turnaj (družstva)
pondělí 2.1. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Úterý 3.1. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI 1. liga (družstva)
středa 4.1. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
středa 4.1. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
pondělí 9.1. – 18:30 – 23:00 hodin
Steel cup (jednotlivci)
Úterý 10.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Esab 3. liga (družstva)
středa 11.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 4. liga (družstva)
neděle 15.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
pondělí 16.1. – 18:30 – 22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Úterý 17.1. – 19:00 – 22:30 hodin
Stapo 5. liga (družstva)
středa 18.1. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
středa 18.1. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
neděle 22.1. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
pondělí 23.1. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
středa 25.1. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl cup (jednotlivci)
pondělí 30.1. – 18:30 – 22:00 hodin
Generali cup (jednotlivci)
Úterý 31.1. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI 1. liga (družstva)

Tel. rezervace: 465529477-9,
e-mail:radava@radava.cz, www. radava.cz

poběŽí se andrlůV chlum
Atleti Jiskry Ústí nad Orlicí připravují na so-
botu 7. ledna už 39. ročník kondičního běhu 
do vrchu na Andrlův chlum. Závod, založe-
ný v roce 1973, má pečlivě vedenou kroniku 
a tak víme, že rekordy drží u mužů Miroslav 
Vítek časem 8:40 a  u  žen Erika Kaplanová 
11:35. Víme, že nejvíce vítězství mají Miro-
slav Vítek (pět) a Broňa Dicháčková (4). Nej-
větší účast byla v roce 1998 – 145 startujících 
a v závodě doposud startovalo 800 závodní-
ků v mužských a 282 v ženských kategoriích. 
Víme také, že největší počet startů má Jan 
Kalousek ze Žamberka, který běžel závod 
30x a Míla Keprtová z České Třebové, která 
má už 16 startů.
Závod je vypsán pro všechny věkové kate-
gorie, závodní kancelář bude od 9:00 hodin 
v  restauraci na Mendriku a  vlastní závod 
bude intervalově odstartován v 10:00 hodin.

ohlédnutí za rokem 2011

dialyzační středisko 
V Ústecké nemocnici 

slaVí 15 let
V  březnu tohoto roku oslavilo dialyzační 
středisko v Orlickoústecké nemocnici 15 let 
své existence. Během této doby provedlo, 
jako jedno z  prvních středisek společnos-
ti B. Braun Avitum, téměř 105 tisíc ošetření 
u pacientů se selháním funkce ledvin. Slav-
nostního setkání v dialyzačním centru, které 
je umístěno v  areálu nemocnice, se zúčast-
nila řada hostů. Přítomen byl hejtman Par-
dubického kraje Radko Martínek, náměstek 
hejtmana Roman Línek, starostové měst Ústí 
nad Orlicí a Česká Třebová.
V loňském roce provedlo dialyzační středis-
ko více než 10 tisíc hemoeliminačních vý-
konů, což je v průměru 34 pacientů denně. 
Počet ošetření se za posledních 15 let zvýšil 
čtyřnásobně. 
Dialyzační středisko v současné době dispo-
nuje 19 lůžky a zajišťuje až třísměnný pro-
voz a kompletní dialyzační péči pro obyva-
tele spádových oblastí Ústí n.O., Č. Třebová, 
Letohrad, Vamberk, Choceň, V. Mýto, Lan-
škroun, Jablonné n.O., Králíky a Č. Voda.

junioři Ústí jsou 
Vítězem 1. ligy

Velkým úspěchem skončila 1. juniorská liga 
pro tým volejbalistů Jiskry Ústí n.O. S  25 
vítěznými zápasy a  pouhými 3 porážkami 
obsadil jednoznačně 1. místo a v kvalifikaci 
o extraligu se utká s vítězem zápasu Prosek 
Praha-VK Ústí n.L.

Vyhlášení Výsledků 
soutěŽe biblioWeb 2011

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR (SKIP) zorganizoval již dvanáctý ročník 
BIBLIOWEBu, soutěže o  nejlepší webovou 
prezentaci knihovny. V  kategorii knihoven 
v obcích od 3 tisíc obyvatel do 20 tisíc oby-
vatel byla nejúspěšnější MěK v Ústí n.O. před 
MěK v Č. Třebové a Místní knihovnou Ra-
dotín.

mladí Violoncellisté 
se sešli V Ústí

Ve čtvrtek 14.4. byl v  ZUŠ J. Kociana slav-
nostně zahájen již XXI. ročník Heranovy vi-
oloncellové soutěže. Do Ústí se sjelo 40 mla-
dých muzikantů z více jak 10 zemí světa. 

iV.ročník hasičských 
záVodů tfa

V sobotu 23. dubna se na Andrlově chlumu 
u Ústí nad Orlicí konal čtvrtý ročník nejná-
ročnějších hasičských závodů TFA (Toughest 
Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežívá) 
nazvaných „Ohnivá rozhledna“. Jedná se o si-
mulaci zásahové činnosti v ochranném odě-
vu pro hasiče za použití izolačního vzducho-
vého dýchacího přístroje. Na start nastoupilo 
celkem 53 profesionálních i  dobrovolných 
hasičů z  celé republiky.Absolutním vítězem 
se stal domácí Lukáš Novák z HZS Ústí n.O., 
na druhém místě skončil Jiří Mikulecký také 
z  HZS Ústí n.O. bronzové místo vybojoval 
Tomáš Lehný stejně tak z HZS Ústí n.O. 

sbor alou ViVat slaVil 
10. Výročí zaloŽení

V pátek 29. dubna se v ZUŠ J. Kociana v Ústí 
n.O. konal jubilejní koncert Smíšeného pě-
veckého sboru ALOU VIVAT k  10. výročí 
jeho založení. Na programu koncertu bylo 18 
skladeb českých i světových autorů v dopro-
vodu pedagogů hudebních oborů ZUŠ. Od 
svého vzniku vystoupil sbor více jak čtyřicet-
krát a to jak u nás tak v zahraničí. 

khs má sVoji laureátku
V sobotu 7.5.  se konalo slavnostní vyhláše-
ní výsledků a závěrečný koncert 53. ročníku 
Kocianovy houslové soutěže. Absolutní ví-
tězkou  - laureátkou 53. ročníku KHS se stala 
16 letá Eva Schäferová z Liberce.
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„Ústecká 21“ – záVody 
do Vrchu

Ve dnech 28. – 29. května se v Ústí nad Or-
licí jely tradiční závody automobilů do vrchu 
„Ústecká 21“. Na trať závodu dlouhého 3650 
metrů s převýšením 209 metrů se postavilo 
více jak 120 závodních vozů.

Ústí nad orlicí 2011 – 
město V pohybu – týden 

dobré pohody
Ve dnech 30. května – 4. června se uskuteč-
nil již 12. ročník městské slavnosti Ústí nad 
Orlicí 2011 – město v pohybu – týden dobré 
pohody.

65 let od Vzniku gymnázia
Letos si připomínáme výročí 65 let od vzniku 
Gymnázia v Ústí n.O. 27. června byl v Roško-
tově divadle připraven slavnostní večer slo-
žený ze dvou částí. V  první byli odměněni 
nejúspěšnější studenti v  různých soutěžích 
a  olympiádách v  letošním roce. Druhá část 
programu byla věnována studentskému di-
vadlu. Divadelní soubor Veselé zrcadlo před-
stavil divadelní hru nazvanou „Jak jsem vy-
hrál válku“. 

86. Ústecká staročeská pouť
Ve dnech 12. – 14. srpna se v centru města 
konala již 86. ústecká staročeská pouť. Na 
Mírovém náměstí a  v  přilehlých uličkách 
byly umístěny pouťové atrakce, probíhal 
stánkový prodej pouťového zboží a u hasič-
ské hospody vystupovaly hudební kapely. 

mistra sVěta j. kulhaVého 
příVítali doma

Biker Jaroslav Kulhavý z Ústí n.O., který v so-
botu 3. září vybojoval historicky první titul 
Mistra světa pro Českou republiku v  XCO 
horských kol, se v pondělí vrátil domů. Mno-
ho jeho přátel a známých mu připravilo vel-
ké přivítání. Do Ústí dorazil Jarda s mírným 
zpožděním způsobeným špatným počasím. 
Ani to však nezměnilo nic na skvělé náladě, 
která vládla při jeho příjezdu na čerpací sta-
nici v Ústí n.O. Zde pro něj bylo připraveno 
speciální kolo na kterém se v  čele pelotonu 
vydal na Mírové náměstí. Zde  ho přivítal 
starosta města Petr Hájek a místostarosta Jiří 
Holubář. Oba mu pogratulovali a poděkovali 
za skvělou reprezentaci našeho města.

místopředsedkyně Vlády 
V Ústí nad orlicí

V pátek 14. října navštívila Ústí n.O. na své 
pracovní cestě místopředsedkyně vlády Ka-
rolína Peake. Pracovní návštěva začala na 
ústecké radnici, kde se setkala se starostou 
města P.  Hájkem a  místostarostou J. Holu-
bářem. Společně zde jednali hlavně o ústec-
kém nádraží a stavbě železničního koridoru. 
Následovala návštěva nádraží, s jehož stavem 
se Karolína Peake seznámila. Návštěva měs-
ta byla ukončena v Domově důchodců, kde 
se uskutečnilo krátké setkání s  ředitelkou 
a  sociálními pracovnicemi. Hovořilo se zde 
o celkové situaci v sociálních službách a po-
třebách těchto zařízení.

náVštěVa z berlína k Výročí 
odchodu exulantů

V roce 2012 tomu bude 275 let, co čeští exu-
lanti opustili svou vlast a  hledali útočiště 
v  okolních zemích. Jedním z  míst, kde za-
kotvili bylo také německé městečko Rixdorf, 
dnešní součást Berlína-Neuköllnu. Zde také 
vznikla česká vesnice. Neukölln, coby část 

Berlína, je partnerským městem Ústí nad Or-
licí. Tamější Jednota bratrská projevila zájem 
o návštěvu našeho města v rámci přípravy to-
hoto výročí. Návštěva se uskutečnila v úterý 
20. září, kdy do města zavítala 30 členná vý-
prava, kterou zde přivítal starosta města Petr 
Hájek. 

ddm se přestěhoVal 
do noVých prostor

V pátek 7. října navštívili zástupci Pardubic-
kého kraje a  Města Ústí n.O. nové prostory 
Domu dětí a mládeže, který se v září přestě-
hoval z vily v Lukesově ulici do budovy SŠUP 
na Špindlerově ulici. V druhém patře budovy 
jsou nově umístěny prostory nabízející mno-
ho aktivit pro atraktivní a kvalitní naplnění 
volného času. 

pracoVní setkání 
Vedení Ústecké 

a třeboVské radnice
Ve  středu 2. listopadu proběhlo setkání ve-
dení ústecké radnice s vedením města Česká 
Třebová. Na ústecké radnici proběhlo společ-
né jednání například o problematice sociál-
ních služeb, městské dopravy a dalších spo-
lečných tématech. Dále si obě strany vymě-
nily zkušenosti a  poznatky v  oblasti sportu 
a kultury ve městech. Následovala prohlídka 
zrekonstruovaného Sporthotelu TICHÁ OR-
LICE.

V hylVátech oteVřeli 
noVé dětské hřiště

V sobotu 29. října se v městské části Hylváty 
uskutečnilo slavnostní otevření nově zbudo-
vaného dětského hřiště. Celou stavbu reali-
zoval z  přidělených finančních prostředků 
Osadní výbor pro část Hylváty a Dukla. Kaž-
dý rok je z rozpočtu města vyčleněna částka, 
která je určena na aktivity osadního výboru 
dané části města.

Text a foto L. Prokeš



PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ 
V KAMÍNKU

Speciálně pedagogické centrum KAMÍNEK při 
Speciální základní škole a  mateřské škole v  Ústí 
n.O. připravilo na úterý 15. listopadu prodejní vý-
stavu didaktických pomůcek, výrobků chráněných 
dílen a dalších organizací. Výstavu, určenou široké 
veřejnosti včetně učitelů základních a mateřských 
škol, navštívil také místostarosta města Zdeněk 
Ešpandr. K vidění a vyzkoušení byly dřevěné hrač-
ky, skládačky, pomůcky vhodné pro rozvoj jemné 
i hrubé motoriky a mnoho dalších pomůcek. Ne-
chybělo ani zboží s  vánoční tématikou. Druhého 
ročníku výstavy se účastnilo celkem 10 vystavova-
telů z širokého okolí

SENIOR KLUB BILANCOVAL 
UPLYNULÝ ROK

Výroční členská schůze Senior klubu Ústí nad Or-
licí se konala ve čtvrtek 24. listopadu v  zasedací 
místnosti bývalého okresního úřadu v  Ústí n.O. 
Mezi hosty nechyběla delegace ze Svazu důchodců 
a invalidů z partnerské Bystřice Kladské a zástupci 
města. Na programu schůze bylo hodnocení čin-
nosti Senior klubu za rok 2011 a plán akcí na rok 
2012, zpráva o hospodaření a diskuze. Senior klub, 
který vznikl v  prosinci 2007, po celý rok připra-
vuje nejen pro své členy bohatý program složený 
z kulturních, společenských, turistických a dalších 
aktivit. Na programu výroční schůze bylo také vy-
stoupení žáků ZUŠ Jaroslava Kociana a polského 
souboru.

ZDRAVOTNÍCI SE SEŠLI NA 
ČTVRTÉ KONFERENCI

Již po čtvrté uspořádala Orlickoústecká nemoc-
nice mezioborovou konferenci určenou pro nelé-
kařské zdravotnické pracovníky (zdravotní sestry, 
porodní asistentky, atd.) z celého regionu. V kon-
gresovém sálu Hotelu UNO v  Ústí n. O. se sešlo 
více jak 100 pracovníků ze zdravotnictví. Snahou 
konference je předat si nové poznatky, zkušenosti 
a poukázat na nutnost vzájemné spolupráce mezi 
jednotlivými zdravotnickými obory.

HOROROVÁ NOC V KNIHOVNĚ
Na počest 141. výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena 
uspořádala ústecká městská knihovna hororovou 
noc pro dívky a  slečny od 13 do 19 let. Na pro-
gramu této unikátní akce bylo sdílení a  poslech 
hrůzostrašných příběhů, stezka odvahy a  mnoho 
tematických her včetně výroby lapače zlých snů. 
Hororovou noc si v knihovně nenechalo ujít téměř 
20 dívek. 

ZAČÁTEK ADVENTU  
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ

Na první adventní neděli, 27. listopadu, byl na Mí-
rovém náměstí v  Ústí n.O. připraven slavnostní 
program spojený s rozsvícením vánočního stromu 
a vánoční výzdoby ve městě. Program zahájilo vy-
stoupení flétnového souboru Acri Tibia následo-
vaného pěveckými sbory Zlatý klíček a Písnička ze 
ZŠ Komenského a skupinou Ponny Expres. V prů-
běhu adventního odpoledne se na náměstí usku-
tečnil prodejní Vánoční jarmark výrobků ústec-
kých neziskových organizací. V  17:00 hodin pak 
slavnostně zahájil Ústecký advent starosta města 
Petr Hájek a rozsvícen byl vánoční strom, vánoční 
výzdoba. Následovalo žehnání adventních věnců P. 
Vladislavem Brokešem a v závěru večera vystoupi-
la skupina Jablkoň.

CENY MĚSTA A CENY 
STAROSTY ZA ROK 2010

V úterý 29. listopadu byly v Malé scéně v Ústí n.O. 
předány Ceny města a Ceny starosty města za rok 
2010. Předávání se ujal starosta města Petr Hájek 
společně s místostarostou Jiřím Holubářem a ve-
doucím odboru školství a  kultury Lubošem Mi-
kyskou.
Ceny starosty města za rok 2010 předal Petr Hájek 
Janě Kaplové, za celoživotní práci ve školství a obě-
tavou činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu. 
Druhou oceněnou byla Jarmila Petrová, která oce-
nění získala za celoživotní činnost v oblasti ochot-
nického divadla.
Ceny města, na návrh občanů, byly předány Milo-
ni Svojanovskému za celoživotní obětavou činnost 
na poli sportu a tělovýchovy a Zuzaně Průchové za 
celoživotní práci v oblasti ochotnického divadla.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
V KERHARTICÍCH

Na čtvrtek 1. prosince připravila Základní ško-
la Školní v Kerharticích vánoční tvoření pro děti 
a rodiče. Více jak sedm desítek zájemců tvořilo vá-
noční zvonečky z pedigu, vánoční ozdoby z papíru 
a sena, přáníčka, dárkové taštičky a perníčky. Sou-
časně probíhala výstava adventních věnců a svíc-
nů. Celou akci provázela výborná předvánoční 
atmosféra.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA 
V MALÉ SCÉNĚ

Na Mikulášský podvečer v pondělí 5. prosince při-
pravila ústecká Malá scéna program pro všechny 
malé čertíky, Mikuláše a anděly. Bohatý program 
plný soutěží a velká dětská diskotéka přilákal mno-
ho rodičů s dětmi. Na každého, kdo přišel v masce, 
čekala sladká odměna.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA ČČK
Ve dnech 5. – 9. prosince se v Galerii pod radnicí 
v Ústí n. O. konala Vánoční výstava Českého čer-
veného kříže v Ústí nad Orlicí. Výstava se uskuteč-
nila ve spolupráci se školskými zařízeními z naše-
ho města, MC Medvídek, Stacionářem, Dětským 
domovem Dolní Čermná a dalšími organizacemi. 

ZÁVODY „O MIKULÁŠSKÝ 
POHÁR“ V GYMNASTICE

Oddíl sportovní gymnastiky TJ Jiskra Ústí nad Or-
licí připravil pro své členy oddílové závody „O MI-
KULÁŠSKÝ POHÁR“ ve sportovní gymnastice, na 
kterých měly příležitost předvést své dovednosti 
a zazávodit si i ty nejmenší děti.

DRUHÉ DISKUSNÍ SETKÁNÍ 
S VEŘEJNOSTÍ

Ve čtvrtek 8. prosince se v  ústecké Malé scéně 
uskutečnilo letošní druhé setkání vedení města 
Ústí nad Orlicí s občany. Na dotazy a náměty ob-
čanů zde byl připraven odpovídat starosta města 
P. Hájek a místostarostové Z. Ešpandr, J. Holubář 
a V. Fajt. Mezi diskutovanými tématy byl rozpočet 
města pro rok 2012 a  na něj navazující investič-
ní akce ve městě. Právě sestavování rozpočtu pro 
příští rok je v  současné době jedním z  nejdisku-
tovanějších témat v  radě města. Je třeba při jeho 
tvorbě zohlednit globální finanční situaci a snažit 
se najít co nejvíce možných finančních prostředků 
na tolik diskutované investice ve městě.

140 LET SDH V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V  letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů 
Ústí nad Orlicí 140 let od svého založení. Toto vý-
ročí si členové a hosté připomenuli na výroční val-
né hromadě, která se v budově hasičské zbrojnice 
konala v sobotu 10. prosince. Na programu valné 
hromady bylo mimo jiné informování o  činnosti 
sboru za rok 2011, stav hospodaření sboru a pře-
dávání medailí a ocenění.

ADVENT V KNAPOVCI 
Římskokatolická farnost ve spolupráci s MŠ Kna-
povec uspořádala v  neděli 11. prosince adventní 
odpoledne. V Kostele sv. Petra a Pavla začal pro-
gram mší svatou s  lidovým zpěvem. Dále byl na 
programu koncert pěveckého sboru Č.A.S. z  D. 
Dobrouče a  vánoční program dětí z  MŠ spojený 
s  příchodem Mikuláše s  nadílkou. Po celé odpo-
ledne se v mateřské škole konala prodejní výstava 
vánočních dekorací učitelek, maminek a dětí. Pro 
návštěvníky byl připraven vánoční punč s  voňa-
vým občerstvením.
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