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Zdarma

Přesunutí programu Ústeckého adventu
na Kociánku byla chyba a kritika ze
strany občanů byla oprávněná. O důvodech,
které nás k tomuto rozhodnutí vedly jsem již
mluvil vícekrát. Zopakuji pouze několik
málo skutečností, které měly na Ústecký
advent značný vliv. Za prvé jistá míra
nezkušenosti nás, nového vedení města, a
nedostatek času pro navržení a zajištění
programu. Za druhé havarijní stav
konstrukce podia, které se používalo
v minulých letech a za třetí stav městského
rozpočtu. Problémy finanční jsme
předpokládali, a proto jsme již ve volebním
programu Sdružení nezávislých kandidátů
avizovali redukování městských slavností
typu Město v pohybu a Ústecké Vánoce. O
technickém stavu nejen podia, ale i jiného
městského mobiliáře jsme neměli tušení a
naopak nás nemile překvapilo, že tento stav
nebyl včas řešen. Nedostatek času byl
přirozeně způsoben povolební situací, takže
na přípravu programu a rozhodnutí o místě
konání jsme měli necelý týden. A že jsme
rozhodli pro Kociánku považuji dnes osobně
za velkou chybu. Na druhou stranu,
podmínky dotačního titulu nás zavazují po
dobu min. pěti let tento prostor neměnit a
využívat ho mimo jiné k pořádání různých
kulturních akcí. To jsou fakta, která
nezmiňuji pro naši obhajobu, ale pouze pro
dokreslení celé situace.
Za čím si ovšem stojíme a co budu z pozice
starosty města obhajovat, je výrazné
zkrácení programu a absence ohňostroje.
Vím, že určitá část občanů byla zklamaná,
jiná tuto změnu přijala s pochopením a jiná
ji naopak chválí a podporuje. Pominu-li
význam adventního času, který by měl být
ovšem prvořadý, musím opětovně
zopakovat již mnohokrát vyřčené. Finanční
situace našeho města nás nutí zvažovat, co si
můžeme dovolit a zejména pak, zda
vynaložené prostředky jsou adekvátní
výslednému produktu. Všichni jsme si
zvykli, že v případě městských slavností
dostáváme vše zadarmo a že všeho je
nadbytek. Nyní nadešel čas, kdy je nutné
přiznat, že naše město si toto už nemůže
dovolit. Nutnost šetřit se odrazí nejen při
přípravě akce Město v pohybu, ale v celém
rozpočtu města letošního roku.
Takže, vážení spoluobčané, závěrečné
shrnutí – žádný učený z nebe nespadl,
chybami se člověk učí, vlastní zkušenost je
nepřenosná a Ústecký advent 2011 se vrátí
na náměstí.
Petr Hájek
starosta města Ústí nad Orlicí
Záměr prodeje bytů do osobního
vlastnictví
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt č.
2 o velikosti 2+1 v ulici Školní 86, Ústí nad
Orlicí - Kerhartice o celkové podlahové
ploše bytu včetně příslušenství 74,67 m².
Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží.

Minimální kupní cena je stanovena ve
výši 450.000,- Kč. (Záměr prodeje
zveřejněn na elektronické úřední desce dne
19.01.2011)
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr
prodeje bytu do osobního vlastnictví. Byt č.
10 o velikosti 1+0 v ulici Třebovská 338,
Ústí nad Orlicí - Hylváty o celkové
podlahové ploše bytu včetně příslušenství
24,14 m². Byt se nachází v 2. nadzemním
podlaží. Minimální kupní cena je
stanovena ve výši 140.000,- Kč. (Záměr
prodeje zveřejněn na elektronické úřední
desce dne 14.01.2011)
Bližší informace o podmínkách prodeje a
náležitostech nabídky získáte na úřední
desce Městského úřadu v Ústí nad Orlicí, na
www.ustinadorlicí.cz v sekci úřad - úřední
deska a na tel. 465 514 262 (vyřizuje E.
Polakovičová)
Zápis dětí do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy základní školy
praktické, základní školy speciální a
přípravného stupně základní školy speciální
se koná ve středu 2. února od 12:00 do
16:00 hodin ve Speciální základní škole a
mateřské škole Ústí n.O. Rodiče přinesou
s sebou rodný list dítěte. Škola je
v Lázeňské ulici 206 (směr Litomyšl) u
bývalého PVT,
Mgr. H. Kapounová, ředitelka školy
Přípravná třída
Přelom ledna a února je ve znamení zápisů
žáků do prvních tříd základních škol. Ne
všechny děti jsou však na vstup do první
třídy dostatečně zralé a rodiče uvažují o
odkladu školní docházky. Tyto děti mohou
zůstat v původních mateřských školách nebo
navštěvovat přípravnou třídu, která se již
třetím rokem bude zřizovat při ZŠ
v Kerharticích. Přípravná třída je určena
dětem se sníženou pozorností, sociální
adaptací, s vadou řeči nebo jiným
zdravotním oslabením a na vstup do první
třídy se systematicky připravují pod
vedením speciálního pedagoga. Mohou ji
navštěvovat děti z města Ústí nad Orlicí a
okolí, pro které je zajištěna i doprava. Bližší
informace na tel. čísle 739 455 277.
PaedDr. E. Faltysová, ředitelka ZŠ
Senior klub při CSP města Ústí n.O.
Středa 9.2. – „Křížovky a sudoku“, beseda
s MGr. J. Motlem o luštění, od 14:00 hod.
v jídelně Penzionu Na Pláni 1343
Pátek 11. a 25.2. – Plavání pro členy SK,
od 13:00 – 14:00 hod. v ústeckém bazénu,
vstup 40 Kč na průkazku SK, info: pí
Kopsová 722475131
Středa 16.2. – Mgr. V.Sekotová: Historie
města Ústí a slavní rodáci, přednáška
v městské knihovně od 18:00 hod.
Čtvrtek 17.2. – „Historie slavných
ústeckých betlémů“, přednáška Mgr. V.
Sekotové, od 14:00 hod. v jídelně Penzionu
Na Pláni 1343
Středa 23.2. – kurz „Trénování paměti“,
od 13:30 hod. ve Sladkovně (2 hodiny), kurz

vede Ing. I. Pekníková, celkem 10 lekcí,
člen SK uhradí 150 Kč. Přihlášky do 31.1.
Provádíme průzkum zájmu účasti na kurzu
„Výroba keramiky“. Přihlášky osobně ve
Sladkovně, nebo telefonicky do 28.2.
Předběžná cena je 350 Kč (5 lekcí po 2 hod.
včetně materiálu, koná se na SŠUP
v Zahradní ul. u soudu).
Ve Sladkovně na informační tabuli je
vyvěšena výhodná nabídka tuzemských a
zahraničních rekondičních pobytů pro
seniory ve spolupráci s OS ČČK H.
Králové.
Těšíme se na Vaši účast!
Za SK a Komisi RM pro práci se seniory
JUDr. Z. Ešpandr

Z městského muzea + LOGO
Městské muzeum Vás zve v únoru na nový
blok výstav, který můžete navštívit v
rozmezí od 8. února do 24.dubna.
První nadzemní podlaží Hernychovy vily
ovládne 8.2. od 16:00 hod. zdánlivě všední
materiál, jakým je papír. Ten však učiní
neobyčejným právě
jeho zpracování. Fascinující papírové
objekty Vám představí jak japonské
ORIGAMI, které si sami budete moci
vyzkoušet, tak modelařina v podobě
PAPÍROVÝCH AUTÍČEK. Těm zcela
jistě podlehnou páni kluci bez rozdílu věku
stejně jako jejich tvůrce a sběratel
z nedalekého Ostrova.
Expozice Kocianů Vám přiblíží osobnost
malíře QUIDA ROMANA KOCIANA, od
jehož smrti uběhne v březnu 30 let a dále
"všední dny jeho strýce Jaroslava".
Výstava JAROSLAV K. NA
CESTÁCH instalovaná v tzv. Kocianově
pokoji Vás zavede do koutů světa, kde tento
ústecký rodák koncertoval.
Cestování zachytil i fotografický aparát
Gábiny Faronové, která Vám v malé
expozici představí EGYPT.
Změn dozná i expozice betlémů, kde už v
průběhu února najdete pohyblivý řemeslný
betlém Kamila Andrese z Třebechovic pod
Orebem.
Otevřeno celý únor kromě zavíracích dní,
kterými jsou z důvodu instalace 1.-7.2., dále
každé pondělí a poslední sobota v měsíci,
která je stabilně vyhrazena svatbám . Jinak
Vás zveme do Hernychovy vily ve všedních
dnech mezi 9-11:30 a 12:30-17:00 hod, o
víkendech 13:30-17:00 hod. Oceníte širokou
škálu kvalitních výstav za únosné vstupné,
které Vám přinesou nevšední kulturní
zážitek.
Srdečně za ústecké muzejníky Jarmila
Süsserová

Klub přátel umění Ústí nad Orlicí
Srdečně zveme Vás a Vaše přátele do
Galerie pod radnicí na novou výstavu
SUDETY UVNITŘ – Fotografie členů
Fotoklubu Lanškroun.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek
4.2. v 18:00 hodin a potrvá do 27.2.

Základní umělecká škola J. Kociana
Třídní hudební besídka žáků p. uč. V.
Němcové - klavír
3.2. v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
7.2. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. D.
Bouškové - housle
8.2. v 16:30 hod. - koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. L.
Gregarové – bicí nástroje
9.2. v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků p. uč. M.
Barvínkové - housle
14. 2. v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Absolventské představení tanečního
oboru
16. 2. v 18:00 hod. – Roškotovo divadlo
Hudební besídka žáků hudebního oboru
21. 2. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
28.2. v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
ZUŠ Jar.Kociana, Smetanova 1500, Ústí n.
O., tel.: 465 569 551, www.ZUSUO.cz
e-mail: info@zusuo.cz
Poděkování strážníkům MP
Chtěla bych touto cestou poděkovat
strážníkům městské policie za dopadení a
usvědčení skupinky zlodějek, která v pátek
14.1. odcizila v mojí prodejně 2 000 Kč.
Svým rychlým zásahem pachatelkám
znemožnili napáchat další škody i
v ostatních obchodech.
Děkuji.
Romana Pávková, Levné knihy
Rodinné centrum Srdíčko + LOGO
PO 8:30-10:00 hod. – Prográmek pro děti
(zahájení v 9:00 hod.)
PO 10:00-12:00 hod. – Výtvarné dílny
Témata:
7.2. – Visačky na dveře (cena cca 20 Kč)
14.2. – Motýlek z korálků (cena cca 20 Kč)
21.2. – Výroba voskových svíček ( s sebou
zbytky voskových svíček, cena cca 20 Kč)
28.2. – Ponožkoví psi (s sebou pár větších
ponožek, jehlu, nit), kont.osoba N.
Krčmářová, 604313249
ÚT 10:00-11.00 hod. – Orientální tance,
herna otevřena do 12 hod., kont.osoba L.
Holásková, 732985833, vstupné 40 Kč
ST 8:30-12:00 hod. – Prográmek pro děti
(zahájení v 9:30 hod.)
ČT 17:00-18:30 hod. – AJ pro rodiče,
kont.osoba J. Voleská, 601203130, vstupné
50 Kč
PÁ 8:30-9:30 – Cvičení pro těhulky (11. a
25.2), permanentka 100 Kč (4 vstupy po 25
Kč), jednotlivé vstupy 35 Kč/osoba/hodina.
Kont.osoba S. Faltusová 606882719
PÁ 10:00-12:00 hod. – AJ pro batolátka
PÁ 16:00-18:00 hod. – Klub EXIT, a od
18:00-24:00 hod. – Klub deskových her,
kont.osoba M. Kalášek 739420287
SO 18:00-20:00 hod. – Sportovní večer –
Hylváty U tří mostů, nahlášení účasti
nejpozději den předem, P. Novák,
604904710
JEDNORÁZOVÉ AKCE v RC
ÚT 1.2. – Setkání DRC, od 17:00 hod.
ST 2.2. – Beseda o příkrmech, od 10:30 hod.

SO 5.2. – Dětská diskotéka, od 16:00 hod. –
Multifunkční sál, pro děti do 10 let, nealko
koktejly
ST 9.2. – Beseda o první pomoci a výbavě
domácí lékárny, od 10:30 hod.
PO 28.2. – Výtvarný speciál – Enkaustika,
od 17:00-19:00 hod., cena 20 Kč
Kontaktní osoba: Mgr. N. Krčmářovákoordinátor RC, tel.: 604313249,
krcmarova@jbuo.cz,
www.rcsrdicko.estranky.cz

Z městské knihovny + LOGO
Městská knihovna Ústí n.O. bude v letošním
roce pořádat ve spolupráci se Senior klubem
1. ročník Akademie volného času-cyklus 8
vzdělávacích přednášek pro seniory a
nejširší veřejnost. Přednášejícími budou
regionální lektoři, přednášky budou
zaměřeny na historii města, slavné rodáky a
osobnosti regionu a budou rozděleny do 2
semestrů. Začátek přednášek bude v 18:00
hod. v Městské knihovně. Všichni jste
srdečně zváni a těšíme se na setkání s Vámi.
16.2. – Mgr. V.Sekotová: Historie města
Ústí a slavní rodáci
16.3. – Doc. M. Macková: Ústecké
osobnosti
13.4. – J. Havel: Ústečtí rodáci na válečném
nebi
18.5. – Dr. Fr. Musil: Vrcholná kolonizace
Podorlicka a počátky města Ústí n.O.
PhDr. J. Kalousková, ředitelka MěK
**** **** **** **** **** ****
Audioknihy frčí!
18. února v 18:00 hodin – přednáška nejen
pro všechny milovníky mluveného slova.
Světem audioknih vás provedou K.
Kapounová a A. Škytová, členky projektu
Audioknihy.net.
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Oblastní charita v Ústí n.O. děkuje svšem
spoluobčanům za vlídné přijetí tříkrálových
koledníků a za příspěvek do pokladniček. V
Ústí n.O. a dalších spravovaných farnostech
se vybralo 199 820 Kč. Rovněž výtěžek
z Tříkrálového koncertu ve výši 9 276 Kč
byl určen ve prospěch sbírky.
Díky Vaší štědrosti se dostane pomoci těm
nejpotřebnějším.
P. Lipenský, asistent sbírky, Obl. Charita
Ústí n.O.
Lidový ples
Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad
Orlicí Vás srdečně zve na tradiční
LIDOVÝ PLES – sobota 5. února
v Kulturním domě v Ústí n.O.
Vstupné + místenka 100 Kč. K tanci a
poslechu hraje Relax Band J. Zemana.
Tombola, občerstvení.
Předprodej místenek: V. Kada, Zborovská
971, tel.: 465523383, Knihkupectví Flétna
Ústí n.O., tel.: 465526245
Mateřské centrum Medvídek + LOGO
Lepíme sněhuláky: 1.2. od 14:30 hod.
Břišní tance pro dobrou náladu: 1., 8., 15.
a 22.2. od 17:45 hod., vstupné dobrovolné
Kavárnička: 2.2. od 10:00 hod.

Pohybové návyky kojenců a batolat: 7.2.
od 9:30 hod.
Řetězy z vlnité lepenky: 8.2. od 14:30 hod.
Original ATOK-aromaterapie: 9.2. od
9:30 hod.
Společné bruslení: 10.2. od 15:00-16:30
hod., sraz před kluzištěm
Průsvity na okna: 15.2. od 14:30 hod.
Povídání o čajích: 16.2. od 9:30 hod.
Tiskátka z brambor: 22.2. od 14:30 hod.
Tradiční jarní bazar se bude konat 14. –
17. března.
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 n.O. a
Pardubického kraje.
Pozvánky na taneční semináře
První ústecký seminář afrického tance se
koná 12.2. od 14:00-17:00 hod. v tělocvičně
gymnázia. Pro úplné začátečníky, ženy i
muže, cena 350 Kč/osoba, děti 200Kč.
**** **** **** **** **** **** ****
Kurz břišních tanců pro začátečnice, každé
ÚT od 18:00-19:00 hod v MC Medvídek.
Kont. osoba:L. Holásková, tel.: 732985833
Fyzikální cirkus
Zajímavé dopoledne prožili žáci druhých
ročníků na ZŠ Bratří Čapků. Žáci 7. – 9. tříd
spolu s panem učitelem Faltou připravili
v učebně fyziky 14 stanovišť, na kterých si
druháčci pod vedením svých starších
spolužáků mohli vyzkoušet pro ně zatím
neznámé fyzikální zákonitosti formou
pokusů a her. Zkoušeli např. vytvořit
pohyblivé obrázky-kinetoskop, stavěli
lodičky poháněné vodou-hydrostatický tlak,
zkusili si výrobu a chůzi s akrobatickým
panáčkem na nose-hledání těžiště. Na závěr
děti čekala kouzelnická show – pan učitel
vyráběl obří bubliny, zubní pastu „pro
slona“, smažil vajíčko na papírové pánvičce
a bavil děti dalšími zajímavými pokusy.
Všechny děti si odnesly sladkou odměnu a
plno zážitků a dojmů.
Žáci a učitelky 2. tříd ZŠ Bratří Čapků
Kurzy ALFA
Úvodní setkání 8. 2. od 18:00 hod, další
setkání každých 14 dní. Série diskuzních
večerů nad základy křesťanské víry v
příjemném prostředí.
Každé setkání začíná společným jídlem,
které dává účastníkům kurzu příležitost
vzájemně se seznámit. Na promluvu
navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je
probírat téma večera, klást otázky a
vyjadřovat různé názory.
Více na www.kurzyalfa.cz

Zprávičky ze Stacionáře
V pátek 14.1. se vrátilo 6 sportovců
Stacionáře se svými trenérkami z týdenního
pobytu na Pomezních Boudách, kde se konal
21. ročník Zimní Speciální olympiády
v lyžování. Sportovci se moc snažili a
umístili se ve své kategorii v běhu na lyžích
takto:
F. Heinige: běh na 100 m – 1. místo, běh
na 50 m – 1. místo
P. Tejkl: běh na 100 m – 1. místo, běh na 50
m – 2. místo
M. Bartošová: běh na 1km – 1. místo, běh
na 500 m – 2. místo
N. Harapátová: běh na 100m – 2. místo,
běh na 50m – 4. místo
M. Mareš: běh na 1km – 2. místo, běh na
500m – 4. místo
M. Hamřík: běh na 1km – 4. místo, běh na
500m – 6. místo
Děkujeme sportovcům, paní ředitelce R.
Vaškové a paní vychovatelce H.
Zastoupilové za vzornou reprezentaci
našeho sportovního klubu.
V únoru se uživatelé zúčastní Zimního
rekondičního pobytu v Orlických horách,
Valentýnského plesu a závodů v běhu na
lyžích ve Svratce. Tuto akci pořádá
Stacionář Sluníčko Brno a my jsme jejich
pozvání přijali.
Uživatelé a zaměstnanci Stacionáře
Pokračovací taneční kurzy
Relax Dance Servis J. Bílka z Ústí n.O.
pořádá Pokračovací taneční kurz pro
mládež. Zahájení 6. března od 16:00-18:45
hod. Připravujeme Pokračovací kurz pro
dospělé zahájení v neděli 6. března od
19:30-22:00 hod. Oba kurzy jsou
v Kulturním domě v ÚO.
Prodej legitimací od 1.2.:
„FOTO IRENA“ u nádraží ČSAD v ÚO
Info: J. Bílek, 603299520
Cena obou kurzů 625 Kč (5 lekcí)
Valentýnský ples
Relax Dance Servis J. Bílka Vás zve na III.
Valentýnský ples, sobota 12. února od
19:30 hod. v Kulturním domě v ÚO.
Předprodej místenek: „FOTO IRENA“ u
nádraží ČSAD v ÚO, kontakt: J. Bílek
603299520, vstupné + místenka: 135 Kč.
Po předložení legitimace účastníka
taneč.kurzu RDS J. Bílka sleva, tj. 110 Kč.
Stomatologická pohotovost

Sociální rehabilitace je zajišťována
bezplatnou, bezbariérovou internetovou
učebnou se 4 počítači a tiskárnou, PO – PÁ
od 9 – 16 hod. Nabízíme zdarma školení
v základech obsluhy PC.
Kontakt: 775693, 775 693986
V centru je možné zakoupit za výhodné
ceny baterie do sluchadel iCellTech.
Kurz AJ zdarma pro osoby se zdrav.
Postižením, přihlášky na 775693983 (i
SMS), nebo na zaneta.houfova@czp-pk.cz
Centrum pro zdravotně postižené Pk, Čs.
armády 1181, ÚO, tel.: 465525324,
www.czp-pk.cz

Klubcentrum Ústí n.O.
Kino Máj – únor
Čtvrtek 3. v 19:30 hodin
NA DORAZ, titulky, vstupné: 70 Kč
Neděle 6. v 19:30 hodin
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ, titulky,
vstupné: 65 Kč
Středa 9. v 19:30 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI, česká verze,
vstupné: 65 Kč

Hudební kurzy pro děti
Hudební škola Yamaha v únoru otevírá nové
kurzy:
-pro děti od 4 do 18 měsíců – Robátka
-pro děti od 1,5 do 4 let – První krůčky
k hudbě
-pro děti od 4 do 6 let – Rytmické krůčky
-pro děti od 6 let – Zobcová flétna
Výuka probíhá 1x týdně, 45 min. pod
vedením kvalifikovaného učitele na ZŠ
Bratří Čapků. Info a přihlášky:
www.yamaha-skola.cz, 603834800,
info@yamaha-skola.cz
Dům dětí a mládeže
Tkaní na kolíkovém stavu, SO 5.2. od 9:00
- tkaní podsedáku na židli. Kolíkový stav a
osnovní sítě vám zajistíme. Přihlášky a
informace D. Benešová tel: 732565557 nebo
v DDM ÚO.
Okresní kolo dějepisné olympiády, ÚT
1.2. od 8:00 v DDM
Okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce, 22. a 23.2. od 8:00 v DDM
Jarní prázdniny s DDM
7.3. - 11.3. Lyžařské a snowboardové
jarní prázdniny, Zdobnice v Orl. horách,
určeno pro lyžaře a snowboardisty,
začátečníky i pokročilé. Podrobnější
informace a přihlášky na www.ddm-usti.cz.
7.3 - 9.3. Příměstský tábor, 7.3. Návštěva
hasičské stanice a kynologického cvičiště,
8.3. bowling, stavebnice Geomag, 9.3.
hvězdárna H. Králové. Cena 400,- Kč
(zahrnuje vstupné, jízdné a pojištění).
Přihlásit se můžete i na jednotlivé dny.
Informace a přihlášky v DDM ÚO.
Uzávěrka přihlášek do 3.3.2011.
Informace a přihlášky na jednotlivé akce
DDM Ústí nad Orlicí, Lukesova 312, tel:
465525469, ddm-usti@seznam.cz,
www.ddm-usti.cz
Pozvánka pro seniory

5.-6.2. – MUDr. H. Hausknechtová,
Habrmanova 306, ČT, tel.: 465534835
12.-13.2. – MUDr. P. Hejnová, Smetanova
1390, ÚO, tel.: 465523310
19.-20.2. – MUDr. Z. Hendrych, Husova
191, V. Mýto, tel.: 465423970
26.-27.2. – MUDr. M. Hendrychová,
Husova 191, V. Mýto, tel.: 465423960

Oblastní charita Ústí n.O. Dům pokojného
stáří sv. Kryštof Ústí n.O., Sokolská 68 zve
seniory na dopolední akci: v úterý 8.2. od
9:00 hod. si budeme povídat o tom, „Proč
jsou jména důležitá“.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na Vás!

Centrum pro zdravotně postižené Pk

Sportovní ples v Kerharticích

Projekt sociální rehabilitace probíhá od 1.1.
2010 do 31.12.2013 a je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR.

FK Kerhartice Vás srdečně zve na tradiční
Sportovní ples, který se koná 26. února od
20:00 hodin v sále sokolovny
v Kerharticích. Předprodej vstupenek: V.
Beyerová, tel.: 737927811

Pátek 11. v 19:30 hodin
* PARANORMAL ACTIVITY 2, titulky,
vstupné: 60 Kč
Úterý 15. v 19:30 hodin
RODINKA, český film, vstupné: 70 Kč
Pátek 18. v 17:00 a 19:30 hodin
GILLIVEROVY CESTY, česká verze,
vstupné: 65 Kč
Úterý 22. v 19:30 hodin
TACHO, český film, vstupné: 75 Kč
Čtvrtek 24. v 19:30 hodin
* ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA, titulky, vstupné:
70 Kč
Sobota 26. v 19:30 hodin
TRON: LEGACY, titulky, vstupné: 70 Kč
Pondělí 28. v 19:30 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ, titulky,
vstupné: 60 Kč
Klubcentrum Ústí n.O.
Nabídka pořadů – únor
Úterý 8. února
9:00 hodin – Kulturní dům
Oblastní kolo celostátního festivalu poezie
WOLKERŮV PROSTĚJOV
Čtvrtek 10. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
S. Shepard: LÁSKOU POSEDLÍ,
Divadlo UNGELT Praha, (divadelní
předplatné), vstupné: 290 Kč
Sobota 12. února
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
O KREJČÍM JÍROVI A KOUZELNÉ
JEHLE, pohádka, vstupné: 45 Kč
Úterý 15. února
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
MUZIGA
H. Vedralová – zpěv, housle, viola
J. Vedral – zpěv, kytara
P. Kořínek – kontrabas
B. Rajnošek – saxofony, trubka
koncertní předplatné, vstupné 120 Kč
22. – 23. února – Kulturní dům
DĚTSKÁ SCÉNA 2011, oblastní přehlídka
dětských recitátorů
Středa 23. února
19:00 hodin – Roškotovo divadlo

HRANICKÁ PROPAST – tajemná krása
v samém srdci Evropy, cestopisná
přednáška, vstupné: 65 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Informační centrum v budově radnice, tel.:
465514271, INFO: Klubcentrum v Ústí
n.O., tel.: 465521047, 465525245,
www.klubcentrum.cz, info@klubcentrum.cz
Program Malé scény na únor
1.2. – 28.2. Co skrývá něžná krása –
výstava, vernisáž výstavy 1.2. v 18:00 hod.
Krásné, všemi barvami hýřící květiny,
skrývají za svojí krásou nedůstojné
podmínky, za kterých byly vypěstovány v
zemích subsaharské Afriky, Střední a Jižní
Ameriky a jihovýchodní Asie.
1.2. Co skrývá něžná krása , holandský
dokumentární film „The Blooming
Business“ (Kvetoucí obchod).Výstava a
dokument bude doplněn povídáním J.
Silného, ředitele Ekumenické Akademie
Praha, v 19:00 hod., vstupné 40 Kč
3.2. Osadné, Slovensko, 2009, film, v 19:00
hod., vstupné pro členy FK 45 Kč, pro
nečleny 55 Kč
4.2. P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Repríza divadelního představení DS Vicena
v režii A. Gregara. Komedie o sexu v
každém věku, v 19:00 hod., vstupné
70 Kč
5.2. Limonádový Joe aneb Zabijácká
suita
Divadelní hra v podání integrovaného
ochotnického souboru Divadla Járy
Pokojského. Správnou atmosféru vykouzlí
živá kapela JoeBand, v 18:00 hod., vstupné
40 Kč
8.2. Východní Čechy a okolí nejkrásnější výlety, Večer Flétny - setkání
nad novou knihou s jejími autory J.Vítkem a
M. Leschingerem,v 19:00 hod., vstupné 40
Kč
10.2. Zhrobudohrobu, Chorvatsko,
Slovinsko, 2005, film, v 19:00 hod., vstupné
pro členy FK 50 Kč, pro nečleny 60 Kč
24.2. Smlouva s vrahem, Finsko, Francie,
VB, SRN, Švédsko, film, v 19:00 hod.,
vstupné pro členy FK 50 Kč, pro nečleny 60
Kč
25.2. Večer s hudbou – divadelní bar,
vystoupení skupiny PPS Ústí n.O. s
překvapením pro vaše žaludky, v 19:00 hod.,
vstupné 30 Kč
27.2. Dračí pohádky, DS Čmukaři Trutnov
a tři pohádky o dracích pro děti i dospělé.
Oceněno na Loutkářské Chrudimi, v 15:00
hod., vstupné 40 Kč
Sběratelská burza
Oblastní filatelistická a sběratelská burza
všech oborů se uskuteční v neděli 20.2. od
7:30 do 11:00 hod. v jídelně bývalého
okresního úřadu v ÚO. Občerstvení
zajištěno.
Kam za sportem v únoru
Sobota 5. února
TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol Chrudim A
(volejbal, muži, od 10 hod. v hale Na Dukle)
Sobota 12. února

TTC Ústí n.O. B – Litoměřice B a Most
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10 a 14 hod.)
TTC Ústí n.O. – Mor. Slavia Brno B
(III.liga ve stol.tenisu mužů v 16 hod.)
Neděle 13. února
TTC Ústí n.O. – Znojmo B (III.liga ve
stol.tenisu mužů v 10 hod.)
Sobota 19. února
Jiskra Ústí n.O. – Kopřivnice (I.liga ve
volejbalu juniorů v 11 a v 15 hod.)
Jiskra Ústí n.O. – Dřevěnice (II.volejbalová
liga mužů v 9 a ve 13 hod.)
Čtvrtek 24. února
Jiskra Hylváty B – Loko Č. Třebová B (VČ
přebor v kuželkách od 17 hod.)
Sobota 26. února
TTC Ústí n.O. – Most a Litoměřice B
(II.liga ve stol.tenisu žen v 10 a v 15 hod.)
TJ Sokol Kerhartice – TJ Spartak Polička
(volejbal, muži od 10: hod. v hale Na Dukle)
Sportovní jubilea
V letošním roce budou některé ústecké
sporty a spolky slavit svá jubilea. Vůbec
nejstarší je tělocvičná jednota OREL, která
bude mít 100 let. Ze sportů pak stolní tenis
80 let, basketbal 75 let a CTC FORT 15 let.
Nejlepší sportovci a kolektivy za rok 2010
Orlické sportovní sdružení ve spolupráci
s řadou sponzorů a agenturou ČOK CZ
připravuje tradiční, již 42. ročník,
slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců
a kolektivů za rok 2010. Vyhlášení se
uskuteční v pondělí 7. února od 17:00 hod.
v Kulturním domě v Ústí n.O. Oceněno a
odměněno bude 52 jednotlivců a kolektivů.
Součástí podvečera bude hodnotný
doprovodný program.
Zveme ústeckou sportovní veřejnost (vstup
zdarma).

Centrum RIO – Spinning, K2 Hiking,
Fitbox. POZOR NOVINKA! Od 19.1.
máme v centru novou revoluční metodu
cvičení – TRX. Rezervace na
www.tepvos.cz/rezervace, nebo na tel.:
777673359.
Bruslení pro veřejnost
Středa:
16:00 – 18:30 hodin
Sobota, neděle: 13:30 – 16:00 hodin
Bližší info: 608553305, zs@tepvos.cz,
Provozní doba sauny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

17:00 – 21:00 hod. – společná
15:00 – 21:00 hodin – ženy
14:00 – 21:00 hodin – muži
14:00 – 17:00 hodin – ženy
17:00 – 20:00 hodin – muži
Pátek:
14:00 – 21:00 hodin – muži
Každou poslední sobotu v měsíci se
uskuteční saunovací noc s rituály.
Program saunové noci:
15:00-17:00 hod. – ženy
17:30-19:30 hod. – muži
20:00-22:00 hod. – společná sauna
Součástí medový rituál, přírodní peeling,
termošoky.
Akční cena – 2 hod. lázně s rituály – 115 Kč
Info: www.tepvos.cz, 465 524254

Saunování dětí
PO: 9:00–10:00, 10:00–11:00 hod. – Kurz
saunování dětí s aroma masáží
s instruktorem.
PO: 15:30–16:30 hodin – Saunování dětí a
rodičů (buď s instruktorem nebo volná
hodina-dle přihlášek). Otevřeno při min.
počtu 5 dětí. Bližší info:774673365,
sauna@tepvos.cz,
Sportovní centrum Radava

Krytý plavecký bazén
Pondělí: 14:00 – 21:00 hodin
(14.2. sanitární den)
Úterý: 5:30-8:00, 14:00-19:00 hodin
(22.2. 5:30-8:00, 15:00-19:00 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
(4.2. 10:00 – 21:00 hodin)
Sobota: 10:00 – 21:00 hodin
Neděle: 9:00 – 20:00 hodin
Cvičení pro těhotné ženy: 2. a 16.2. od
13:00 – 14:30 hodin
AquaZumba: každé ÚT od 19:00 – 20:00
hodin
Aqua: každý ČT od 20:00 – 21:00 hodin
Kurz dětí s rodiči: každá ST od 16:00 –
17:00 hodin
Kurz děti + rodiče: každá SO od 8:30 –
10:00 hodin
Dne 4.2. proběhne focení pod vodou pro
veřejnost. Do 12:00 hod. bude uzavřeno
relax. centrum.
**** **** **** **** **** **** ****
Od 1.1. jsme přidali 15 min. navíc k pobytu
v bazénu, čistý čas na pobyt je tedy 90 min.
+ 15 min. Od 1.1. proběhlo na všech
sportovištích zdražování, ceníky na
www.tepvos.cz
**** **** **** **** **** ****

Středa 2.2. – 16:30-23:00 hodin
Tacl Cup )Jednotlivci)
Neděle 6.2. – 18:00-22:00 hodin
Starobrno liga sk. C (družstva)
Pondělí 7.2. – 18:00-23:00 hodin
Helpácký pohár (jednotlivci)
Úterý 8.2. – 19:30-23:00 hodin
Vychleas 1. liga (družstva)
Středa 9.2. – 17:00-19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 9.2. – 19:30-23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Neděle 13.2. – 18:00-22:00 hodin
Starobrno liga sk. D (družstva)
Pondělí 14.2. – 18:30-22:00 hodin
Steel Cup (jednotlivci)
Úterý 15.2. – 19:30-23:00 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 16.2. – 19:30-23:00 hodin
Henry gril 4. liga (družstva)
Neděle 20.2. – 18:00-22:00 hodin
Starobrno liga sk. C (družstva)
Pondělí 21.2. – 18:30-22:00 hodin
Pemi Cup (jednotlivci)
Úterý 22.2. – 19:30-23:00 hodin
Stapo 5. liga (družstva)
Středa 23.2. – 17:00-19:15 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 23.2. – 19:30-23:00 hodin
U Malinů 6. liga (družstva)
Neděle 27.2. – 18:00-22:00 hodin

Starobrno liga (družstva)
Pondělí 28.2. – 18:00-23:00 hodin
Helpácký pohár (jednotlivci)
Tel. rezervace: 465529477-9, e-mail:
radava@radava.cz, www.radava.cz
Powerjóga pro začátečníky i pokročilé
Kurzy powerjógy v Ústí n.O. probíhají
každé PO (Gymnázium UO, 17:30-18:30) a
každý ČT (tělocvična Kerhartice, 19:0020:00).Cena jedné lekce: 35 Kč. Pro bližší
info mne kontaktujte na tel: 602 245 393 či
e-mailu: market@hepaoutfit.cz
Těším se na Vás, Markéta Strnadová.

Lyžařská a snowboardová školička Peklák
pro dospělé i pro děti, pro začátečníky i pro
pokročilé!
Připravili jsme pro Vás a Vaše děti
individuální lekce, skupinovou či rodinou
výuku, závody pro děti. Nově nabízíme
pravidelné kurzy dopolední a odpolední
formou pro Vaše nejmenší. nabízíme
sobotní skupinové kurzy pro děti
(dopolední, odpolední, celodenní, 150
Kč/2hod) Bližší informace na
info@adventurapark.cz,
www.adventurapark.cz či na tel: 602 245
393. Těšíme se na Vás.
Team lyžařské školy Peklák
LK Spinning centrum
AKCE – 5.2. a 19.2. - Dvouhodinovka
Hala SŠUP, Zahradní 541, Ústí n.O.
iontové nápoje Nutrend zdarma
Ceník: 1 lekce: 85 Kč, 10 lekcí
(permanentka): 750 Kč, skupiny – cena
dohodou.
Rezervace: 736 427 378
Info: www.lkspinning.com
Akademie vzdělávání v Ústí n.O.
3.2. – Účetní a daňové aktuality r. 2011
(Ing. J. Trávníček)
8.2. – Profesionální průvodce daněmi a
právem (Ing. V. Zachová)
15.2. – Pojistné a nemocenské pojištění
v r. 2011 (J. Svobodová)
16.2. – Zahraniční obchod, DPH, celní
předpisy v r. 2011 (M. Reinoha)
18.2. – Roční zúčtování záloh na daň
(2010), změny ve zdaňování mezd v r.
2011, (K. Dobešová)
24.2. – Zásady účetnictví příspěvkových
org. zřizovaných krajem, městy, obcemi
(Ing. Z. Přibylová)
Podrobné info k seminářům, nebo jejich
nabídku Vám rádi zašleme.
Tel.: 465523129, www.akademieuo.cz,
seminar@akademieuo.cz
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„PROGRAM VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE
KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK VE MĚSTĚ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ A V OBCI DLOUHÁ TŘEBOVÁ“
Vážení občané,
chceme Vás tímto informovat o krocích, které jsme pro Vás zajistili s cílem systematicky a efektivně připravit
řešení odkanalizování splaškových vod z Vašich nemovitostí.
Kanalizační přípojky budou realizovány v období realizace projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“, který
je podpořen ﬁnančními prostředky z Operačního programu Životního prostředí a ze zdrojů Evropské unie. Vlastní
stavba bude probíhat v letech 2011 až 2013.
Za účelem zpracování projektové dokumentace pro realizaci kanalizačních přípojek v lokalitách dotčených
projektem „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ Vás na základě smluvního vztahu mezi společností TEPVOS
a AQUAPROCON, navštíví zástupci projekční společnosti AQUA PROCON s.r.o., kteří se Vám prokážou naším
písemným pověřením.
Vzhledem k tomu, že zjišťování stávajícího stavu odkanalizování se týká přibližně 900 nemovitostí v Ústí nad
Orlicí a Dlouhé Třebové a vlastní realizace nových přípojek pak přibližně 500 nemovitostí, můžete být kontaktováni jak v letošním roce, tak i v roce 2012.
Podrobnější časový harmonogram realizace kanalizačních přípojek by mohl být s ohledem na probíhající přípravy výběru zhotovitele stavby „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“ znám v červnu 2011.
Vaše projektová dokumentace splaškové kanalizační přípojky bude obvykle obsahovat:
• tzv. veřejnou část - odbočku. Část na veřejných prostranstvích bude prováděna v rámci stavby „Ústí nad
Orlicí – kanalizace a ČOV“ a bude hrazena z prostředků určených pro tuto stavbu.
• domovní část (vedení přípojky za oplocením po soukromém pozemku). Část přípojky na Vašem pozemku
(domovní část) si budou vlastníci připojovaných domů zajišťovat sami.
TEPVOS, spol. s r.o. pro Vás zajistí projektovou dokumentaci a uhradí náklady projektové dokumentace týkající
se veřejné části – tj. odbočky. Na úhradu projekčních a inženýrských prací připadající na domovní část přípojky
(včetně vydání územního souhlasu) bude použita Vámi zaplacená částka ve výši 3.000 Kč + příslušná sazba DPH
(při 20% sazbě DPH platné v roce 2011 se jedná o částku celkem 3.600 Kč). Realizaci domovní části přípojky si
bude každý vlastník připojované nemovitosti řešit a hradit samostatně.
Nejprve obdržíte „Smlouvu o dílo“, jejímž předmětem je zajištění zpracování kompletní projektové dokumentace kanalizační přípojky od místa odbočení z hlavního kanalizačního řadu k nemovitosti objednatele, včetně
projednání dokumentace s místně příslušným stavebním úřadem a zajištění územního souhlasu (ten se týká pouze
nových kanalizačních přípojek, rekonstrukce přípojky ve stávající trase územní souhlas nevyžaduje).
Projevili-li jste v našem Dotazníku zájem o rekonstrukci vodovodní přípojky, současně obdržíte Smlouvu na
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodní přípojky, a to od vodovodního řadu po Vaši nemovitost. Náklady na rekonstrukci celé vodovodní přípojky (včetně nákladů na projektovou dokumentaci) hradí vlastník
připojené nemovitosti (vyplývá z ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění).
S textem Smlouvy a dalšími materiály (Technické požadavky na kanalizační přípojky) bude možné se seznámit
nejpozději od 1. 2.2011 na internetové adrese www.tepvos.cz.
Předem děkujeme za Vaši spolupráci a Vaši trpělivost.
Ing. Martin Lang
ředitel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.

INFORMACE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
SEPARACE KOVŮ
Během procesu optimalizace nakládání s tříděnými složkami odpadů na území Města Ústí nad Orlicí za účasti zástupců
společnosti EKO-KOM, a. s., a EKOLA České Libchavy s. r. o., nám bylo doporučeno zrušení používání hnědých zvonů na
kovové odpady. Důvodů k tomuto kroku bylo hned několik.
Kovové obaly ve spotřebitelském balení představují především konzervové a jiné plechovky (potravinářské výrobky), tuby,
nádobky od sprejů apod. Podíl obalů z pocínovaného plechu přitom je cca 50 % a hliníkových cca 12 %. Podíl kovových obalů
na celkovém množství obalů uváděných na trh je velmi nízký. V ČR se ve větší míře neuplatnily ani nápojové plechovky.
Také z tohoto důvodu nebyly zvony občany dostatečně využívány – k jejich naplnění docházelo pouze několikrát za rok, a to
jen na nejvíce exponovaných místech, což komplikovalo zajištění smysluplného svozu, a navyšovalo tak náklady na něj.
V nádobách končily nejen čisté kovové obaly, případně kovy jako takové, ale ve velké míře také obaly znečištěné barvami
a jinými nebezpečnými látkami a dále odpady, které byly z kovu jen částečně nebo ho jen vzdáleně připomínaly. V takových
případech docházelo k znehodnocení zbylého obsahu.
Za první tři čtvrtletí roku 2010 tak bylo v rámci celého města vytříděno pouze 118 kg kovů, oproti například 76.884 kg plastů.
Město přitom vynaložilo 52.654,- Kč za provoz zvonů na kov a obdrželo od společnosti EKO-KOM bonus za vytříděné kovy
ve výši pouze 1.692,- Kč.
Za těchto podmínek se jevilo jako nejvhodnější řešení úplně stáhnout nádoby k separaci kovů z jednotlivých stanovišť s tím,
že jejich funkce bude plně nahrazena možností uložit kovové odpady přímo ve sběrném dvoře pod dohledem jeho odborně
proškolené obsluhy.
Takto získaný kovový odpad, který by měl dle našeho názoru mít lepší kvalitu, a tudíž být lépe využitelný k dalšímu zpracování, je totiž možné vykázat společnosti EKO-KOM jako jiný typ sběru, což nám zakládá nárok na stejnou ﬁnanční odměnu,
jako za odpad vybraný do zvonů.
Argumenty, které nás napadají z nedostatečného ekologického smýšlení, lze jednoznačně vyvrátit, neboť kvalita třídění by
tímto způsobem měla být zvýšena, a navíc nebude naprázdno brázdit ulice svozový vůz.
Pokud se někdo diví, že smýšlíme ekonomicky, měl by si uvědomit, že to dělá i on sám, když se rozhoduje zda třídit, nebo
netřídit pouze v závislosti na dostupnosti, či nedostupnosti nádob.
LIKVIDACE SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, TŘÍDĚNÝ ODPAD
Poplatek za zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
a stanovení systému nakládání se stavebním odpadem na území Města Ústí nad Orlicí zůstává pro rok 2011 ve výši 1.000,Kč.
Smluvní cena se skládá ze součtu poplatku za zapojení do systému a skutečného množství vyprodukovaného odpadu za
kalendářní rok.
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 komunálnímu odpadu (právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné k podnikání) mohou tento systém využít na základě písemné smlouvy s městem, která obsahuje
sjednané ceny za tuto službu.
Původci odpadů mohou na základě smlouvy s městem využívat barevné kontejnery nebo sběrné středisko 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 úplné informace související s nakládáním s odpady.
Pokutu do výše 300.000,- Kč uloží obecní úřad právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která využívá
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno
využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.
Původci odpadů mají rovněž možnost využít přímo služeb společnosti EKOLA České Libchavy s. r. o. pro zajištění využití
nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem.
Ing. David Soukal,
vedoucí odboru životního prostředí

Zastupitelé, zvolení do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volbách, které se uskutečnily ve
dnech 15. a 16. října 2010 za Sdružení nezávislých kandidátů – OUŠŤÁCI, Českou stranu sociálně
demokratickou, Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou a nezávislá
zastupitelka v návaznosti na koaliční dohodu o povolební spolupráci uzavřenou dne 26. října 2010,
vyhlašují toto
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Cílem programového prohlášení je stabilizace hospodaření města, plnění ﬁnančních závazků, které byly
učiněny v předcházejícím volebním období a přirozený rozvoj města, jako správního centra regionu. Ve
spolupráci s občany města a ostatními členy zastupitelstva budeme usilovat o bezpečné a pozitivně se
rozvíjející město včetně jeho okrajových částí. Naší snahou bude vytvářet a nadále podporovat takové
aktivity, které povedou ke spokojenému životu našich občanů. Dále budeme aktivně usilovat o to, aby Ústí
nad Orlicí bylo přitažlivé pro nové investory, podnikatele a návštěvníky.
Programové prohlášení budeme uskutečňovat zejména plněním níže uvedených bodů:

1.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

1.1. Stabilizovat rozpočtové hospodaření města.
1.2. Zvýšit aktivity v zapojování schválených projektů města do strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu, dotačních titulů České republiky, grantů Pardubického kraje, nadací apod.
1.3. Ve směrnici „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na Městském úřadě Ústí nad Orlicí a u Městské policie Ústí nad Orlicí“ stanovit limit pro zveřejňování veřejných zakázek na úřední desce a webových stránkách města na částku 50 tis. Kč.
1.4. Snížit provozní výdaje městského úřadu a městských příspěvkových organizací.
1.5. Zajistit centrální nákup energií pro městský úřad, městské příspěvkové organizace a společnosti ve
vlastnictví města.
1.6. Zprůhlednit a transparentně zveřejňovat výdaje na městské slavnosti a na akce podporované městem.

2.

INVESTICE

2.1. Z důvodu ﬁnančních závazků a zadluženosti města sestavit investiční plán s rozdělením investic na
nutné, potřebné a zbytné. Jednotlivé investiční akce realizovat po časově dostatečné, důsledné a kvalitní přípravě.
2.2. Zvýšit důraz na běžnou opravu a obnovu městského majetku (zejména chodníků, komunikací, parků,
dětských hřišť a městského mobiliáře) a na systematickou péči o kulturní dědictví města (obnova
kamenosochařských děl a jejich zpětné umístění do města).
2.3. Z ﬁnančně náročných investic preferovat pouze akce, které jsou z dlouhodobého hlediska přínosné
pro své následné úspory (např. zateplení škol a jiných městských budov).
2.4. Investice zaměřit na lokality, do kterých nebylo v minulém období investováno nebo které zůstaly
nedokončeny (např. sídliště Podměstí, protipovodňová opatření na Tiché Orlici, park pod Roškotovým divadlem, hřbitov Hylváty, sokolovna Knapovec apod.).

2.5. Realizace investic směřujících do chodníků a komunikací koordinovat s projektem společnosti Tepvos s.r.o. „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“.
2.6. Zvýšit součinnost s osadními výbory a pravidelnými investicemi zajistit rozvoj a základní občanskou
vybavenost okrajových částí města.

3.

ROZVOJ MĚSTA A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

3.1. Důsledně dodržovat územní plán města a každoročně aktualizovat strategický plán města.
3.2. Jednoznačně deﬁnovat neměnné stanovisko k rekonstrukci ústeckého nádraží v souvislosti s výstavbou železničního koridoru a následně jej uplatňovat.
3.3. Zahájit zodpovědnou a odbornou diskusi o budoucnosti a využití areálu bývalé Perly s velkým důrazem na efektivnost a smysluplnost budoucí investice.
3.4. Zatraktivnit ceny pozemků určených k průmyslovému rozvoji města a tím vytvořit vhodné podmínky pro investory vytvářející nové pracovní příležitosti.
3.5. Podpořit místní výrobce nabídkou jejich produktů prostřednictvím aktivit města (např. při setkávání
partnerských měst, městských slavnostech, trzích apod.).
3.6. Maximálně využívat a zefektivnit výkon veřejné služby a veřejně prospěšných prací.
3.7. Vytvářet předpoklady pro vznik nového výzkumného centra.
3.8. Iniciovat každoroční setkání s ústeckými podnikateli za účelem vzájemné informovanosti.

4.

BYDLENÍ A MÍSTNÍ DOPRAVA

4.1. Dokončit výstavbu technické infrastruktury pro individuální výstavbu v lokalitě U Letiště a pokračovat v privatizaci bytového fondu.
4.2. Zachovat fond rozvoje bydlení a ﬁnanční podporu města při individuální výstavbě technické infrastruktury pro rodinné nebo bytové domy.
4.3. Podpořit půjčky občanům města pro individuální výstavbu či rekonstrukci rodinných domů nebo
bytových jednotek včetně domovních přípojek v rámci investiční akce společnosti Tepvos s.r.o. „Ústí
nad Orlicí – kanalizace a ČOV“.
4.4. Důsledně a efektivně řešit dlužníky nájemného z městského bytového fondu. Zásadně a cíleně zpřísnit postup proti neplatičům.
4.5. Zajistit ﬁnanční prostředky na údržbu stávajících cyklostezek.
4.6. Řešit dopravní situaci a počet parkovacích míst v centru města.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

INFORMOVANOST A KOMUNIKACE S OBČANY

Zpřehlednit a zjednodušit webové stránky města.
Přemístit zasedání zastupitelstva města do objektu s dostatečnou kapacitou míst pro veřejnost.
Zveřejňovat výsledky hlasování rady a zastupitelstva města jmenovitě.
Vyhlašovat referenda o důležitých otázkách města u investičních akcí nad 40 mil. Kč.
Zajistit informovanost občanů prostřednictvím Informačního listu MěÚ a besedami občanů s vedením města.
5.6. Podporovat činnost osadních výborů.

6.

BEZPEČNOST

6.1. Podporovat spolupráci mezi Městskou policií a Policií ČR se zaměřením na prevenci kriminality
a porušování veřejného pořádku.
6.2. Zvýšit efektivnost činnosti Městské policie zejména v noci a v problémových lokalitách.
6.3. Zaměřit činnost Městské policie na neorganizované shromažďování nezletilých, zvýšit důraz na kontrolu heren na území města a na konzumaci a prodej alkoholu nezletilým.
6.4. Podpořit koncepci obnovy techniky a materiálu jednotek sboru dobrovolných hasičů za účelem
ochrany majetku a zdraví občanů.

7.

MĚSTEM ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI

7.1. Přehodnotit činnost organizací zřízených městem a to v souvislosti s účelností vynakládaných ﬁnančních prostředků.
7.2. Přemístit Klubcentrum do objektu ve vlastnictví města za účelem snížení provozních nákladů.
7.3. Prosadit personální a zásadní změny v řízení a přístupu společnosti TEPVOS s.r.o. za účelem zkvalitnění a zlevnění jimi vykonávaných služeb.
7.4. Zajistit důsledné dodržování efektivnosti a transparentnosti veřejných zakázek realizovaných příspěvkovými organizacemi a městskými společnostmi.

8.

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

8.1. Finančně a časově zredukovat městské slavnosti Město v pohybu a Ústecký advent a rozšířit tyto
akce o zajištění týdenního programu letního kina.
8.2. Podporovat spolkové a sportovní činnosti ve městě s určením prioritních a pro město významných
akcí. Preferovat akce zaměřené především na činnost dětí a mládeže.
8.3. Rozšířit a zkvalitnit dětská hřiště a sportovní plochy a zajistit jejich pravidelnou údržbu.
8.4. Zahájit přípravu a případnou výstavbu skateparku za účasti zainteresované cílové skupiny.
8.5. Podporovat zahraniční spolupráce škol, dobrovolných hasičů, sportovních a kulturních organizací,
seniorů a dalších subjektů projevujících zájem o tuto spolupráci.
8.6. Nadále podporovat činnost RC Srdíčko, MC Medvídek, Malé scény, Senior klubu, Klubu přátel umění, Senior dopravy ČČK a DDM.

9.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.1. Zajistit výstavbu sběrného dvora prostřednictvím společnosti TEPVOS s.r.o. a zefektivnit systém
třídění domovního odpadu.
9.2. Zvýšit důraz a celkově zefektivnit běžnou údržbu veřejné zeleně.
9.3. Zajistit pravidelnou údržbu a rozšiřování parků, dětských hřišť a sportovišť.
9.4. Spolupracovat s ústeckou římskokatolickou farností na zpřístupnění zahrady starého hřbitova za
kostelem. Tento prostor využít jako přirozený park uprostřed města, zajistit jeho nezbytnou obnovu,
doplnit o městský mobiliář a zajistit pravidelnou údržbu.

10.

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

10.1. Zajistit ﬁnanční prostředky na údržbu a obnovu stávajících budov mateřských a základních škol.
10.2. Nadále podporovat a iniciovat aktivity, které souvisejí s činností předškolní a školní mládeže.
10.3. Zachovat podporu a potřebné investice do rozvoje činnosti Centra sociálních služeb, Domova
důchodců a Stacionáře.
10.4. Umožnit rozšíření nabídky Domova důchodců o oddělení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou
a oddělení přechodné péče.
10.5. Pokračovat v rozvoji sociálních služeb ve smyslu přijatého Komunitního plánu města.
10.6. Nadále ﬁnančně podporovat činnosti v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a pravidelně pořádat Veletrh sociálních služeb.

V Ústí nad Orlicí 30. prosince 2010

Zastupitelé zvolení za Sdružení nezávislých kandidátů - OUŠŤÁCI
Zastupitelé zvolení za Českou stranu sociálně demokratickou
Zastupitelé zvolení za Křesťanskou demokratickou unii – Československou stranu lidovou
Nezávislá zastupitelka RNDr. Lenka Janyšová

