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VZNIKL FOND PRO PODPORU
VEŘEJNÉ ZELENĚ
V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí byl ve
čtvrtek 15. prosince 2011 slavnostně prezentován Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ
včetně složení správní rady a předán finanční vklad ve výši 558 tisíc korun od
společnosti Rieter CZ s.r.o.
Správní rada fondu byla zvolena zastupitelstvem města ve složení doc. Ing. Václav
Klička, CSc., Ph.D., MUDr. Lubor Špáta a Mgr. Helena Křížová. Jedním z úkolů
správní rady je rozhodovat o poskytnutí
nadačního příspěvku, který lze použít zejména na zřízení nové veřejné zeleně nebo
na obnovu stávající. V současné době se
často diskutuje například o obnově parku
pod Roškotovým divadlem, otevření prostoru starého hřbitova za kostelem, revitalizaci sídliště Podměstí a řadě lokalit v bytové zástavbě.

Město Ústí nad Orlicí spolupracuje se společností Rieter CZ s.r.o. již mnoho let a to
jak při sportovních, tak kulturních akcích.
V roce 1995 zřídila společnost Rieter CZ
s.r.o.nadaci pro rozvoj zeleně v regionu Orlicka a obnovila veřejnou zeleň v řadě lokalit souvisejících s tímto podnikem. Zbylá
finanční částka byla po jednání mezi ředitelem společnosti Ing. Janem Lustykem a starostou města Petrem Hájkem nabídnuta
městu k dalšímu využití.
Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ bude spravovat majetek, který tvoří vklad zřizovatele
a věnované dary a příspěvky právnických
a fyzických osob. Zbývá jen věřit, že se fond
bude nadále rozšiřovat a správní rada bude
mít k posuzování mnoho zajímavých návrhů na obnovu a rozvoj veřejné zeleně.
Petr Hájek, starosta města

SETKÁNÍ
PODNIKATELŮ
S VEDENÍM MĚSTA

Vedení města Ústí nad Orlicí připravuje setkání podnikatelů a živnostníků,
kteří provozují ve městě svoji činnost .
Tato akce se uskuteční v Modrém salonku
Kulturního domu v Ústí nad Orlicí
dne 8. 2. 2012 od 17:00 hodin.
V průběhu setkání podají informace k tématům starosta města Petr Hájek a 1. místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr.
Řešeny budou otázky Perly 01 a 06, průmyslové zóny, vznik komise rady města pro zastoupení podnikatelů
a jiné dotazy, které vyplynou z diskuse.
Srdečně je vítán každý, kdo chce přispět
k rozvoji města.
JUDr. Zdeněk Ešpandr,
1. místostarosta města

OD ÚNORA DOCHÁZÍ KE
ZMĚNĚ MÍSTA VYDÁVÁNÍ
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Ve dnech 1. – 3. února bude na odboru dopravy, silničního hospodářství a správních
agend probíhat stěhování části jeho agendy do nových prostor v ulici Dělnická 1405
v Ústí n.O. Jedná se o vydávání nových řidičských průkazů a o přestupky v dopravě.
PROVOZ V TĚCHTO NOVÝCH
PROSTORÁCH BUDE ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 6. ÚNORA.
NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
J. Stieglitzová
(řidičské průkazy) ���������������� 465 514527
V. Štěpánek
(přestupky v dopravě) ���������� 465 514524
J. Slavíková
(přestupky v dopravě) ���������� 465 514525

www.ustinadorlici.cz

CHCEME BÝT FÉROVÍ

Od roku 2010 jsem převzal řízení Městské
policie v Ústí nad Orlicí. Jsem přesvědčen,
že v její činnosti došlo ke kladným změnám
a více se činnost městské policie přibližuje
představám občanů. Na její obhajobu však
musím říci, že je jednak omezena počtem,
dobou výkonu služby, tj. svými možnostmi
a uloženými povinnosti, na straně druhé pak
představami a požadavky konkrétních lidí
a osadních výborů.
Na základě všech požadavků a obecné praxe
jsme pak upravili např. poměr služby venku a na útvaru (na 7 hodin venkovní služby
a 5 hodin v administrativní činnosti), uložili
úkoly jako je daleko vyšší všímavost k porušování práva, ale také větší represi, tj. udělování pokut, a to vyšších pokut než Kč 100,--,
zaměřit se na parkování, vandalství, rušení
nočního klidu, na odchody z plesů v Kulturním domě a podobně. Ale také, na Vaše žádosti, o měření rychlosti.
„Městská policie Ústí nad Orlicí při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu kontroluje dodržování povinností
vyplývající ze zákona o silničním provozu.
Tento dohled je zaměřován především na
špatné parkování a problémy z toho plynoucí, a v menší míře i na dopravu v pohybu.
Doprava v pohybu se provádí měřením rychlosti na vybraných úsecích místních komunikací.
Na základě ustanovení § 79a zákona č.
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění
pozdějších předpisů, byly stanoveny úseky
pro měření rychlosti. Tyto úseky byly stanoveny s ohledem na nehodovost či komplikovanost dopravní situace, ale též s ohledem na
žádosti, stížnosti a podněty občanů v dotčených lokalitách,“ konstatuje Ing. Bc. Martin
Faltus – velitel Městské policie v Ústí nad
Orlicí.
Chceme být ke všem féroví, nic netajíme.
Stanovené úseky komunikací (v obou směrech) jsou následující:
1) silnice I/14 (v celé délce)
2) silnice II/315 Kerhartice (pod lesem)
3) silnice II/315 Knapovec (v celé délce)
4) silnice II/360 Černovír (u zastávek Bus
a ČD)
5) silnice II/360 Na Tiché Orlici (od horizontu po železniční přejezd)
6) silnice II/360 Letohradská (u STK)
7) ulice Čs. Armády (v celé délce)
8) ulice Tvardkova (v celé délce)
9) ulice Popradská (v celé délce)
10) ulice Dukelská (v celé délce)
11) ulice Třebovská (v celé délce)
12) ulice Sokolská (v celé délce)
Je tedy na řidičích, jak budou dodržovat
rychlost a na nás všech, jak se budeme chovat.
JUDr. Zdeněk Ešpandr – 1. místostarosta

INFORMACE O PRŮBĚHU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

V roce 2012 pokračuje proces komunitního plánování sociálních služeb Ústí nad Orlicí.
Vedle stávajících pracovních skupin, tj. Osoby se zdravotním postižením, Senioři a Osoby
v obtížné životní situaci a rodiny s dětmi, mládež, vznikla pracovní skupina, která se bude
zabývat posuzováním předložených žádostí o dotace z rozpočtu města pro oblast sociálních
věcí a zdravotnictví.
V plné práci je příprava výběrového řízení na realizátora výzkumu potřeb uživatelů sociálních a souvisejících služeb. V rámci výzkumu bude oslovena i širší veřejnost.
Obyvatelé Ústí nad Orlicí a okolí mají i nadále možnost čerpat informace o sociálních službách z „Katalogu sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí“. V tištěné podobě
je k dispozici na odboru sociálních služeb MěÚ, dále v Informačním centru MěÚ a u poskytovatelů sociálních služeb. V elektronické podobě je dosažitelný na webových stránkách
města, www.ustinadorlici.cz.
V současné době se dokončují práce na elektronickém interaktivním katalogu, který veřejnosti umožní lepší orientaci v nabízených službách. Poskytovatelům dá možnost neprodleně reagovat na změny, které se konkrétní služby týkají.
V průběhu roku chystáme Jarní setkání s veřejností a podzimní Veletrh sociálních služeb.
Jana Broulíková, koordinátor komunitního plánování

O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V NAŠEM MĚSTĚ

Vážení spoluobčané, v rámci snahy o zkvalitnění nakládání s odpady v našem městě bychom Vás chtěli na stránkách Ústeckých listů
pravidelně informovat o jeho stavu a vývoji.
Celková částka, kterou Město stálo nakládání s odpady v loňském roce, dosáhla hranice
15 milionů korun. Jsou v ní započteny nejen
náklady za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu, ze kterých je vypočítáván „poplatek za odpady“, ale také náklady
za provoz sběrného dvora, svoz a odstranění tříděných odpadů, mobilní svoz nebezpečných a objemných odpadů a za vyvážení
odpadkových košů. Nezanedbatelnou částku
překračující 100 tisíc korun jsme pak byli nuceni vynaložit také na odstraňování tzv. „černých skládek“, které jsou v praxi tvořeny především nakupenými odpadky v okolí zvonů
na tříděné odpady.
Díky Vám se podařilo od systému EKO-KOM v roce 2011 získat 1,3 milionu korun
za vytříděné množství papíru, plastů a skla.
Stále nám však unikají některé z bonusových
složek, a to za efektivitu sběru skla a papíru.
Pokusme se tedy společně napravit i tento
„nedostatek“.
Na konci roku jsme rozšířili síť zvonových
hnízd na tříděné odpady o další hnízdo v ulici Lukesově, vedle Okresního soudu, s jednou nádobou od každého druhu. Na Dukle
jsme pak vybudovali zpevněnou plochu a navýšili počet nádob. V tomto duchu bychom
rádi dále pokračovali i v roce letošním.
Také jsme zahájili jednání o zajištění kontejnerů na elektroodpad a na použité oděvy,
které bychom chtěli umístit na 4-5 zvonových hnízdech tak, aby pokryly potřeby co
největšího počtu obyvatel.
Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor životního prostředí
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ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

Město Ústí nad Orlicí je obcí s rozšířenou
působností a tak plní úkoly na úseku státní
správy. Oblast krizového řízení je výkonem
státní správy, ale řada úkolů se pak prolíná
i s úkoly samosprávy. Nejdůležitějším a základním zákonem je zákon č.240/2000 Sb.,
o krizovém řízení. Tímto zákonem jsou
pak upraveny nejen základní úkoly na úseku ochrany obyvatel pro případné havarijní
a krizové situace. Problematika je však tak
obsáhlá a rozmanitá, že jediný zákon nestačí. Úkoly jsou podrobněji rozpracovány ve
velkém množství zákonů, vládních nařízení,
věstníků, pokynů a vyhlášek.
U Městského úřadu je zákonem zřízen Útvar
krizového řízení, který zajišťuje a zabezpečuje stanovenou oblast. Jedním z úkolů týkající
se Vás, občanů našeho města, je organizace
přípravy správního obvodu obce na krizové
situace. Zorganizovat, připravit a splnit takovýto úkol je však velmi složité, nákladné
a organizačně téměř nemožné. Základní informace jsou zařazeny do osnov základních
škol. Střední školy tuto problematiku procvičují při branných dnech za účasti složek Integrovaného záchranného systému. K naplněnosti úkolů stanovených zákonem přispívají
velké akce řízené nebo konané za účasti města (Město v Pohybu, Den s IZS, Světový den
první pomoci,…).
Pro zvýšení atraktivnosti a lepší dostupnosti základních informací a návyků se podařilo umístit na webové stránky města aktivní
okno „Rizika a nebezpečí“. Tento informační systém byl zakoupen a nainstalován pro
využívání všem zájemcům zdarma. Po jeho
otevření se objeví nabídkové okno s mapou
informačního systému. Zde si pak můžete otevřít zájmovou oblast. Velké množství
informací je doplněno grafickou animací
s ukázkami. Pravda, celý informační systém

je zpracován spíše pro děti, ale položme si
otázku : „…jsem schopen zvládnout správně krizovou situaci?“ Jak na tom opravdu
jste, se dozvíte také v tomto informačním
systému. V závěru každé oblasti je připraven
test. Řada z nás, dospělých, pak bude nemile překvapena, že si pouze myslí a namlouvá
vlastní připravenost. Kde jinde by pak mělo
dojít k naplnění hesla v nadpisu článku, než
právě v oblasti krizového řízení. Nejde zamezit havarijním nebo krizovým situacím.
Vlastní připraveností ale můžeme předejít
rozsáhlým škodám na majetku, případným
ztrátám na životech svých nebo našich blízkých. (http://www.ustinadorlici.cz/ )
Ing. J. Nykodým

PLATBY ZA VODNÉ A STOČNÉ
PROSTŘEDNICTVÍM SIPO
Od 1. února společnost Tepvos, spol. s r.o.
umožňuje provádět platby za vodné a stočné (nikoliv zálohy) prostřednictvím SIPO.
Pro využití této služby je nezbytné vyplnit
„Žádost o změnu platebních podmínek –
SIPO“. Formulář je dostupný na www.tepvos.
cz, nebo v sídle společnosti v ulici Třebovská
287, Ústí n.O. Zavedení zálohových plateb za
vodné a stočné plánujeme ve druhé polovině
roku 2012.
I.Doležalová,
ředitelka divize VS, Tepvos, spol. s r.o.

Poděkování

Občané sídliště Štěpnice by rádi touto cestou
poděkovali panu místostarostovi Mgr. J. Holubářovi za vstřícnou pomoc při zajištění instalace nového zábradlí u prodejny Lidl.
Za občany sídliště P. Smetanová

Velký projekt Ústí nad Orlicí –
kanalizace a ČOV
Vážení spoluobčané,
podáváme vám další informace o výstavbě
kanalizace v Ústí nad Orlicí, která by měla
probíhat v letech 2012 – 2014. Nyní jsme
ve fázi výběru dodavatele stavby. Harmonogram postupu prací by mohl být znám
v dubnu 2012.
Nejdříve se budou stavět hlavní stoky a odbočky (kanalizační přípojky). Odbočky budou vyvedeny z komunikace (chodníku)
z důvodu uplatnění záruky. Po kolaudaci
bude nezbytné se na ně napojit.
Dokumentace kanalizace a odbočení
i vlastní výstavba jsou hrazeny z prostředků stavby společností TEPVOS. Pro
vás zbývá zajištění projektové dokumentace přípojky na pozemku mimo komunikaci, územního souhlasu a úhrada nákladů
spojených s její realizací. Nadále nabízíme
zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky a vyřízení územního
souhlasu ve výši 3 600 Kč včetně DPH za
přípojku (jinde 5 000 Kč a více).
Každý majitel nemovitosti, kde vznikají
odpadní vody, je povinen s těmito vodami
nakládat v souladu se zákonem. „Čištění“
odpadní vody v prastarém septiku nebo
jejich jímání v dávno netěsnící žumpě

Iveta Doležalová, ředitelka divize VS
TEPVOS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH ČERNOVÍR

Dne 17. prosince se uskutečnila Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Černovír.
Zhodnotila práci za uplynulé období a připravila Plán činnosti na rok 2012. Za veliké účasti
hasičů a mnoha hostů bylo připomenuto i desetileté výročí družby s polskými hasiči Stary
Waliszów u Bystrzyce Klodské.

NOVÁ UČEBNA PRO NEJMENŠÍ ŽÁKY NA ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

Na začátku školního roku 2011/2012
započala na ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 realizace PROJEKTU
NADAČNÍHO FONDU TESCO PODANÉHO POD NÁZVEM „S MODERNÍ TECHNIKOU K MODERNÍ
VÝUCE NAŠICH NEJMEŠÍCH“. Cílem projektu, který připravili p. Martin Falta a p. Petr Knob, bylo proměnit
stávající běžnou třídu v centrum moderní výuky vybavené interaktivním
kompletem, který ve spojení s progresivním softwarem i inovativním

předpisům rozhodně neodpovídá a v následujících letech bude ze strany úřadu
postihováno. Pokud se nenapojíte, budete
nuceni stávající septiky v lokalitách dotčených projektem zaslepit a odpadní vody
vyvážet. Cena za vyvezení 1 m3 odpadní
vody včetně dopravy se pohybuje ve výši
minimálně 300 Kč/m3. Při spotřebě 35 m3/
os/rok se jedná o 10 000 Kč/os/rok (pro
čtyřčlennou rodinu pak o cca 40 000 Kč/
rok). Pokud má čtyřčlenná rodina „velký“
septik o objemu 6 m3, bude jej muset 2x za
měsíc vyvézt. Vyvážení s sebou přináší další
obtíže - přístup techniky, znečištění pozemku, zápach, možnost přeplnění.
Nyní máte jedinečnou možnost pro snadné a levné připojení na kanalizaci s ČOV.
V budoucnosti bude napojení složitější
a dražší.
Případné dotazy vám rádi zodpovíme na
tel. čísle 465 519 855, 777 673 352 (p. Dušková). Rovněž je možné nás kontaktovat
elektronicky:
helena.duskova@tepvos.cz
nebo faxem: 465 519 845.

přístupem našich pedagogů, pomůže
zavést do vyučovacího procesu nové,
pokrokovější metody.
Z Nadačního fondu Tesco byla požadována dotace ve výši 99 998,- Kč,
příspěvek z vlastních zdrojů pak činil
45 772,- Kč. Projekt byl schválen
a škole byla přidělena dotace v plné
výši.
Tuto třídu začaly hned od září využívat třetí skupiny prvňáčků a druháků
při výuce českého jazyka, v odpoledních hodinách pak její zařízení mohou
využívat i žáci navštěvující školní družinu.
Touto cestou bychom
firmě Tesco i našemu
zřizovateli – Městu Ústí
nad Orlicí – rádi poděkovali za možnost zatraktivnit výuku naší
nejmladší generaci.
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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 ČTVRTEK 9. ÚNORA OD 12:00 DO 16:00 HODIN ve Speciální základní škole a mateřské škole Ústí nad Orlicí. Rodiče
dětí přinesou s sebou rodný list dítěte.
Mgr. H. Kapounová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 6. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
Pondělí 20. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
KONCERT SOUBORŮ A ORCHESTRŮ ZUŠ
Středa 29. února v 18:00 hodin – Roškotovo divadlo
Základní umělecká škola Jar. Kociana
Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465569551,
e-mail: info@zusuo.cz, www.zusuo.cz

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
se sídlem MěÚ v ulici Sychrově č.p. 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Č.j.: MUUO/918/2012/OKT/318/luk
V Ústí nad Orlicí dne 10. ledna 2012

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Domova důchodců Ústí nad Orlicí

Místo výkonu práce: Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, 56201 Ústí nad Orlicí
Platové zařazení: 12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění)
Termín nástupu: 1.5.2012
Požadavky na uchazeče:
 Ukončené vysokoškolské vzdělání.
 Manažerské dovednosti, tvůrčí přístup a schopnost řešení konfliktů.
 Orientace v oblasti sociálních služeb.
 Orientační znalost hospodaření příspěvkové organizace.
 Znalost práce na PC.
Výhodou jsou:
 Komunikační schopnosti a jazykové dovednosti.
 Praktické zkušenosti s realizací stavebních úprav.
 Řidičský průkaz skupiny B.
 Praxe ve funkci vedoucího zaměstnance.
 Praxe v sociálních službách.
 Orientace v právních normách souvisejících se řízením příspěvkové organizace.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
I.
 Jsou občany staršími 18 let,
 Jsou občany ČR, případně fyzické osoby, která mají v ČR trvalý pobyt,
 Jsou způsobilé k právním úkonům.
II.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a)
jméno, příjmení a titul uchazeče,
b)
datum a místo narození uchazeče,
c)
státní příslušnost uchazeče,
d)
místo trvalého pobytu uchazeče,
e)
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, pokud se jedná o cizího státního příslušníka,
f)
datum a podpis uchazeče,
g)
kontaktní spojení.
III.
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a)
strukturovaný životopis,
b)
motivační dopis,
c)
výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d)
ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e)
lustrační osvědčení
f)
podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu údajů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.
Jméno, příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 10.2.2012 osobně na podatelnu MěÚ Ústí nad Orlicí Sychrova 16, nebo poštou (rozhoduje podací
razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu :
Městský úřad Ústí nad Orlicí,
odbor kancelář tajemníka města,
Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí

Uzavřenou obálku označte:
Výběrové řízení – ředitel Domova důchodců – neotvírat
Případné dotazy zodpoví:
Marcela Šlezingrová, ředitelka DD tel: 465521061
Anna Škopová, vedoucí odboru soc. služeb tel:465514512
V Ústí nad Orlicí 9.1.2012
Petr Hájek v.r.
starosta města
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Druhý lednový týden si naši sportovci užívali hezké sportovní chvíle v Krkonoších na Zimní
speciální olympiádě, kde si změřili svou zdatnost v běhu na lyžích s handicapovanými sportovci z celé ČR.
Pro některé dopadly disciplíny výborně, takže získali i medaile.
Petr Tejkl – 1. místo v běhu na 50 m
Petr Tejkl – 3. místo v běhu na 100 m
Martin Mareš – 2. místo v běhu na 500 m
Martin Mareš – 3. místo v běhu na 1000 m
Miloš Hamřík – 2. místo v běhu na 1000 m
Naďa Harapátová – 4. místo v běhu na 100 m
Marie Bartošová a Jarča Čermáková mají obě 4. místo v běhu na 500 m
Tato hry byly kvalifikací na světové hry v Koreji.
Každý večer byl pro sportovce za odměnu připraven zábavný a taneční večer. Mnozí si zde
našli nové kamarády a vrátili se plní dojmů.
Děkujeme městu Ústí nad Orlicí za podporu na této akci.
H. Zastoupilová, ved. přímé péče

Na Pláni 1343 od 14:00 hodin. Připravte si
dotazy, zveme také širokou veřejnost. Vstup
volný.
KURZ „VÝROBA KERAMIKY“
Do tohoto kurzu je možné se přihlásit do 7.
února. Kurz bude probíhat v Základní umělecké škole J. Kociana v dopoledních hodinách pod vedením paní učitelky Pekárkové.
Celkem bude 6 lekcí 1x týdně, od poloviny
února do poloviny března 2012. Přihlášení
členové Senior klubu uhradí 400 Kč v kanceláři Senior klubu ve „Sladkovně“ do 15.
února. Ostatní zaplatí za kurz 500 Kč. Materiál a další pomůcky zajištěny.
HOLANDSKO NA LODI (přednáška)
Přednáška, kterou pořádá Klubcentrum, se
uskuteční v úterý 28. února od 19:00 hodin
v Roškotově divadle. Předprodej vstupenek
pro členy Senior klubu dne 21.2. a 28.2. ve
„Sladkovně“ a to od 10:00 do 12:00 hodin.
Vstupné pro člena SK je 40 Kč.
RELAXAČNÍ POBYT SE SENIOR KLUBEM NA HORÁCH/pozvánka
Již poněkolikáté pořádáme relaxační pobyt
v Janských lázních a v Peci pod Sněžkou. Pobyt je týdenní s polopenzí a termín je koncem
srpna a začátkem září. Záloha se bude platit
v květnu. Sledujte nástěnku ve „Sladkovně“,
kde budou vyvěšeny termíny a výše úhrad za
pobyt. Hlásit se můžete v kanceláři Senior
klubu každé úterý, nebo telefonicky (paní
Šamšulová, 728442575) do 15. dubna.
UPOZORŇUJEME ČLENY NA VYHLÁŠENOU SOUTĚŽ NA LOGO SENIOR
KLUBU! Informace o soutěži získáte ve
„Sladkovně“. Uzávěrka je koncem března.
Neváhejte a zapojte se!!
Připomínáme členům SK, že každý člen má
povinnost zaplatit do konce BŘEZNA členský udržovací příspěvek na rok 2012, který
činí 120 Kč. Tomu, kdo příspěvek do tohoto termínu nezaplatí, bude zrušeno členství
v SK.
Senior klub děkuje za vstřícnou spolupráci
panu Zářeckému při zajišťování dopravy
našich členů na pořádané akce.

POZVÁNKY DO CENTRA
SOCIÁLNÍ PÉČE
*Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí zve širokou veřejnost na „MASOPUSTNÍ
REJ“, který se uskuteční DNE 17. ÚNORA
V 15:00 hodin V JÍDELNĚ „PENZIONU“,
Na Pláni 1343. Akce je spojená s tombolou,
k tanci bude hrát živá hudba. Doporučené
vstupné je 30 Kč, masky mají vstup zdarma.
Těšíme se na Vás!
*Klienti Centra sociální péče města Ústí nad
Orlicí budou vyrábět „LEDOVÉ KVĚTY“.
Kdo by si chtěl vyrobit pěkný doplněk, ať se
dostaví dne 7. února ve 12:30 hodin do jídelny „Penzionu“, Na Pláni 1343. S Sebou
si doneste nůžky a různobarevné plastové
láhve. Vstup zdarma. Těšíme se na Vás!
Jana Ešpandrová,
ředitelka

SENIOR KLUB při CSP
města Ústí n.O.

PLAVÁNÍ PRO ČLENY SENIOR KLUBU
10. a 24. února vždy od 13:00 do 14:15 hodin
v krytém plaveckém bazénu v ÚO. Plavání je
spojené se cvičením ve vodě, vstup 50 Kč na
průkazku Senior klubu.
BETLÉMÁŘI ORLICKÝCH HOR (přednáška)
V rámci druhého ročníku cyklu Akademie
volného času zveme naše spoluobčany ve
středu 15. února do městské knihovny, kde
na dané téma přednáší Ing. Vl. Homola. Začátek je v 18:00 hodin a vstup je volný.
FINANČNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ
(přednáška)
Přednáška o nebezpečí, které hrozí seniorům
v této oblasti a dalších situacích bude ve čtvrtek 16. února besedovat Ing. Náhlíková. Beseda se koná v jídelně Centra sociální péče,
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KONTAKTY NA SENIOR KLUB:
722475129, 722475132, 731052128
Těšíme se na Vaši účast!
Za výbor Senior klubu
JUDr. Zdeněk Ešpandr

KAVÁRNIČKA A RUKODĚLNÉ
ODPOLEDNE PRO SENIORY
Oblastní charita Ústí n.O., Dům pokojného stáří sv. Kryštof, Sokolská 68, Ústí n O..
zve seniory na následující akce:
V úterý 7. února od 9:00 hodin si přijďte
zavzpomínat na školní léta, uvítáme i pokud s sebou přinesete fotografie. V úterý
21. února budeme od 9:00 hod. vytvářet
náhrdelníky z textilu a dřevěných korálků.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.

SENIOR DOPRAVA ČČK
Službu lze objednat na tel.
774 412 117, permanentky jsou k dostání na ČČK,
Kopeckého 840, nebo na
Informačním centru města
SENIOR CENTRUM
vzdělávací, relaxační a volnočasové centrum
pro seniory a nejen pro ně. Akce jsou určeny
široké veřejnosti a konají se v budově ČČK,
Kopeckého ulice č.p. 840 (v těsné blízkosti
parku Legií)
1. - 29. února
VÝSTAVA „OBRÁZKŮ PANA DUBIŠARA“
Pokračování tradiční výstava obrázků pana
Dubišara z Ústí nad Orlicí, vstupné zdarma
7. února
ŠIKOVNÉ RUČIČKY - drátkování
Výtvarná dílnička, od 14:00 hodin ve Společenském centru ČČK (vstupné 30,-Kč)
10. února
SPOLEČENSKÉ HRY, ČTENÍ, VYPRÁVĚNÍ
Společenské hry - karty, člověče, nezlob se....,
společné čtení a vyprávění příhod
od 14:00 hodin ve Společenském centru ČČK
14. února
„ORTOPEDICKÁ ONEMOCNĚNÍ“, lékařská přednáška
MUDr. Bachura bude přednášet o ortopedických onemocnění, od 17:00 hodin ve Společenském centru ČČK (vstupné dobrovolné)
17. února
SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ - Masopustní
rej
Posezení při hudbě, masky jsou vítány, sál

v budově Sboru dobrovolných hasičů v Ústí
nad Orlicí od 18:00 hodin
22. února
BESEDA - MOZAMBIK
Cestopisná beseda s MUDr. Hermanem
o Mozambiku, od 17:00 hodin ve Společenském centru ČČK (vstupné dobrovolné)
29. února
SEBEOBRANA
Základy sebeobrany s praktickými ukázkami, od 16:00 hodin ve Společenském centru
ČČK (vstupné dobrovolné)
PRAVIDELNÉ AKCE:
Kavárnička - Centrum setkávání
Každý pátek od 8:00 do 17:00 hodin - přijďte si popovídat se svými přáteli do Společenského centra ČČK (společenské hry, výtvarné činnosti)
SENIORINTERNET KAVÁRNA
Pro seniory internet zdarma, každý pátek od
8:00 do 17:00 hodin ve Společenském centru
ČČK
ZDRAVÉ CVIČENÍ - cvičení na gymnastických míčích. Bližší informace na tel. 775 112
998
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ, REFLEXNÍ
Bližší informace a objednání objednání na
tel. 775 112 998
SNOEZELEN - relaxační, multismyslová
místnost. Bližší informace a objednání objednání na tel. 775 112 998
vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
Bližší informace o akcích Senior centra na
www.cckuo.cz
Změna programu Senior centra vyhrazena.

PRO ČLENY ČČK
17. února se koná VALNÁ HROMADA MS ČČK Ústí nad Orlicí – zhodnocení činnosti
za rok 2011, od 16:00 hodin, sál v budově Sboru dobrovolných hasičů v Ústí n. Orlicí.

Snoezelen

Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí otevřel na konci roku 2011 multismyslovou, relaxační
místnost Snoezelen.
Co je Snoezelen?
Kouzelné slůvko vzniklé v 70letech spojením dvou nizozemských slov snuffelen (čichat, slídit)
a doezelen (dřímat)je pojmenování pro stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty. Snoezelen je místo pro radost a setkávání, uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, oslovení našich smyslů, klid, uspořádanost, útěk od okolních
často stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost, potěšení, sdílení - a mnoho dalších - to jsou jen některé vyjmenované atributy účinku a dopadu Snoezelenu. Pojem Snoezelen je chápán jako záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry.
Je na každém jedinci co preferuje, potřebuje, chce, cítí....
Kdo může využít Snoezelen?
Každý kdo má zájem, kdo chce, může navštívit Snoezelen v budově Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Telefonní číslo pro objednání: 775 112 998

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Zveme Vás na přednášku Ing. Miroslava Hrabici O léčení (i zrání) lidí a předávání (i odebírání) životní síly. Přednáška se koná ve čtvrtek 23. února od 16:30 do 18:45 hod. v Základní umělecké škole Jar. Kociana v Ústí n.O. Vstupné je 70 Kč. Bližší informace na tel.:
737830013, www.hrabica.cz
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Pk
Detašované pracoviště v Ústí nad Orlicí poskytuje následující služby:
- odborné sociální poradenství
- osobní asistenci
- sociální rehabilitaci
SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována
prostřednictvím bezbariérové Internetové
učebny. Zájemcům o tuto službu nabízíme
školení v základech obsluhy osobního počítače nebo pomoc při hledání zaměstnání,
psaní životopisu ….
Služba sociální rehabilitace je poskytována
bezplatně a je určena osobám se zdravotním
postižením ve věku od 19 do 64 let v nepříznivé sociální situaci.
Projekt sociální rehabilitace probíhá od
1.1.2010 do 31.12.2013 a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Nabízíme baterie do sluchadel, které je možné zakoupit v našem Centru. Jedná se o baterie značky iCellTech (typy 10,13,312,675) za
velice výhodnou cenu 105 Kč za plato (6 ks).
Kde nás najdete?
Čs. armády 1181, Ústí n.O. (ve výškové budově Rieteru, naproti hotelu UNO)
Kontakty: Telefon i fax: 465525324, E. Jiřincová/775693985, Mgr. K. Sloupenská a R.
Venclová/775693986
E-maily: eva.jirincova@czp-pk.cz, katerina.
sloupenska@czp-pk.cz,
radka.venclova@czp-pk.cz, www.czp-pk.cz
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Poděkování
Děkujeme za ochotu a vstřícnost fy BUS Doprava Zářecký, kterou poskytuje při zajišťování zájezdů naší pobočky. Především děkujeme za svoz našich členů na večerní představení v Roškotově divadle a zpět.
SPCCH, pobočka Ústí nad Orlicí
Informace
Na období únor – březen se plánuje návštěva
divadelního představení (Brno, Pardubice).
Sledujte proto, prosím, vývěsní skříňku, Ústecké listy, nebo se informujte telefonicky.
Před Velikonocemi se uskuteční obvyklý zájezd na tržnici do Polska.
Kontakt: 737378815, 732868714

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

4. – 5. února – MUDr. J. Smrčková,
Dolní 443, Choceň, tel.: 465471560
11. – 12. února – MUDr. K. Šefrna,
Habrmanova 306, Česká Třebová,
tel.: 465534834
18. – 19. února – MUDr. B. Šiklová,
Pernerova 1573, Choceň, tel.:465471692
25. – 26. února – MUDr. Zd. Škorpil,
Štefánikova 396, Vysoké Mýto

KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – ÚNOR 2012
STŘEDA 1. ÚNORA
9:00 hodin

KAVÁRNIČKA

MC Medvídek

9:30 hodin

BESEDA O BYLINKÁCH

MC Medvídek

OBRÁZKY PANA DUBIŠARA/výstava

Společenské centrum ČČK (do 29.2.)

16:00 hodin

STUDENTSKÉ SNĚNÍ/vernisáž

Malá scéna (do 29.2.)

19:30 hodin

MISSION IMPOSIBLE/film

Roškotovo divadlo

10:00 a 14:00 hodin

TJ JISKRA ÚO – V. MEZIŘÍCÍ/volejbal/junioři

Sportovní hala

18:00 hodin

SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ

RC Srdíčko

19:30 hodin

PTAČÍ KLEC/divadelní představení

Roškotovo divadlo

HLEDÁM HOLKU PRO HÉRAKLA/divadlo

Malá scéna

HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEB. OBORU

ZUŠ J. Kociana

9:00 hodin

VZPOMÍNÁNÍ NA ŠKOLNÍ LÉTA

Dům pokojného stáří sv.Kryštof

9:00 hodin

WOLKERŮV PROSTĚJOV/festival poezie

Kulturní dům

12:30 hodin

LEDOVÉ KVĚTY/dílna

Jídelna Penzionu, Na Pláni 1343

14:00 hodin

DRÁTKOVÁNÍ/dílna

Společenské centrum ČČK

14:30 hodin

VYRÁBÍME SRDÍČKA

MC Medvídek

19:00 hodin

PUTOVÁNÍ ZÁPADNÍ SAHAROU/přednáška

Malá scéna

9:30 hodin

ORIFLAME/přednáška

MC Medvídek

19:00 hodin

LABYRINT SVĚTA/divadlo

Malá scéna

19:30 hodin

POUPATA/film

Roškotovo divadlo

HAMLET PODNIKÁ/film

Malá scéna

13:00-14:15 hodin

PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK

Krytý plavecký bazén ÚO

14:00 hodin

SPOLEČENSKÉ HRY/karty, deskové hry

Společenské centrum ČČK

10:00 a 14:00 hodin

TJ SOKOL KERHARTICE-TJ SOKOL ČT II/volejbal/muži

Hala na Dukle ÚO

10:30 a 15:00 hodin

TTC ÚO“B“ – JIRKOV A DĚČÍN „B“/stol.tenis/ženy

Herna Na Kopečku

15:00 hodin

NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE/pohádka

Roškotovo divadlo

20:00 hodin

HASIČSKÝ PLES

Hostinec v Černovíru

20:00 hodin

LIDOVÝ PLES

Kulturní dům

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Kulturní dům

VYMĚŘENÝ ČAS/film

Roškotovo divadlo

14:30 hodin

TUŽKOVNÍK ZE ŠPACHTLÍ/dílna

MC Medvídek

17:00 hodin

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA

Společenské centrum ČČK

19:30 hodin

DUE VIRTUOSI DI PRAGA/koncert

Roškotovo divadlo

9:30 hodin

ZDRAVÉ SNÍDANĚ A SVAČINKY/beseda

MC Medvídek

18:00 hodin

BETLÉMÁŘI ORLICKÝCH HOR/přednáška

Městská knihovna

SOBOTA 4. ÚNORA

NEDĚLE 5. ÚNORA
15:00 hodin
PONDĚLÍ 6. ÚNORA
17:00 hodin
ÚTERÝ 7. ÚNORA

STŘEDA 8. ÚNORA

ČTVRTEK 9. ÚNORA
19:00 hodin
PÁTEK 10. ÚNORA

SOBOTA 11. ÚNORA

NEDĚLE 12. ÚNORA
16:00 hodin
PONDĚLÍ 13. ÚNORA
19:30 hodin
ÚTERÝ 14. ÚNORA

STŘEDA 15. ÚNORA
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ČTVRTEK 16. ÚNORA
14:00 hodin

FINANČNÍ GRAMOTNOST SENIORŮ /přednáška

CSP, Na Pláni 1343

19:00 hodin

VODÁCKÁ EXPEDICE PO MONGOLSKÉM SEVERU/cestopis

Malá scéna

15:00 hodin

MASOPUSTNÍ REJ

Jídelna Penzionu, Na Pláni 1343

18:00 hodin

SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ/Masopustní rej

Společenské centrum ČČK

14:00-17:00 hodin

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE pro děti a rodiče

Děkanství ÚO

15:00 hodin

BAČKŮRKOVÝ KARNEVAL

Tělocvična TJ Sokol Černovír

18:00 hodin

SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ

RC Srdíčko

17:00 hodin

HUDEBNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ HUDEB.OBORU

ZUŠ J. Kociana

19:30 hodin

GENERACE A HLASOPLET/koncert

Roškotovo divadlo

9:00 hodin

NÁHRDELNÍKY Z TEXTILU A KORÁLKŮ/dílna

Dům pokojného stáří sv.Kryštof

14:30 hodin

IRIS FOLDING/dílna

MC Medvídek

17:00 hodin

MOSABMIK/beseda

Společenské centrum ČČK

19:30 hodin

PŮLNOC V PAŘÍŽI/film

Roškotovo divadlo

16:30-18:45 hodin

BESEDA O LÉČENÍ A ŽIVOTNÍ SÍLE

ZUŠ J. Kociana

19:00 hodin

PUŠKVOREC/film

Malá scéna

19:30 hodin

FAUST A MARKÉTKA/divadelní představení

Roškotovo divadlo

13:00-14:15 hodin

PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK

Krytý plavecký bazén ÚO

19:00 hodin

KONCERT SKUPINY GRI-GRI/africké rytmy

Malá scéna

TJ JISKRA ÚO – N.PAKA/basketbal/muži

Sportovní hala

TJ JISKRA ÚO – TURNOV/basketbal/muži

Sportovní hala

14:30 hodin

RÁMEČKY Z VLNITÉ LEPENKY/dílna

MC Medvídek

19:00 hodin

HOLANDSKO NA LODI/přednáška

Roškotovo divadlo

19:00 hodin

ŠKOLNÍ VÝLET/film

Malá scéna

10:00 hodin

VÝCHOVA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ/přednáška

RC Srdíčko

16:00 hodin

SEBEOBRANA

Společenské centrum ČČK

18:00 hodin

KONCERT SOUBORŮ A ORCHESTRŮ ZUŠ

Roškotovo divadlo

PÁTEK 17. ÚNORA

SOBOTA 18. ÚNORA

PONDĚLÍ 20. ÚNORA

ÚTERÝ 21. ÚNORA

STŘEDA 22. ÚNORA

ČTVRTEK 23. ÚNORA

PÁTEK 24. ÚNORA

SOBOTA 25. ÚNORA
17:00 hodin
NEDĚLE 26. ÚNORA
10:00 hodin
ÚTERÝ 28. ÚNORA

STŘEDA 29. ÚNORA
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Pravidla inzerce v Ústeckých listech
Město Ústí nad Orlicí pro vás připravilo od
ledna 2012 novou grafickou úpravu městského zpravodaje a současně novou službu na
jeho stránkách. 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 zpravodaje 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 rubrik,
které by vám měly ulehčit orientaci a hledání
v textu. Uprostřed každého 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 modernější podobě.

Pravidla inzerce v městském měsíčníku

Inzertní plochu v Ústeckých listech lze poskytnout pro fyzické nebo právnické 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 inzerce 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

Prodám RD 5+1 se zahradou ve Velké Skrovnici, po rekonstrukci vnitřních prostor, k bydlení i k rekreaci. Cena 850.000 Kč. Tel: 736 654 534
1. JAZYKOVÁ ÚO, Mgr.Milan Pošepný, nabízíme • letní příměstský tábor 9.-13.července
2012 • letní sportovně-jazykový tábor 18.-25.srpna 2012. Na fotky z minulého roku se můžete
podívat na našich webových stránkách www.1.jazykovauo.cz
mobil: 724 064 370

Pojeďte s námi
do Chorvatska
autokarem z ÚO, ČT
Baška Voda termín 28.6.–8.7.2012
Kč 5.800,-/os. ubytování v apartmánech
Makarska termín 28.6.–8.7.2012
Kč 6.300,-/os. ubytování v apartmánech
CA CKM, Ústí nad Orlicí,
M.R. Štefánika 234
tel.: 465 527 696, mobil: 606 748 616

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 podobě na
adresu: prazako@muuo.cz v tiskovém pdf
nebo dle dohody s redaktorkou.

TISK NÁS BAVÍ

Letáky, plakáty, tiskopisy, pozvánky, vizitky, prospekty, časopisy, brožury, knihy.
Digitální tisk. Ofsetový tisk do formátu A2.

Třebovská 109, ÚO Hylváty,
www.grantis.cz,
e-mail: grantis@grantis.cz
Tel: 465 52 5741

www.ustinadorlici.cz
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1/4
2.895,-

1/2
4.824,-

1/8
1.738,-

1/16
1.043,-

1/1
8.040,-
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1/32
627,-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Soutěže a olympiády
2.února – okresní kolo Dějepisné olympiády
14. a 16. února – Okresní kolo Soutěže v cizích jazycích pro základní a střední školy
v anglickém jazyce
POLOLETNÍ PRÁZDNINY S DDM ÚO
dne 3. února
Dopoledne se stavebnicí Geomag od 9:00 do
12:00 hod., vstupné 40 Kč. Informace a přihlášky na tel.: 604209661
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 denně, dopravu, pojištění, instruktory.
Cena nezahrnuje částku na vleky.
Informace: na tel. 604209661, nebo na www.
ddm-usti.cz
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 12. – 14. března
Výlety do okolí, bowling v Radavě, stavebnice Geomag, návštěva Muzea řemesel v Letohradě

RODINNÉ CENTRUM
SRDÍČKO
Tématem měsíce února
jsou ptáčci (pokračování
z ledna)
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Úterý 7. února od 17:00 hodin – Setkání
DRC (místo bude upřesněno)
Neděle 12. února od 16:00 hodin – DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, Kulturní
dům v Ústí n.O. Přijďte si s námi a hlavně se
svými dětmi opět jako každoročně zatancovat a zasoutěžit v maskách. Těšíme se na Vás,
dobrá nálada vítána!
Středa 29. února od 10:00 hodin – JAK SI
POČÍT S POHÁDKOVÝM MYŠLENÍM
aneb Výchova předškolních dětí, herna, sál.
Interaktivní přednáška Mgr. E. Ruckého zaměřená tentokrát na předškoláky (cca 3-6
let)
Sobota 4. a 18. února od 18:00 hodin –
SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ, Hylváty.
Cena dle počtu sportujících (cca 60 Kč), prosíme o přihlášení nejpozději den předem: P.
Novák/604904710
KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, tel.:
604313249, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, www.
rcsrdicko.estranky.cz

Během měsíce února bude probíhat
rekonstrukce topení, část měsíce bude
provoz OMEZEN.
Sledujte proto, prosím, informace v e-mailech a na webovkách.

PROJEKT MarinGOODka STARtUJE

Skupina mladých, sdružených v Klubu EXIT, získala od Nadace Vodafone grant na pořízení maringotky, která bude klubovnou nového nízkoprahového klubu pro děti mladšího
školního věku. Klub je určen především jinde neorganizovaným dětem, protože „kdo si
hraje, nezlobí“.
Maringotka bude stát ve dvoře Jednoty bratrské u autobusového nádraží a jednou týdně
bude nabízet zajímavé programy hudebně/sportovně/zábavného charakteru. K tomu ještě
jednou za měsíc připraví kluboví dobrovolníci pro děti větší sobotní akci (jam session, karaoke soutěž, výtvarnou dílnu, víkendový výjezd apod.).
Projekt začíná v únoru opravou, přitažením a výzdobou maringotky, slavnostní otevření
a začátek programů je plánován na jaro. O prázdninách Klub EXIT chystá v Ústí nad Orlicí
česko-polský mezinárodní tábor a od září MarinGOODka zase otevře.
Více se o klubové činnosti dozvíte na www.klubexit.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK

KAVÁRNIČKA: středa 1.
února od 9:00 hodin
BESEDA O BYLINKÁCH, JÍDLE A PŘÍČINÁCH ONEMOCNĚNÍ:
středa 1. února od 9:30
hodin. Beseda se Zd. Langem a J. Holou na téma fytoterapie – používání bylinek a mastí v běžném životě, dietetika, etikoterapie – duševní příčina onemocnění
MÁMY PRO MÁMY – Vyrábíme srdíčka:
úterý 7. února od 14:30 hodin. Zúčastněte se
charitativní akce a přijďte s námi vyrábět srdíčka pro maminky nedonošených dětí
ORIFLAME: středa 8. února od 9:30 hodin
TUŽKOVNÍKY ZE ŠPACHTLÍ: úterý 14.
února od 14:30 hodin. Přijďte si s dětmi vyrobit tužkovník z lékařských špachtlí
ZDRAVÉ SNÍDANĚ A SVAČINKY pro
nejmenší: středa 15. února od 9:30 hodin.
Paní J. Pávková nás provede sortimentem
zdravé výživy, možnost zakoupení představovaných výrobků
IRIS FOLDING: úterý 21. února od 14:30
hodin. Vyzkoušejte si další výtvarnou techniku tzv. kaleidoskopické skládání
RÁMEČKY Z VLNITÉ LEPENKY: úterý
28. února od 14:30 hodin
PROVOZNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 9:00-12:00 hod. – Nemluvňátka

+ volná herna
ÚTERÝ: 9:00 – 12:00 hodin – Předškolkáček
– herna + pohybový kroužek
ÚTERÝ: 14:30 – 17:30 hodin – Předškolkáček – herna + výtvarný kroužek
STŘEDA: 9:00 – 12:00 hodin – Předškolkáček – herna
ČTVRTEK: 9:00 – 12:00 hodin – Předškolkáček – herna + zpívánky
KONTAKT: M. Crhonková, tel.: 605/774569,
K. Fišarová, tel.: 605/965463, medvidekuo@
seznam.cz, www.medvidekuo.cz
Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí
a Pardubického kraje
„MÁMY PRO MÁMY“ V MC MEDVÍDEK
V říjnu loňského roku se Mateřské centrum
Medvídek zapojilo do projektu „Mámy pro
mámy“ občanského sdružení Nedoklubko.
To se snaží podporovat maminky po předčasném porodu a jejich nedonošené „kulíšky“. Naše pomoc spočívá ve výrobě dárečků
ve tvaru srdíček právě pro maminky.
Dále fungujeme jako „sběrné místo“ pletených či háčkovaných výbaviček a ostatních
potřeb pro nedonošená miminka.
Proto pokud máte chuť a čas, přijďte každé
první úterý v měsíci ve 14:30 hodin do MC
a zapojte se s námi do vyrábění srdíček nejrůznějšími technikami.
K. Fišarová

TRADIČNÍ JARNÍ BAZAR SE BUDE KONAT VE DNECH 12. – 15. BŘEZNA

BAČKŮRKOVÝ KARNEVAL

V sobotu 18. února od 15:00 hodin
Vás zve TJ Sokol Černovír do tělocvičny na tradičně netradiční karneval.
Pro všechny děti a dospělé v maskách
a bačkůrkách bude připravena spousta
soutěží, her a zábavy.
Všichni jste srdečně zváni!
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PŘIJĎTE NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Občanské sdružení PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA zve rodiny s dětmi na zábavné
odpoledne s Janem Honzou Lušovským, které
se uskuteční v sobotu 18. února od 14:00 do
17:00 hodin v prostorách fary u kostela v Ústí
nad Orlicí. Vstupné je 60 Kč/osoba. V případě
zájmu se přihlaste na zuzka.zuzu@seznam.cz ,
777882337. Zuzana Poláková

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Radnice – symbol vážnosti města

Začátek 18. století nebyl pro Ústí dobrý. Na den Obrácení sv. Pavla 25. ledna 1705 vypukl
z neopatrnosti jednoho měšťana ve městě požár. Bylo to velké neštěstí, poněvadž shořelo
32 domů spolu s radnicí a budovou lázně. Radniční dům byl až do základů zruinován.
Zachránilo se pouze pár věcí – jedna halapartna, dva tupláky, mosazný svícen. Pohořelým
prokázala solidaritu a pomoc okolní města. Lanškroun daroval bečku soli a 10 korců žita.
Česká Třebová 40 bochníků chleba, Litomyšl 1 bečku soli a 150 bochníků chleba a Vysoké
Mýto 3 korce hrachu a 3 korce žita. Na shromáždění obce 15. října 1708 se sešli obyvatelé města, debatovali a hledali odpověď na zásadní otázku, zda chtějí novou radnici. I přes
špatnou finanční situaci se rozhodli pro stavbu. Dospěli k názoru, že bez radnice by město
nebylo městem.
Pro město nastala doba, kdy začali shánět peníze na stavbu. Prodávali městský majetek –
obecní dům, pronajali dosud nevyužívané kusy luk okolo města. Shromážděná obec 28.
července 1721 rozhodla, aby se město obrátilo s žádostí o pomoc při stavbě radnice na
knížete Lichtensteina. Antonín Florián Lichtenstein jim daroval 4. února 1719 několik fůr
stavebního dříví. Dále kníže rozhodl, aby se roboty ústeckých obyvatel i obyvatel do Ústí
přifařených obcí, odpracovali své robotní povinnosti při stavbě radnice. Jednalo se celkem
o 158 sousedů. V dubnu 1721 obdrželi od vrchnosti „vycejchovaný dříví“ na dělání šindelů
pro novou radnici. Dále dostali 90 sáhů kamení a 40 000 vypálených cihel. Stavba radnice
byla slavnostně zahájena 27. května 1721. Nová radnice musela být postavena na spáleništi
bývalé radnice.
V roce 1723 byla nová radnice postavena, zbývalo doplnit vnitřní zařízení a doplňky.
Věra Sekotová

Z MĚSTSKÉHO MUZEA

Po celý únor potrvají v Městském muzeu
v Ústí nad Orlicí stávající výstavy, které za
první 2 měsíce okouzlily 2 tisícovky lidí.

Největší
sbírka
„stavebnice Merkur“ na světě zapůjčená panem Jiřím
Mládkem upoutá svou možností tvořivého
přístupu jak malých, tak dospělých návštěvníků.
Čokoláda a jiné cukrovinky z Múzea obchodu v Bratislavě Vám připomene nejrůznější obalový materiál, reklamy a jiné předměty k výrobě či prodeji čokolády.
V expozici „Jiří Škopek – betlémy a po-

hlednice“ objevíte poetické krajiny a jeho
specifické betlémy. Akademický malíř Jiří
Škopek – betlémář z Jaroměře je totiž zároveň známým malířem.
„Kuchyň naší babičky“ provoněná kořením
Vás okouzlí nejen svou autentičností, ale zejména babiččinými textilními nástěnkami.
Nezbytné ústecké betlémy letos představuje
osmimetrový betlém převážně malovaný Jarolímem Štantejským a pětimetrový betlém
školníka Otty Vrbického. Oba velké celky
obsahují každý přes 1 tisíc součástí. Najdete
zde i třebechovický pohyblivý betlém a další menší betlémky včetně betlému Jindřicha
Zdobnického, darovaného v roce 2011 muzeu.

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pro vás
připravila na měsíc únor:
Středa 15. února od 18:00
hodin – Ing. Vladimír HOMOLKA: BETLÉMÁŘI ORLICKÝCH HOR – přednáška
v rámci 2. ročníku cyklu Akademie volného času.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Srdečně zveme Vás i Vaše přátele do Galerie pod radnicí, kde si můžete do neděle
19. února prohlédnout výstavu s názvem
JUBILANTI KPU 2012.
Svou tvorbou se zde představuje celkem 12
členů KPU – Jan Moravec, Jiří Soukup, Jiří
Fikejz, Miloš Sedláček, Zdeněk Jenčovský,
Mijat Mandic, Marie Havránková, Milan
Richter, Eva Šrámková, Dagmar Filipová,
Luděk Petraš
Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – pátek 10 –12, 14 – 17 hodin, sobota, neděle,
svátek 14 – 17 hodin

S potěšením oznamujeme, že se podařilo
PRODLOUŽIT I EXPOZICI REPLIKY
CODEXU GIGAS – nazývaného také ĎÁBLOVA BIBLE, největší ručně vázané knihy
na světě. Rozměry originálu jsou 920x510x22
mm, váha 75 kg. Maketa bible byla zhotovena panem Foglem ze Žamberka. Obsahuje
210 potištěných stran a její výroba trvala více
než 500 hodin. Během výstavy můžete shlédnout dokument, který Vás provede jak historií originálu, tak samotnou výrobou makety.
VŠECHNY VÝSTAVY POTRVAJÍ DO 4.
BŘEZNA a prohlédnout si je můžete: úterý
– pátek 9:00 – 11:30 hod. a od 12:30 – 17:00
hod. a KAŽDOU sobotu a neděli od 13:30
– 17:00 hod.
Další informace z městského muzea:
- od prosince 2011 je v prodeji pokračování
našeho časopisu „Oustecké střípky“, které
navazuje na nultý ročník
- v lednu započal činnost MUZEJNÍ KROUŽEK, který je určen dětem od 8 do 15 let.
Děti se schází každou středu od 15:30 do
17:00 hodin v budově muzea. Přihlášky
přijímáme ještě během února a jsou k vyzvednutí v pokladně muzea.
Dne 9. února se od 16:00 hodin uskuteční
v hale muzea JEDINEČNÁ PŘEDNÁŠKA
Kamila ANDRESE „O MECHANICKÝCH
BETLÉMECH“, spojená s praktickými
ukázkami funkčnosti vzorků, které by měly
být v budoucnu součástí velkého papírového
mechanického betlému. Přednáška bude doplněna obrazovou prezentací. Doporučujeme rezervovat si místa na tel. č. 465 523 653.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jarmila Süsserová,
ředitelka městského muzea
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GENERACE A HLASOPLET
V DIVADLE

Generace vás zve na koncert pořádaný pod
záštitou Klubcentra, ve kterém se představí spolu s mužským vokálním kvintetem
z Plzně v pořadu GENERACE A HLASOPLET jedním tahem.
Společný koncert se uskuteční v pondělí 20. února v 19:30 hodin v Roškotově
divadle. Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji v Informačním centru
města v budově radnice.

Pondělí 20. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
GENERACE A HLASOPLET JEDNÍM TAHEM, setkání dámského vokálního okteta
z Ústí n.O. a mužského vokálního kvinteta
z Plzně, vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 23. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
J.W. GOETHE: FAUST A MARKÉTKA,
Městské divadlo Mladá Boleslav
Délka představení je 120 min. i s přestávkou,
divadelní předplatné, vstupné: 280 Kč
Úterý 28. února
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
HOLANDSKO NA LODI
Cestopisná přednáška, vstupné: 65 Kč

PROGRAM KINA MÁJ
Středa 1. v 19:30 hodin
MISSION IMPOSSIBLE:
GHOST PROTOCOL
Titulky. Vstupné: 60 Kč
Středa 8. v 19:30 hodin
POUPATA
Vstupné: 60 Kč
Pondělí 13. v 19:30 hodin
VYMĚŘENÝ ČAS
Titulky. Vstupné: 60 Kč
Středa 22. v 19:30 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Titulky. Vstupné: 75 Kč
Upozorňujeme návštěvníky kina, že vzhledem
k postupnému přechodu kin na digitalizaci,
dochází k omezení nabídky filmových představení v klasickém 35 mm formátu. Z tohoto důvodu bude kino snižovat představení a z technických důvodů omezovat provoz.

NABÍDKA POŘADŮ
Sobota 4. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
J. Poiret, E. Mayová, J. Souček: PTAČÍ
KLEC, DS Kolár Police nad Metují. ORLICKÁ THÁLIE – 3. soutěžní představení.
Divadelní předplatné, vstupné: 150 Kč
Úterý 7. února
9:00 hodin – Kulturní dům
Oblastní kolo celostátního festivalu poezie
WOLKERŮV PROSTĚJOV
Sobota 11. února
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE, Umělecká agentura Oprava. Rozmarná pohádka na
motivy českých klasických pohádek s písničkami, vstupné: 50 Kč
Úterý 14. února
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
DUE VITUOSI DI PRAGA, F. Slováček –
klarinet, saxofon, B. Krajný – klavír
Koncertní předplatné, vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek: Informační centrum
v budově radnice, tel.: 465514271

PROGRAM MALÉ
SCÉNY V ÚNORU

1. února – STUDENTSKÉ SNĚNÍ
Výstava prací studentů 2. ročníku Gymnázia
Ústí nad Orlicí. Jedná se o malby temperou,
které studenti namalovali při hodinách výtvarné výchovy. Inspiraci pro svá díla hledali v obrazech moderních umělců, zejména
v díle M. Chagalla a P.Kleea. Vernisáž výstavy proběhne 1. 2. od 16:00 a výstava potrvá
do konce února.
5. února – HLEDÁM HOLKU PRO HÉRAKLA, zn. SPĚCHÁ
Divadlo Tramtarie z Olomouce přijede do
Ústí s dalším pohádkovým příběhem pro
malé, ale i větší diváky. Pohádka je určena
dětem od tří let a vypráví o Antice, kde hrdinové byli hrdinští, krasavice krásnější a příšery opravdu příšerné, začátek v 15:00 hodin,
vstupné 45 Kč pro děti, 55 Kč ostatní.
7. února – PUTOVÁNÍ ZÁPADNÍ SAHAROU
Projekce fotografií z putování západní Saharou doplněné poutavým vyprávěním A.
Sitty, který se podělí o své zkušenosti s mauritánskými domorodci a tajemstvím pouště.
V 19:00 hodin, vstupné: 45 Kč
8. února – LABYRINT SVĚTA
Nová inscenace v podání Teátru Víti Marčíka vznikla po několikaletém hledání odvahy
a drzosti zpracovat román J. A. Komenského.
Představení je vyprávěné za pomoci loutek
a kulisy, která je obrazem labyrintu. V 19:00
hodin, vstupné: 80 Kč
9. února – HAMLET PODNIKÁ (1987)
Film kultovního severského režiséra Aki
Kaurismäkiho vypráví o nadčasovosti Shakespearova příběhu o prolínání rodinných
a mocenských vazeb. Svým filmem jako by
se dopouštěl milostného rouhání a zároveň
silou významu předlohy chtěl působit na co
nejširší publiku. V 19:00 hodin, vstupné: pro
členy FK 50 Kč, ostatní 60 Kč.
16. února – VODÁCKÁ EXPEDICE PO
ŘEKÁCH MONGOLSKÉHO SEVERU
Cestopisný pořad Honzy Betlacha o tom,
co znamená daleko, dlouho a neuvěřitelné.
Vypráví své osobní postřehy o historii, li13

dech, klášterech a městech této úžasné země.
V 19:00 hodin, vstupné: 45 Kč.
23. února - PUŠKVOREC (2009)
Nevšední polský film režiséra Andreje Wajdy
o úzké hranici mezi životem a smrtí. Příběh
ženy, která se v poválečné době vyrovnává se
smrtí obou synů a postupně se sbližuje s prostým mladíkem, tvoří kostru celého příběhu.
V 19:00 hodin, vstupné: pro členy FK 50 Kč,
ostatní 60 Kč
24. února – KONCERT SKUPINY GRI
GRI – AFRICKÉ RYTMY
Hudební skupina z Vysokého Mýta se opět
po roce představím v Malé scéně. Hrají na
tradiční africké bubny a nově se představí
i v rolích tanečníků. V 19:00 hodin, vstupné:
dospělí 70 Kč, mladí do 18 let 40 Kč, děti do
15 let zdarma.
28. února – ŠKOLNÍ VÝLET (2012)
Nový český snímek vypráví o výletě někdejších spolužáků, dnes osmdesátníků, do českých lázní, ve kterých se sice občas řeší staré
křivdy, ale především se tam odehrává řada
komických situací. Po představení se uskuteční beseda s autory filmu a herci. V 19:00
hodin, vstupné: 70 Kč

TANEČNÍ CENTRUM –
nabídka akcí v únoru
PONDĚLÍ (od 6.2.) - Dětský taneční
klub, pro děti od 5 let * Společenské tance
(tréning), 16:00 – 17:30 hod. * Solo salsa
pro ženy, od 18:00 – 19:30 hod.
STŘEDA (od 4.2.) - Taneční klub –
Hobby dance, 17:00 – 18:00 hod. (od 15
let a více)
ČTVRTEK (od 12.1.) - Street dance,
16:00 hod., pro děti od 5 let a starší
PÁTEK (od 3.2.) -Salsa pro taneční páry,
19:00 – 20:30 hod.
SOBOTA (od 4.2.) -Taneční klub –
Hobby dance , 13:00 – 15:00 hod.
NEDĚLE (od 5.2.) -Pokračovací taneční
kurzy, 16:00 – 18:00 hod.
Nedělní čaje „O sedmé“, taneční večery,
od 19:00 – 22:00 hodin
MINIPLESY
Sobota 4.2. – „Country ples“, výuka country tanců
Sobota 11.2. – „Valentýnský ples“
Sobota 25.2. – „Úplně normální ples“
Rezervace v kavárně „Relax Café“, denně
16:30-21:00 hod., nebo na tel.: 603299520
(J. Bílek)

POZVÁNKA NA PLES

Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad
Orlicí Vás srdečně zve na tradiční LIDOVÝ
PLES, který se uskuteční v sobotu 11. února od 20:00 hodin v Kulturním domě v Ústí
nad Orlicí.
K tanci a poslechu hraje RELAX BAND Jiřího Zemana. Tombola * občerstvení
Vstupné + místenka: 100 Kč. Předprodej
místenek: V. Kada, Zborovská 971,
tel.: 465523383, Knihkupectví Flétna ÚO,
tel.: 465526245

HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů Černovír pořádá v sobotu 11. února od 20:00 hodin na sále hostince Na točně v Černovíru
HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje Studio MIX Libchavy.

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
ST 1.2.
ČT 2.2.

16:00 – 21:00 hodin
5:30 - 8:00
14:00 – 21:00 hodin
PÁ 3.2.
5:30 – 8:00
9:00 – 21:00 hodin
SO 4.2.
9:00 – 21:00 hodin
NE 5.2.
9:00 – 20:00 hodin
PO 6.2.
SANITÁRNÍ DEN
ÚT 7.2.
5:30 – 8:00
14:30 – 20:00 hodin
ST 8.2.
16:00 – 21:00 hodin
ČT 9.2.
5:30 – 8:00
14:00 – 21:00 hodin
PÁ10.2.
5:30 – 8:00
14:30 – 21:00 hodin
SO 11.2.
9:00 – 21:00 hodin
NE 12.2.
9:00 – 20:00 hodin
PO 13.2.
14:00 – 21:00 hodin
ÚT 14.2.
5:30 – 8:00
16:00 – 20:00 hodin
ST 15.2.
16:00 – 21:00 hodin
ČT 16.2.
5:30 – 8:00
14:00 – 21:00 hodin
PÁ 17.2.
5:30 – 8:00
14:00 – 21:00 hodin
SO 18.2.
9:00 – 21:00 hodin
NE 19.2.
9:00 – 20:00 hodin
PO 20.2.
14:00 – 21:00 hodin
ÚT 21.2.
5:30 – 8:00
16:00 – 20:00 hodin
ST 22.2.
16:00 – 21:00 hodin
ČT 23.2.
5:30 – 8:00
14:00 – 21:00 hodin
PÁ 24.2.
5:30 – 8:00
14:30 – 21:00 hodin
SO 25.2.
9:00 – 21:00 hodin
NE 26.2.
9:00 – 20:00 hodin
PO 27.2.
14:00 – 21:00 hodin
ÚT 28.2.
5:30 – 8:00
16:00 – 20:00 hodin
ST 29.2.
16:00 – 21:00 hodin
OD 1. LEDNA 2012 BYLY Z DŮVODU
ZVÝŠENÍ SAZBY DPH ZVÝŠENY CENY
VSTUPNÉHO NA VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ A DO RELAXAČNÍCH ZAŘÍZENÍ.
Informace na tel.: 465524254, nebo na internetových stránkách www.tepvos.cz
Přijímáme přihlášky na kurz plavání dětí
s rodiči – středeční a sobotní kurzy, kontakt: 777673357. UPOZORNĚNÍ: každý
čtvrtek je RELAXAČNÍ CENTRUM OTEVŘENO od 15:00 hod.
PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ: každou středu
od 13:00 do 14:30 hodin
PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT: bližší
info na tel.: 775858670
CENTRUM RIO – SPINNING, K2 HIKING, FITBOX, TRX –
rezervace na www.tepvos.cz/rezervace,
nebo na tel.: 777673359

PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU

Veřejné bruslení
STŘEDA:
SOBOTA:
NEDĚLE:

16:00 – 18:30 hodin
13:30 – 16:00 hodin
13:30 – 16:00 hodin

CENÍK VSTUPNÉHO

děti do 105 cm výšky
děti od 105 do 140 cm, ZTP/P
občané nad 60 let
dospělí a děti nad 140 cm
doprovod

zdarma
30 Kč
30 Kč
45 Kč
5 Kč

Bližší informace na www.tepvos.cz, nebo na
tel.: 608 553305.

KAM ZA SPORTEM V ÚNORU

4. února
TJ Jiskra ÚO – Velké Meziřící B (I. liga ve
volejbalu juniorů v 10 a 14 hod. ve sportovní hale)
7. února
Slavnostní vyhlášení 43. ročníku ankety O nejlepší sportovce a kolektivy za rok
2011, v 17 hod. v Šemberově divadle ve
Vysokém Mýtě
11. února
TTC Ústí nad Orlicí B – Jirkov a Děčín
B (II.liga ve stol.tenisu žen v 10:30 a v 15
hod. v herně Na Kopečku)
TJ Sokol Kerhartice – TJ Sokol ČT II (II.
liga ve volejbalu mužů, v 10 a 14 hod.
v hale na Dukle, ÚO)
Do 19. února
Výstava 50 let lyžařského Skiinterkritéria,
denně v Malé scéně v Ústí n.O.
25. února
TJ Jiskra ÚO – Nová Paka (VČ liga v basketbalu mužů v 17 hod. ve sportovní hale)
26. února
TJ Jiskra ÚO – Turnov (VČ liga v basketbalu mužů v 10 hod. ve sportovní hale)
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Kolik je ústeckým sportům?

V letošním roce budou mít ústecké tělovýchovné a sportovní kluby tato výročí:
SOKOL – 125 let, TJ Jiskra (dříve Sportovní
klub) – 98 let, fotbal a atletika – 98 let, turistika – 94 let, Sokol Hylváty - 96 let, šachy - 89
let, Sokol Kerhartice – 89 let, lyžování – 88
let, volejbal – 83 let, stolní tenis – 82 let, lední
hokej 79 let, basketbal – 76 let

BYLO MU 50 LET!

Ptáte se komu? Lyžařskému závodu mládeže SKIINTERKRITERIU v Říčkách v Orlických horách. Z malých začátků v roce 1963
se závod postupně rozrůstal. Od roku 1972
se začal jezdit jako mezinárodní. Do Říček
až dosud našlo cestu 43 zemí ze všech pěti
kontinentů a jsou mezi nimi takové země
jako třeba Argentina, Chile, Gruzie, Uzbekistán, Kanada USA, Izrael, Austrálie, Turecko a téměř všechny evropské státy. Zatím
rekordní účast – 21 zemí – byla v roce 2011.
Rozsah závodu přerostl možnosti lyžařského oddílu TJ Jiskra, dnešního SKI klubu,
a tak byl ustavený organizační výbor, v jehož čele stáli Luboš Sedláček (1972-1978),
Stanislav Tláskal (1979-1981), Ing. Zdeněk
Maršíček (1982-1990), Ing. Zdeněk Chotěborský (1991-1993) a Luboš Bäuchel (1994
– dosud). V Říčkách začínali svoji pozdější
úspěšnou kariéru přední světoví lyžaři a lyžařky, jako např. Kosteličová, Košir, Hrovatová, Salvenmoserová, Trinkl, Kostelič a jiní.
Z naší lyžařské špičky tam snad v padesátileté historii nechyběl nikdo. Závodil tam Bank,
Krýzl, Záhrobská, Trejbal, Zuzulová, Vráblík
a z těch dřívějších Sochor, Zeman, Hrstková,
Charvátová, Walachová, Jurko, Šoltýs, Žallmann atd. Za těch 50 let se v Říčkách vystřídala dlouhá řada dobrovolných pracovníků
v různých funkcích. Já se považuji dnes už za
pamětníka. Pracoval jsem v letech 1964-1999
jako hlasatel a v letech 1972-1990 jako sekretář závodu.
Jiří Hetfleiš

PROVOZNÍ DOBA SAUNY

PONDĚLÍ (společná) 17:00 – 21:00 hodin
ÚTERÝ(ženy)
15:00 – 21:00 hodin
STŘEDA (muži)
14:00 – 21:00 hodin
ČTVRTEK (ženy)
14:00 – 17:00 hodin
ČTVRTEK (muži)
17:00 – 20:00 hodin
PÁTEK (muži)
14:00 – 21:00 hodin
Sauna se nachází v ulici V Lukách 135 a poskytuje i saunování dětí a rodičů, kurzy saunování dětí s aroma masáží, bazén s chladivou lázní a venkovní terasou, masérské služby a občerstvení v objektu.
CENÍK VSTUPNÉHO – lázeň/ 2 hodiny
děti od 105 do 140 cm
70 Kč
držitelé průkazu ZTP/P
70 Kč
občané nad 60 let
80 Kč
dospělí a děti nad 140 cm výšky
100 Kč

SPORTOVNÍ PLES

FK Kerhartice uspořádá v pátek 16.3. tradiční SPORTOVNÍ PLES. Vstupné: 80
Kč při předprodeji, 100 Kč v den konání.
PŘEDPRODEJ: 10. 3. od 14:00 – 16:00
hod. v restauraci U Kačera v Kerharticích.
Rezervace míst: tel.: 737927811, paní V.
Beyerová

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Středa 1.2. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 1.2. – 19:00 – 23:00 hodin
Proplast 2. liga (družstva)
Pondělí 6.2. – 18:30 – 22:00 hodin
Steel Cup (jednotlivci)
Úterý 7.2. – 19:00 – 23:00 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 8.2. – 19:00 – 23:00 hodin
HENRY GRIL 4. LIGA (DRUŽSTVA)
Pátek 10.2. – 17:00 – 23:00 hodin
MČR SENIORŮ (JEDNOTLIVCI)
Sobota 11.2. – 9:30 – 23:00 hodin
MČR SENIORŮ (JEDNOTLIVCI)
Neděle 12.2. – 9:30 – 15:00 hodin
MČR SENIORŮ – FINÁLE (JEDNOTLIVCI)
Neděle 12.2. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. LIGA (DRUŽSTVA)
Pondělí 13.2. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT CUP (JEDNOTLIVCI)
Úterý 14.2. – 19:00 – 23:00 hodin
STAPO 5. LIGA (DRUŽSTVA)
Středa 15.2. – 16:30 – 18:45 hodin

VEČERNÍČEK (JEDNOTLIVCI)
Středa 15.2. – 19:00 – 23:00 hodin
U MALINŮ 6. LIGA (DRUŽSTVA)
Neděle 19.2. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. LIGA
(DRUŽSTVA)
Pondělí 20.2. – 18:15 – 22:00 hodin
MERKA CUP DVOJIC (DVOJICE)
Středa 22.2. – 16:30 – 22:30 hodin
TACL CUP (JEDNOTLIVCI)
Neděle 26.2. – 10:00 – 15:00 hodin
1.reg. liga ČBA V.Č. (DRUŽSTVA)
Neděle 26.2. – 18:00 – 22:00 hodin
PILSNER URQUELL Bw. LIGA
(DRUŽSTVA
Pondělí 27.2. – 18:00 – 23:00 hodin
GENERALI POHÁR (JEDNOTLIVCI)
Úterý 28.2. – 19:00 – 22:30 hodin
WTI 1. LIGA (DRUŽSTVA)
Středa 29.2. – 16:30 – 18:45 hodin
VEČERNÍČEK (JEDNOTLIVCI)
Středa 29.2. – 19:00 – 23:00 hodin
PROPLAST 2. LIGA (DRUŽSTVA)
Tel. rezervace: 465 529477 – 9,
e-mail: radava@radava.cz, www.radava.cz

skiinterkriterium 2011 ve fotografii
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. PROSINCE –15. LEDNA 2011/2012
ČESKO - POLSKÉ
VÁNOCE PO SEDMÉ

Již 7. ročník tradiční vánoční výstavy nazvané
„ČESKO-POLSKÉ VÁNOCE“ připravila, ve spolupráci s polskou partnerskou základní školou z Bystřice Kladské, Základní škola Ústecká v Hylvátech.
Vernisáže výstavy, která se uskutečnila v pátek 16.
prosince, se zúčastnili zástupci obou škol, hosté,
veřejnost a také místostarosta města Jiří Holubář.
Letos byla vánoční výstava tématicky zaměřená na
naše tradiční vánoční pokrmy.
V kulturním programu vystoupily děti z domácí
školy společně s dětmi z Bystřice Kladské.

Ve dnech od 5. do 8. ledna 2012 se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou. organizuje Charita
Česká republika. V pátek 6. ledna ráno se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
uskutečnilo žehnání skupinkám Tří králů. V rámci Tříkrálové sbírky se v neděli 8. ledna, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie od 17 hodin, uskuteční
tradiční koncert.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

viště gastroenterologie. Pracoviště gastroenterologie se zaměřuje na moderní způsoby diagnostiky
a léčby v širokém spektru onemocnění gastrointestinálního traktu. Kvalitním technickým vybavením, vysoce erudovaným týmem lékařů a sester
patří ke špičkovým pracovištím svého druhu v ČR
a po Pardubické krajské nemocnici, a.s. je v počtu
ošetřených pacientů druhým největším gastroenterologickým centrem v Pardubickém kraji.

39. ROČNÍK BĚHU NA
ANDRLŮV CHLUM NA BLÁTĚ

AKADEMIE SPECIÁLNÍCH
ŠKOL MĚLA ÚSPĚCH

VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMU
DĚTÍ A MLÁDEŽE

V neděli 18. prosince se v ústecké Malé scéně konala vánoční besídka Domu dětí a mládeže v Ústí
nad Orlicí. Před zcela zaplněným hledištěm se na
pódiu vystřídala více jak stovka dětí. Vystoupil taneční soubor Srdíčko, flétničky, břišní tanečnice,
aerobic, street dance a nechybělo ani divadlo. Vánoční besídka byla určena hlavně pro rodiče dětí,
které Dům dětí a mládeže navštěvují, aby viděli výsledky práce svých dětí v jednotlivých kroužcích.

ZEMŘEL VÁCLAV HAVEL

18. prosince 2011 nás navždy opustil pan Václav
Havel, prezident a politik, který stál u zrodu svobody a demokracie v naší zemi. Jako projev upřímné soustrasti a hlubokého zármutku měli občané
města možnost podepsat kondolenční listinu
v předsálí obřadní místnosti v budově radnice.

V sobotu 7. ledna se běžel 39. ročník běhu do
vrchu na Andrlův chlum. Závodu se letos zúčastnilo 68 závodníků v 9 kategoriích. Trasa závodu
měřila zhruba 2,5 km a vedla od místa startu u restaurace Mendrik až na Andrlův chlum, kde byl
cíl u chaty Hvězdy. Převýšení trati bylo 209 metrů.
Nejrychlejším závodníkem se stal domácí Radek
Hübl – VENCL TÝM Ústí nad Orlicí s časem 9
minut a 56 sekund.

KONCERT UKONČIL
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

ADVENTNÍ KONCERT
ALOU VIVAT

V úterý 20. prosince se v Hernychově vile v Ústí
nad Orlicí konal tradiční adventní koncert smíšeného sboru ALOU VIVAT. Sbor letos slaví 10.
výročí od založení a proto byl program večera složen z řady oblíbených písní za celou jeho existenci.
V rámci programu vystoupilo také pěvecké oddělení Základní umělecké školy Jaroslava Kociana
a soubor ALOU VIVAT při některých písních doprovázel Saxofonový kvartet Ústí nad Orlicí.

Již tradičně se v rámci Tříkrálové sbírky konal
v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie
Tříkrálový koncert. Letos to bylo v neděli 8. ledna. Koncert zahájilo vystoupení Hany Bauerové
(zpěv) a Pavlíny Lipenské (tanec). Následovalo
vystoupení DPS Čtyřlístek a smíšeného pěveckého soboru ALOU VIVAT. Vyvrcholením koncertu
bylo provedení Missa brevis od Jiřího Pavlici v podání sboru Familia Cantorum z Letohradu, DPS
Čtyřlístek a studentského symfonického orchestru
Decapoda. Vystoupení, doplněné choreografiemi
tanečního oboru ZUŠ J. Kociana, mělo u početného obecenstva velký úspěch.

Ve čtvrtek 12. ledna se v Kulturním domě v Ústí
nad Orlicí konala tradiční nesoutěžní přehlídka
zájmové umělecké činnosti speciálních škol z regionu Ústí nad Orlicí nazvaná AKADEMIE 2012.
V programu se představily tři školy a to z Ústí nad
Orlicí, Žamberka a České Třebové. Program se
skládal z vystoupení pěveckých souborů, sportovních a tanečních vystoupení a divadla.

DOBROVOLNÍ HASIČI
BILANCOVALI ROK 2011

V sobotu 14. ledna se v Knapovci a Hylvátech konaly výroční valné hromady ústeckých sborů dobrovolných hasičů. Knapovečtí hasiči mají celkem
36 členů a 17 mladých hasičů. Sbor v roce 2011
pořádal nebo se účastnil více jak 20 hasičských,
kulturních a jiných akcí a jeho členové se také
účastní pravidelných námětových cvičení. Druhá
valná hromada tentokrát SDH Hylváty se uskutečnila v hylvátské zbrojnici. Sbor má celkem 44 členů
z nichž je 10 mladých hasičů, kteří se pravidelně
účastní mnoha soutěží a cvičení. Obou valných
hromad se účastnili zástupci města a ostatního
sborů.

MODERNÍ ENDOSKOPICKÉ
PRACOVIŠTĚ V NOVÝCH
PROSTORÁCH

V úterý 10. ledna bylo v Orlickoústecké nemocniciI otevřeno nové moderní endoskopické pracoText a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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