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MĚSTO ZÍSKÁVÁ FINANČNÍ 
PROSTŘEDKY Z DOTAČNÍCH TITULŮ

Vážení spoluobčané, začátkem února 
bude zastupitelstvo našeho města schva-
lovat rozpočet roku 2013. Příprava návrhu 
rozpočtu představuje celou řadu dlouhých 
diskusí, obhajování jednotlivých žádostí, 
zvažování možností a vyžaduje i přijímání 
kompromisů. Není možné vyhovět všem 
požadavkům a realizovat všechny potřebné 
investice, opravy a záměry. V současné době 
se díky řadě dokončených projektů a opatře-
ní daří snižovat provozní výdaje nejen měst-
ského úřadu, ale i příspěvkových organizací 
města. Výběrová řízení na dodavatele všech 
služeb a zakázek, u kterých jsou očekávané 
výdaje vyšší než 50 tis. Kč, výrazně snižují 
nemandatorní výdaje města. Tyto ušetřené 
finanční prostředky umožňují udržet hospo-
daření bez zásadního omezení rozpočtu. Bo-
hužel závazky a úvěry z let minulých redu-
kují současné finanční možnosti města a ani 
očekávané příjmy nesignalizují podle před-
běžných odhadů státního rozpočtu výrazné 
změny. Je tomu spíše naopak. Skutečné 
příjmy města v roce 2012 činily 237,5 mil. 
Kč, návrh rozpočtu na rok 2013 předpokládá 
příjmy ve výši 226 mil. Kč.

Jedním z možných zdrojů města jsou 
dotace z vyšších rozpočtů, tzn. dotace po-
skytnuté Pardubickým krajem nebo státem 
prostřednictvím jednotlivých ministerstev 
anebo z prostředků Evropské unie. Dotace 
ze státního rozpočtu byly pro naše měs-
to poslední tři roky nedostupné z důvodu 
přesáhnutí výše podpory „de minimis“ (fi-
nanční strop odpovídající poskytnuté částce 
200.000 EUR v předchozím tříletém obdo-
bí). Toto omezení pozbylo platnost na konci 
roku 2012. A právě na konci loňského roku 
obdrželo město Ústí nad Orlicí rozhodnutí 
ministra životního prostředí o poskytnutí 

dotace v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí z prostředků Státního fondu 
životního prostředí ČR. Dotace byla poskyt-
nuta na oba projekty, které město zpracovalo 
a předložilo k hodnocení v roce 2011. Jedná 
se o akce „Snížení energetické náročnosti 
ZŠ Ústí nad Orlicí - Hylváty, Třebovská“ 
a „Snížení energetické náročnosti MŠ He-
ranova“. 

Realizace projektů se uskuteční v letech 
2013 – 2014. Investice do základní školy 
bude spočívat v zateplení obvodových stěn, 
výměně výplní, zateplení stropu pod stře-
chou a zateplení střechy. Součástí prací bude 
i výměna krovu a střešní krytiny na budově 
I. stupně. Celkové náklady očekáváme ve 
výši cca 20 mil. Kč a dotace z prostředků 
EU a SFŽP představuje 8,5 mil. Kč. Staveb-
ní práce obdobného rozsahu do mateřské 
školky jsou předpokládány v celkových ná-
kladech cca 10 mil. Kč a podpora z prostřed-
ků EU a SFŽP činí 4,7 mil. Kč.

V listopadu loňského roku podalo město 
Ústí nad Orlicí žádost o dotaci na akci „Vý-
stavba nového sběrného dvora“. Tato žádost 
byla Státním fondem ŽP akceptována, je po 
věcné a formální stránce v pořádku a nyní 
je posuzována odbornými útvary fondu. Re-
alizace projektu je předpokládána v druhé 
polovině letošního roku s tím, že provozo-
vatelem sběrného dvora bude společnost 
TEPVOS, spol. s r.o. Nový sběrný dvůr by 
měl vzniknout v areálu společnosti v Krá-
lovhradecké ulici a mj. bude jeho součástí 
zastřešená rampa pro shoz odpadu, sklad 
nebezpečných odpadů a 26 ks kontejnerů 
a nádob na shromažďování odpadů. Celkové 
náklady na vlastní stavbu jsou rozpočtová-
ny na 20 mil. Kč, dotace z prostředků EU 
a SFŽP se očekává ve výši 15 mil. Kč.

Projekt „Chodník podél silnice II/360 Ústí 
nad Orlicí - Oldřichovice, 2. etapa“ se uchá-
zí o podporu ze státního rozpočtu, konkrétně 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Akce byla v loňském roce projekčně dokon-
čena a na stavbu je vydáno stavební povole-
ní. Město i zde předpokládá realizaci v dru-
hé polovině roku 2013. Celkové výdaje jsou 
rozpočtovány dle projektové dokumentace 
ve výši 3 mil. Kč a dotace může činit max. 
70%, tedy cca 2,1 mil. Kč. 

Další záměry města, jejichž příprava se 
nyní dokončuje, jsou zaměřeny na Fond mi-
kroprojektů Operačního programu přeshra-
niční spolupráce České a Polské republiky. 
Jedná se o tři aktivity, které souvisí s rozší-
řením turistické nabídky a spolupráce mezi 
partnerskými městy Ústí nad Orlicí a Bys-
třicí Kladskou. K realizaci budou připra-
veny projekty „Turistický okruh městem“, 
„Obnova kulturního dědictví Knapovce“ 
a „Česko-polské setkávání“. 

Petr Hájek
starosta města

CENY MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Město Ústí nad Orlicí již řadu let oceňu-
je úspěchy a zásluhy svých občanů. Od 
roku 2012 je nově předávána cena Počin 
roku. Udělovat jej bude Rada města Ústí 
nad Orlicí za činnost nebo dílo, které vý-
znamně obohatily některou oblast či více 
oblastí veřejného života a přispěly tak 
k posílení dobrého jména města Ústí nad 
Orlicí v uplynulém roce. 

pokračování na str. 2
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Nadále uděluje Zastupitelstvo města Ústí 
nad Orlicí za dlouhodobý přínos pro měs-
to Ústí nad Orlicí Cenu města Ústí nad 
Orlicí. 
Ocenění se budou udělovat v několika 
oblastech činnosti, například v oblastech 
kultury, vědy, techniky a přírodních věd, 
architektuře a umění, sportu a za vynikají-
cí studijní výsledky.
Návrhy pro udělení některé z cen města 
Ústí nad Orlicí mohou předkládat občané, 
organizace, instituce, společnosti, spolky 
a sdružení, školy a další subjekty. Ocenit 
lze jednotlivce, dvojici nebo kolektiv. 
Písemný návrh lze podat v době od 1. 
února do 15. března 2013 na připrave-
ném formuláři osobně na podatelně města 
Ústí nad Orlicí nebo na odboru školství, 
kultury, sportu, cestovního ruchu a propa-
gace města Ústí n. Orl., zaslat poštou na 
adresu MěÚ Ústí nad Orlicí nebo elektro-
nickou poštou na mikyska@muuo.cz nebo 
kroulikova@muuo.cz. 
Všechna ocenění budou předána na slav-
nostním společensko kulturním večeru za 
přítomnosti veřejnosti v průběhu první po-
loviny roku 2013.
Bližší informace, formulář pro podání ná-
vrhu a statut pro udělení cen města jsou 
k dispozici v informačním centru města 
v prostorách radnice a na 

www.ustinadorlici.cz.
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POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD V ROCE 2013

Město Ústí nad Orlicí vydalo s účinností 
od 1.1.2013 Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad). Výše poplatku je 
stanovena na 550 Kč ročně na jednoho 
poplatníka (proti roku 2012 je tedy o 50 Kč 
vyšší).
Místní poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího 
pobyt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobývá 
na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochra-
na podle zákona upravujícího azyl nebo 
dočasná ochrana podle zákona upravují-
cího dočasnou ochranu cizinců.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
osoby žijící v rodinném nebo bytovém 

domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za 
více fyzických osob, jsou povinny obec-
nímu úřadu oznámit jméno, popřípadě 
jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek platí. Je-li poplatník 
v době vzniku povinnosti zaplatit po-
platek nezletilý, odpovídají za zaplacení 
poplatku tento poplatník a jeho zákonný 
zástupce společně a nerozdílně; zákonný 
zástupce má v takovém případě stejné 
procesní postavení jako poplatník. Ne-
zaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho 
zákonný zástupce, vyměří městský úřad 
poplatek jednomu z nich.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekrea-
ci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická 
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně.

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splat-
ný: 
a) jednou splátkou, nejpozději do 31.3. 
příslušného kalendářního roku, činí-
-li celková poplatková povinnost po-
platníka, spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu méně než 
1.000 Kč
b) ve dvou stejných splátkách, a to nej-
později do 31.3 a do 30.9. příslušného 
kalendářního roku, činí-li celková po-
platková povinnost spol. zástupce do-
mácnosti, vlastníka nebo správce domu 
více jak 1.000 Kč a méně než 10.000 Kč
c) ve čtyřech stejných splátkách, a to 
nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 
příslušného kalendářního roku, pří-
padně ve dvanácti stejných splátkách, 
a to nejpozději do 25. dne příslušné-
ho měsíce, činí-li celková poplatková 
povinnost spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu více jak 
10.000 Kč
d) poplatek může být zaplacen i jedno-
rázově do 31.3. příslušného kalendář-
ního roku.

2) Místní poplatek za komunální odpad je 
poplatník povinen uhradit bez vyzvá-
ní správce poplatku vždy nejpozději 
v termínech uvedených v písm. a)-d) 
předchozího odstavce a to v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu Ústí n. 
Orl., Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orli-
cí nebo bezhotovostně na příjmový účet 
správce poplatku číslo 19- 420611/0100, 
konst. symbol 1318. Variabilní symbol 
bude poplatníkovi, nebo společnému 
zástupci sdělen telefonicky na čísle 465 
514 210, na žádost na elektronické ad-
rese machal@muuo.cz, nebo osobně 

v pokladně. Pro poplatníky, kteří hra-
dili poplatek bezhotovostní v roce 2012 
zůstává variabilní symbol beze změny.
Platby budou přijímány v PO a ST od 
8:00 do 17:00, v ÚT, ČT a PÁ od 8:00 
do 14:00. V pokladně je také mož-
né platbu provést jak hotovostně tak 
i platební kartou. Při platbě v hotovosti 
i kartou sdělí poplatník, nebo společný 
zástupce rodné číslo.

3) Osvobození a úlevy:
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří 
prokáží:

a) že se ve městě trvale nezdržují a sou-
časně hradí poplatek za odstraňování 
komunál. odpadu v jiné obci
b) že v daném období byli ve výko-
nu trestu odnětí svobody a nebo jsou 
umístěni v ústavech sociální péče nebo 
v podobných zařízeních
c) že se ve městě trvale nezdržují a žijí 
v jiném státě po dobu celého kalend. 
roku
d) úleva ve výši 50% poplatku se po-
skytuje poplatníkům, kteří pobývají 
v zařízení pro přechodné ubytování 
a prokáží to vhodným způsobem (např. 
smlouvou o ubytování).

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

Ing. Jozef Polák,
vedoucí finančního odboru

ODSTRANĚNÍ ODPADŮ 
Z BARVÍRNY

Naše město se na podzim loňského roku 
stalo vlastníkem objektů administrativ-
ní budovy a barvírny v bývalém areálu 
závodu 06 společnosti Perla, bavlnářské 
závody, a.s., v Hylvátech. Objekty byly 
předány z části vyklizené, nicméně v bar-
vírně zůstaly zbytky některých užívaných 
chemikálií, surovin a odpadů s vlastnost-
mi, jež představují riziko pro zdraví nebo 
životní prostředí a vyžadují proto zvláštní 
pozornost. Jednalo se zejména o textilní 
barvy a pomocné prostředky pro úpravu 
textilií, kyseliny, louhy, oleje a laboratorní 
chemikálie. Vesměs se jednalo o materiá-
ly již znehodnocené, a tedy dále nevyu-
žitelné. Jejich odvoz a likvidaci provedla 
společnost Ekola České Libchavy s.r.o., 
jež v poptávkovém řízení předložila ceno-
vě nejvýhodnější nabídku. Práce proběhly 
koncem prosince minulého roku a z ob-
jektu bylo odstraněno celkem 6,5 t zmíně-
ných látek a přípravků. Náklady dosáhly 
částky 45,5 tis. Kč. 

Odbor ŽP MěÚ Ústí n. Orl.
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INFORMACE ODBORU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tak jako každoročně si dovolujeme 
upozornit podnikající fyzické, případně 
i právnické osoby, na povinnosti, jež vy-
plývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech (dále jen zákon).
Každý podnikatelský subjekt, při jehož 
činnosti vzniká jakýkoli odpad, je faktic-
ky i právně jeho původcem. To především 
znamená, že je odpovědný za řádné naklá-
dání s ním a jeho bezpečné odstranění. 
V praxi se obvykle jedná o povinnost 
shromažďovat odpady utříděné, zabez-
pečit je před znehodnocením nebo nežá-
doucím únikem a předat subjektu, opráv-
něnému k jejich převzetí (odborné firmě). 
Ta následně zajistí jejich další využití, 
a pokud není realizovatelné, pak odpoví-
dající uložení, či jinou formu likvidace. 
S těmito povinnostmi jsou svázány i další, 
jako je vedení evidence o vyprodukova-
ných odpadech a způsobu naložení s nimi, 
periodické ohlašování produkce odpadů 
příslušnému správnímu úřadu, případně 
prokazování, jak bylo s odpady naloženo. 
V případě odpadů, jež svým charakte-
rem odpovídají odpadům komunálním 
(tedy především směsný odpad z ne-
výrobní činnosti, tříděný papír, plasty, 
sklo, apod.), připouští zákon plnit výše 
uvedené povinnosti zapojením do systé-
mu sběru komunálních odpadů, organi-
zovaného obcí. 
Tato alternativa je vhodná zejména pro 
drobnější živnostníky a podnikatele, její 
výhodou je především jednoduchost z po-
hledu zajištění služeb, určitá komplexnost, 
minimalizace administrativy a snadné pro-
kazování zajištění povinností kontrolním 
orgánům. 
Využití systému obce je podmíněno 
uzavřením písemné smlouvy s obcí, což 
naše město nabízí. Zájemci o uzavření 
smlouvy mezi městem Ústí nad Orlicí 
a původcem odpadů se mohou obrátit na 
odbor životního prostředí (p. L. Velínská, 
tel. 465 514 263, e-mail velinska@muuo.
cz).

MAS ORLICKO 
V prosincovém vy-
dání Ústeckých listů 
jste byli informová-
ni o začlenění měs-
ta Ústí nad Orlicí 
do činnosti Místní 
akční skupiny OR-
LICKO (MAS OR-
LICKO) se sídlem 
v Žamberku. Toto 

občanské sdružení, které doposud fungova-
lo na území 31 obcí (Žamberecko a Kralic-

ko), se zabývá zprostředkováním dotací pro 
podnikatelské subjekty, obce a neziskové 
organizace ve svém území. MAS ORLIC-
KO je neziskovou organizací a jednotli-
vé služby tak poskytuje bezplatně. MAS 
ORLICKO funguje na území Žamberecka 
a Kralicka již od roku 2006. V letech 2009 
– 2012 podpořila celkem 117 žadatelů a na 
realizaci jejich projektů rozdělila cca 40 
mil. korun především na drobné investiční 
projekty a neziskové organizace na Orlicku. 
Finanční prostředky byly použity na opravy 

kluboven, pořízení vybavení pro venkovní 
akce, opravy a vybavení sokoloven a další 
aktivity, kdy podpora jedné žádosti dosaho-
vala cca 150 000 Kč. Podporu jednotlivých 
žádostí až do výše 500 000 Kč mohli získat 
podnikatelé v zemědělství, drobní živnostní-
ci. Prostředky čerpaly také obce na opravy 
komunikací, opravy kulturních domů, dět-
ských hřišť atd.
Dne 27. 11. 2012 valná hromada MAS OR-
LICKO schválila možnost připojení do úze-
mí své působnosti celkem 19 obcí a měst 

KALENDÁŘ AKCÍ 2013
V tomto vydání Ústeckých listů jste obdr-
želi tiskovou podobu kalendáře akcí pro 
rok 2013. Mnozí z pořadatelů reagovali na 
naši výzvu v podzimních Ústeckých listech 
a zaslali nám podklady pro vytvoření tohoto 
kalendáře akcí. Ucelený přehled všech nám 
známých akcí jsme pro vás současně při-
pravili v kalendáři akcí na našich webových 
stránkách, kde budou akce průběžně dopl-
ňovány a aktualizovány. Do kalendáře na 
webových stránkách rádi zařadíme všechny 
akce pořádané spolky a organizacemi, kluby 
i jednotlivci. Informace o akcích a případně 

ilustrační fotografii zasílejte na e-mail: ic@
muuo.cz (kroulikova@muuo.cz). Plakáty 
k jednotlivým akcím můžete zveřejnit v pro-
storách informačního centra na radnici.
Dále jsou pro vás v informačním centru při-
praveny nové propagační tiskoviny o městě, 
tipy na výlety, mapy města a okolí, informa-
ce o službách pro návštěvníky a upomínkové 
předměty se znakem města.
Přejeme vám v roce 2013 hodně zdraví, 
úspěchů a pozitivních zpráv.

za kolektiv informačního centra
Bc. Zdenka Kroulíková 

vedoucí oddělení cestovního ruchu 
a propagace
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VÁNOČNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADA
Se závěrem kalendářního roku se většina 
z nás snaží dokončit resty a úkoly, na které 
jindy nezbývá čas. Ve čtvrtek 13. prosince 
2012, se uskutečnilo 5. jednání Bezpeč-
nostní rady města Ústí nad Orlicí, které 
však bylo plánované a z důvodu naplnění 
zákonné normy i velmi důležité. Nejdůle-
žitějším bodem jednání bylo schválení Kri-
zového plánu Obce s rozšířenou působnos-
tí Ústí nad Orlicí. Novelou zákona v roce 
2010 bylo stanoveno jeho nové zpracování 
a došlo i k některým zásadním změnám 
ve struktuře plánu. Nejdůležitější změnou 
je skutečnost, že se již nejedná o Výpis 
z Krizového plánu pardubického kraje, ale 
jde o vlastní dokument. Některé dílčí části 
plánů jsme doposud pouze přebírali a nově 
jsou zpracovány pro naše potřeby a z naší 
úrovně. Dokument bude v závislosti na vý-
voji průběžně aktualizován a měl by bez 
větších a zásadních změn platit minimálně 
4 roky do další souhrnné aktualizace.

Dalšími důležitými body jednání byl Plán 
činnosti na rok 2013 a předložení návrhu 
rozpočtu řešícího přípravu na havarijní 
a krizové stavy.
Velmi živá diskuze nastala při projednávání 
analýzy řešící současný stav tzv. „požární 
vody“. V důsledku špatného stavu možností 
čerpání vody pro potřeby hasičů při hasební 
činnosti v loňském roce, se touto proble-
matikou zabývaly nejen osadní výbory, ale 
vedení města i poslední Bezpečnostní rada. 
Problematickými jsou lokality Horní, Dolní 
Houžovec a Knapovec, kde je nedostačují-
cí kapacita hydrantové sítě a ve městě jsou 
vlastní hydranty špatně k nalezení nebo 
schovány např. pod vozidly, 
Velké množství úkolů je tak logickým zá-
věrem z jednání této bezpečnostní rady. Pl-
nění úkolů se bude hodnotit již na dalším 
jednání, které je plánováno na přelom dub-
na a května 2013.

Ing. J. Nykodým, Útvar krizového řízení

z Českotřebovska a Orlickoústecka. 
Od roku 2014 tak získají všechny subjekty 
v tomto území možnost čerpat dotace pro-
střednictvím MAS ORLICKO a již nyní se 
mohou všichni do činnosti MAS ORLICKO 
zapojit. O jednotlivých projektech a aktivi-
tách rozhoduje valná hromada MAS OR-
LICKO, která je tvořena zástupci organiza-
cí z veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru. Zájmy svazku obcí Region Orlicko 
– Třebovsko v MAS ORLICKO bude hájit 
starosta obce Dolní Dobrouč, Pavel Šisler. 
Přidruženými členy MAS se dne 27. 11. 
2012 staly např. Contipro Group s.r.o., Si-
lyba a.s., Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad 
Orlicí nebo Domov pod hradem Žampach. 
Členy MAS ORLICKO se mohou stát i další 
organizace z našeho města.
Více na webových stránkách - www.mas.or-
licko.cz . (redakčně zkráceno)

manažerka MAS ORLICKO
Ing. Ivana Vanická

INFORMACE ZE ZŠ KOMENSKÉHO 
Mladý Demosthenes 2012
Jako již tradičně před Vánoci proběhlo škol-
ní kolo v soutěži nazvané Mladý Demosthe-
nes. Soutěž, která nese jméno nejslavnějšího 
antického řečníka, si klade za cíl zdokonalit 
umění veřejného projevu, zdůraznit význam 
komunikace i kultury mluveného projevu. 
Předcházela mu třídní kola za účasti větši-
ny tříd druhého stupně. Ti nejlepší se sešli 
19. prosince, aby předvedli své výkony před 
odbornou komisí. Úroveň všech patnácti 
řečníků byla kvalitní a učitelé neměli lehkou 
práci při hodnocení. V první kategorii žáků 
6. a 7. tříd zvítězil Jiří Kada z 6. B., ve druhé 
kategorii žáků 8. a 9. tříd se na prvním místě 
umístila Eliška Franzová z 8. A. Oba budou 
naši školu reprezentovat v regionálním kole, 
které proběhne v únoru.

Zelený ParDoubek
Naše základní škola se v letošním roce umís-
tila na 13. místě v kategorii úplných základ-
ních škol v Pardubickém kraji v celoroční 
ekologické soutěži Zelený ParDoubek. Tato 
soutěž mateřských, základních a středních 
škol hodnotí aktivity příslušné školy v oblas-
ti ochrany životního prostředí, ekologického 
chování školy a environmentální výchovy 
žáků. Výsledky ParDoubka byly vyhlášeny 
na Konferenci environmentálního poraden-
ství, vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubic-
kého kraje.

SŠ AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ VE ŠTRASBURKU
Na pozvání poslance Evropského parla-
mentu RNDr. Pavla Poce devět studentů 
naší školy mělo ve dnech 11. – 13.prosince 
2012 možnost navštívit Evropský parlament 
ve Štrasburku. Spolu s námi cestovali ještě 
studenti i dospělí z různých koutů republiky 
(Ostrava, Praha, Tábor, Plzeň a Mariánské 
Lázně). I když nám při odjezdu moc počasí 
nepřálo, cesta proběhla bez problémů a do-
konce nám potom svítilo i sluníčko. 
Na své cestě jsme navštívili Technické mu-
zeum v německém městě Sinsheimu, kde 
jsme se blíže seznámili s exponáty z oboru 
letectví, automobilismu i vojenské techniky. 
Pokračovali jsme v cestě až do Schwarzwal-
du. Zde jsme se ubytovali v krásném hotelu 
Bären v Oberharmersbachu. Druhý den ráno 
jsme odjeli do Štrasburku navštívit Evrop-
ský parlament. Jelikož naše „bezpečnostní 

prověrka“ proběhla bez zádrhelů, vybylo 
nám několik volných minut k prohlídce im-
pozantních chodeb a schodišť. Od půl jede-
nácté jsme strávili hodinku v jednom z jed-
nacích „sálků“ besedou s naším hostitelem 
europoslancem Pavlem Pocem. Pořídili jsme 
několik fotek na místě zvaném „U vlajek“ 
a obdrželi jsme „zasedací pořádek poslan-
ců“, abychom si mohli najít svoje oblíbence, 
případně i neoblíbence. Na 12. hodinu jsme 
měli rezervované místo na galerii. V sále 
EP probíhal slavnostní ceremoniál předá-
vání Sacharovovy ceny za svobodu myšle-
ní za rok 2012. Tuto cenu, která letos patří 
dvěma Íráncům - právničce Nasrín Sutúde 
a režisérovi Džafaru Panahímu - převzali 
z rukou předsedy EP Martina Schulze je-
jich zástupci, mezi nimi byla i Šírín Ebádí, 
nositelka Nobelovy ceny za mír. Měli jsme 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V PENZIONU
Krásný předvánoční čas byl opět tou hezkou příležitostí k návštěvě naší MŠ v Penzionu, kde 
pravidelně vystupujeme s pásmem vánočních koled, básniček a tanečků. Chceme tím potěšit 
a udělat radost všem obyvatelům Penzionu, kterým se naše vystoupení vždy líbí a jsou vděč-
nými posluchači. Na závěr jsme si společně zazpívali koledu“Štědrý večer“, děti rozdaly 
drobné dárečky s přáním hezkých Vánoc. Za své vystoupení byly odměněny sladkostmi.Tato 
setkání se stala již tradicí,ve které budeme velmi rádi pokračovat. 

Eva Prokešová, MŠ Heranova

VÝSTAVA BETLÉMŮ
V úterý 18. prosince proběhla ve třídách 5. A a 5. B výstava betlémů, které děti samy nebo 
s pomocí dospělých doma vyráběly. Návštěvníci v obou třídách vybírali nejlepší výrobek. 
V 5. A se na prvních třech místech umístili D. Seidlman, K. Vacková a A. Pražáková, ve 
třídě 5. B byli nejlépe hodnoceni V. Maixnerová, Š. Kovaříková a A. Keprta. Všichni výrobci 
dostali malou sladkou odměnu, ceny vítězům darovalo Sdružení rodičů. O kulturní program 
se postaral flétnový soubor, pro rodiče byla připravena kavárnička. Děkujeme všem dětem za 
jejich práci i nápady.
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ÚSTECKÁ ZUŠKA SI PŘIPOMÍNÁ VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Rok 2013 je rokem důležitých událostí 
z pohledu historie školy.
Připomeneme si 130. výročí od naroze-
ní Mistra Jaroslava Kociana (22.2.1983), 
45. výročí úmrtí Mistra Bohuše Herana 
(4.5.1968) a bude se konat jubilejní 55. 
ročník Kocianovy houslové soutěže. Ma-
lou oslavu si jistě zaslouží i výročí 10 let 
od zahájení provozu nové budovy školy 
(3.2.2003), která je dílem ústeckého archi-
tekta Karla Blanka.
Cyklus tří slavnostních koncertů, které 
připravují učitelé s nejlepšími současný-
mi i bývalými žáky školy a jejich hosty 
se uskuteční 5.3.2013 v Hernychově vile, 

bývalém sídle školy a dnešním Městském 
muzeu v Ústí nad Orlicí, 12.3.2013 v kon-
certním sále nové budovy ZUŠ a 4.4.2013 
cyklus uzavře koncert učitelů a jejich hostů 
také v ZUŠ. 
Výročí nejslavnějšího ústeckého rodáka Ja-
roslava Kociana bude náležitě prezentová-
no v rámci akcí, které připravuje i Nadační 
fond Mistra Jaroslava Kociana, o kterých se 
píše na jiném místě UL.
Jménem celého kolektivu učitelů ZUŠ zvu 
všechny naše příznivce k návštěvě našich 
hudebních produkcí.

PaedDr. Jiří Tomášek, 
ředitel ZUŠ Jar. Kociana

tak možnost poznat práci Evropského parla-
mentu, samotných poslanců a prohlédnout si 
budovu parlamentu.
Odpoledne jsme se projeli lodí po řece Ill. 
Zpestřením byly zastávky lodi v historic-
kých zdymadlech, a také výjimečný výhled 
na hrázděné domy Malé Francie, evropské 
instituce, nábřeží a ozdobené mosty.
Večer jsme si nenechali ujít prohlídku ka-
tedrály Notre –Dame, nádherně vyzdobené-
ho města a jeho vánočních trhů. Ve čtvrtek 
v ranních hodinách jsme odjížděli domů plni 
krásných zážitků a dojmů . 
Všichni jsme se shodli na tom, že bychom si 
rádi návštěvu Štrasburku zopakovali.

Studenti SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí

ZPRÁVIČKY ZE STACIONÁŘE
Jako každý rok jsme se v lednu zúčastnili již 
23. ročníku ZSO v Krkonoších a to v Hor-
ní Malé Úpě. Tuto celostátní soutěž pořádá 
České hnutí speciálních olympiád.
Naši sportovci SK Človíček získali v běhu 
na lyžích ve své kategorii pěkná umístění:
M. Bartošová – 1. místo v běhu na 1 km
M. Mareš – 1. místo v běhu na 1 km
J. Čermáková – 3. místo v běhu na 1 km
M. Hamřík – 4. místo v běhu na 1 km
Dále jsme se zúčastnili běhu na 500 m., kde 
jsme získali dvě 4. místa, jedno 5. místo 
a jedno 6. místo. Každý večer bylo pro spor-
tovce připraveno mnoho soutěží a diskotéky. 
I když bylo letos méně sněhu, olympiáda se 
vydařila a sportovci měli plno krásných zá-
žitků z celého týdne.

H. Zastoupilová

INFORMACE O PRŮBĚHU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2012

Komunitní plánování sociálních služeb pro-
bíhalo v roce 2012 dle schváleného harmo-
nogramu. Pravidelně se scházela řídící i pra-
covní skupina KP. V říjnu 2012 se uskutečnil 
Veletrh sociálních služeb, na kterém se před-
stavilo celkem 29 poskytovatelů sociálních 
služeb. Veletrhu předcházel v termínu 25. 
září Integrační den zdravotně postižených 
organizovaný pracovní skupinou, na kte-
rém měli občané města možnost seznámit 
se s některými poskytovateli služeb pro 
tuto skupinu. V říjnu 2012 byla dokončena 
Analýza potřeb, kterou zpracovala firma 
Accendo a pod názvem „Zjišťování potřeb 
veřejnosti v sociálních službách a výzkum 
uživatelů sociálních služeb“ se s tímto ma-
teriálem můžete se-
známit na webových 
stránkách města Ústí 
nad Orlicí. 

A jaké jsou plány pro rok 2013. Chceme 
pokračovat v organizování úspěšných akcí, 
jakými byly zmíněný Integrační den zdra-
votně postižených a Veletrh sociálních slu-
žeb. Ve své činnosti budou nadále pokra-
čovat jednotlivé pracovní skupiny. V tomto 
roce končí platnost Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb – komunitní plán. 
V průběhu roku je nutné připravit podklady 
pro zpracování plánu nového. Tato aktivita 
vyžaduje spolupráci odborné i laické veřej-
nosti. Proto, kdo z vás se zajímá o oblast so-
ciálních služeb, máte možnost se zapojit do 
těchto aktivit. 
Kontakt: koordinátorka KPSS, 
e-mail skopova@muuo.cz, tel.: 777 736 329. 

 

 
 
 

OBLASTNÍ CHARITA 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí Dům pokojného stáří 
sv. Kryštof Ústí nad Orlicí, 
Kerhartice, Sokolská 68 zve 
seniory na vzdělávací a ruko-
dělné dopoledne:
V úterý 5. února od 9:00 hod. – přednáška 
na téma: Jak se vyznat ve financích aneb 
Na co si dát pozor. Přednáší Eva Ježková, 
DiS.
V úterý 19. února od 9:00 hod. budeme 
vyrábět Papírová přání patchworkovou 
technikou. Kurz povede Mgr. Radana 
Kholová.
Podáváme kávu, čaj. Těšíme se na vás.
Kontakty: dps.ustino@seznam.cz, 
tel.:731 402 341.Službu denního stacio-
náře podporuje Pardubický kraj a město 
Ústí n.O..
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK – službu 
lze objednat na tel.: 774 412 117. 
Permanentky jsou k dostání na 
ČČK, Kopeckého 840, nebo 
na Informačním centru města 
v budově radnice

CENTRUM PRO ŽIVOT – 
vzdělávací, relaxační a volnočaso-
vé centrum nejen pro seniory. Akce jsou 
určeny široké veřejnosti a konají se v budo-
vě ČČK, Kopeckého 840

4. – 28. února – VÝSTAVA HÁČKOVÁ-
NÍ, výstava háčkovaných deček a deko-
race, Společenské centrum ČČK, vstupné 
zdarma
7. února – ŠIKOVNÉ RUČIČKY – 
DRÁTKOVÁNÍ, výtvarná dílnička, od 
14:00 hod. ve Společenském centru, vstup-
né 30 Kč
8. února – ŠIKOVNÉ RUČIČKY – VÝ-
ROBA VÝROBKŮ Z ČAJOVÝCH 
SÁČKŮ, výtvarná dílnička, od 14:00 hod. 
ve Společenském centru, vstupné zdarma
14. února – VALENTÝNSKÉ POSEZE-
NÍ, od 15:00 hod. ve Společenském centru 
ČČK, příjemné posezení, společná zábava, 
zpívání
21. února – ŠIKOVNÉ RUČIČKY – 
HÁČKOVÁNÍ, výtvarná dílnička, od 
14:00 hod. ve Společenském centru, vstup-
né zdarma
24. února – ODPOLEDNÍ ZÁBAVA, od 
14:00 do 18:00 hodin v budově zahrádkář-
ského svazu „Moštárna“ v Ústí n.O., hud-
ba: paní Frimlová, zábava

PRO ČLENY MS ČČK Ústí nad Orlicí: 
dne 24. února se od 13:00 hod. uskuteč-

ní v budově zahrádkářského svazu 
„Moštárna“ v Ústí n.O. VALNÁ 

HROMADA MS ČČK.

AKCE PRO DĚTI
4. února – ZÁBAVNÉ DO-
POLEDNE, společenské hry, 

promítání pohádek, od 8:00 do 
12:00 hod., Společenské centrum 

ČČK, vstupné zdarma
8. února – BURZA ČAJOVÝCH SÁČ-
KŮ, přijďte si vyměnit a obohatit svoji 
sbírku čajových sáčků, od 9:00 do 12:00 
hod. ve Společenském centru ČČK, vstup-
né zdarma
8. února – ŠIKOVNÉ RUČIČKY – VÝ-
ROBA VÝROBKŮ Z ČAJOVÝCH 
SÁČKŮ, výtvarná dílnička, od 14:00 hod. 
ve Společenském centru ČČK, vstupné 
zdarma

PRAVIDELNÉ AKCE – SPOLEČEN-
SKÉ CENTRUM ČČK
Kavárnička – Centrum setkávání: každý 
pátek od 8:00 do 15:30 hod.
Masáže klasické, havajské, reflexní te-
rapie a Shiatsu, bližší info a objednání na 
tel.: 775 112 998
Snoezelen – relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 
775 112 998, vstupné 30 Kč za 1 hod./oso-
ba

Bližší informace o akcích Senior centra na 
www.cckuo.cz. Změna programu Senior 
centra vyhrazena.

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ – otevřeno je každý den kromě pondělí 
od 13:00 do 16:00 hod.

CENTRUM PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
PARDUBICKÉHO KRAJE, 

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí nabízí
• Službu SOCIÁLNÍ REHABILITACI, která 
je zajištěna prostřednictvím bezplatné inter-
netové učebny. Tuto službu mohou využívat 
osoby se zdravotním postižením ve věku od 
19 do 64 let a nově také mladší senioři ve 
věku 65 – 80 let. Internetová učebna je ote-
vřena každý pracovní den od 9:00 do 16:00 
hod. V učebně jsou uživatelům k dispozici 
počítačové sestavy, kopírka, skener a tiskár-
na. V učebně je také přítomen pracovník, 
který Vám rád a ochotně poradí, jak s počí-
tačem pracovat a proškolí Vás v základech 
práce na PC. Přijďte se k nám podívat a zku-
sit si, jak je práce s počítačem snadná a zá-
bavná.
• Službu OSOBNÍ ASISTENCE. Ta je urče-
na pro osoby se zdravotním postižením, kte-
ré potřebují pomoc při zvládání každoden-
ních situací. Služba je poskytována osobám 
od 1 roku věku včetně starších seniorů nad 
80 let. Se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního postižení, nemoci nebo věku.
• Také poskytujeme osobám se zdravotním 
postižením a jejich blízkým službu ODBOR-
NÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ. V rámci 
této služby se na nás mohou obrátit lidé se 
zdravotním postižením a jejich blízcí s nej-
různějšími dotazy a to osobně, telefonicky, 
e-mailem nebo poštou. Provozujeme také 
půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek pro děti se zdravotním postižením 
a po úraze. Přijďte se k nám podívat a po-
můcky si nezávazně vyzkoušet.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (budova 
RIETER, 3. podlaží), Ústí n.O. Kontakty: 
tel.: 465 525 324, www.czp-pk.cz, 
vedoucí centra: Eva Jiřincová, 
eva.jirincova@czp-pk.cz, 775 693 985

INFORMACE PRO DIABETIKY A JEJICH RODINY
Cukrovka je onemocnění, při kterém sliniv-
ka břišní produkuje nedostatečné množství 
inzulínu, nutného ke štěpení cukrů, jež člo-
věk přijímá v potravě, nebo neprodukuje 
vůbec žádný. Počet nemocných se díky ne-
správnému způsobu života každoročně zvy-
šuje. V roce 2011 se léčilo v České republice 
na diabetes 825 tisíc osob, což je přibližně 
8% celé populace. Je to číslo velmi alarmu-
jící.
Cukrovka se léčí pomocí medikamentů, kte-
ré pomáhají zvýšit aktivitu slinivky, aby vy-
tvářela více inzulínu, nebo si nemocný musí 
aplikovat do organismu přímo inzulín. To ale 
nestačí. Pacient, pokud chce žít plnohodnot-
ným životem a nemíní se vystavovat dalším 
zdravotním rizikům, se musí naučit se svou 
nemocí žít a ke svému organismu se správ-
ně chovat. Už dr. E. P. Joslin, jenž zaváděl 
aplikování inzulínu, šířil názor, že diabetik, 
který ví o své nemoci nejvíce, žije nejdéle. 
Proto je velmi důležitou součástí léčby di-
abetu nejen se léčit léky nebo si aplikovat 

inzulín, ale také vědět co nejvíce informací 
o své nemoci a využít je v životě tak, aby 
pacienta nemoc co nejméně omezovala.
V Ústí nad Orlicí již 18 let aktivně pracu-
je DIA KLUB, jehož cílem je šířit mezi 
diabetiky informace o jejich onemocnění 
a o životě s diabetem (tzv. edukace). Jeli-
kož se domníváme, že celá řada diabetiků 
o existenci tohoto klubu neví, chtěli bychom 
je o ní prostřednictvím tohoto článku infor-
movat a nabídnout jim účast v něm. Setkání 
DIA KLUBU se koná každý měsíc v budově 
CK Kalousek (vchod od parkoviště ZUŠ). 
V roce 2013 budou jeho schůzky vždy ve 
středu od 16 hodin ve dnech 16. ledna, 13. 
února, 13. března, 10. dubna, 22. května 
a 19. června. V dubnu 2013 se uskuteční 
opět týdenní rekondice v Luhačovicích.
Pokud máte zájem zlepšit svůj život s dia-
betem, přijďte mezi nás. 

DIA KLUB Ústí nad Orlicí
Alena Pírková

STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOST

2. – 3. února – MUDr. J. Holubář, 
železniční poliklinika, ČT, tel.: 465 568 440
9. – 10. února – MUDr. V. Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261
16. – 17. února – MUDr. H. Horáková, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 554
23. – 24. února – MUDr. M. Kalousková, 
Pickova 1483, ÚO, tel.: 465 543 302
2. – 3. března – MUDr. M. Krejčík, 
Lázeňská 225, Brandýs n.O., 
tel.: 465 544 192

PODĚKOVÁNÍ
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTI-
ŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, deta-
šované pracoviště Ústí nad Orlicí děkuje 
městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu 
služeb Osobní asistence, Sociální rehabili-
taci a projekt Plavání osob se zdravotním 
postižením.

Za CZP PK Eva Jiřincová
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KALENDÁŘ AKCÍ A UDÁLOSTÍ – ÚNOR 2013
Více informací na: www.ustinadorlici.cz a IC města, tel.: 465 514 271

PÁTEK 1. ÚNORA

OD PATAGONIE PO ALTIPLANO/výstava Malá scéna/potrvá do 28.2. tel.: 608 180 002

19:30 hodin BALADA PRO BANDITU Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047

NEDĚLE 3. ÚNORA

15:00 hodin JEŽEK A SNĚHULÁK/pohádka Malá scéna tel.: 608 180 002

PONDĚLÍ 4. ÚNORA

8:00 hodin KAVÁRNIČKA MC Medvídek tel.: 605 965 463

8:00 – 12:00 hodin ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI ČČK tel.: 464 649 591

VÝSTAVA HÁČKOVÁNÍ/do 28.2. ČČK tel.: 464 649 591

10:00 hodin HRÁTKY S KORÁLKY I./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

10:00 hodin PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI/pro děti Kino Máj tel.: 465 521 047

20:00 hodin DÁMSKÁ JÍZDA/posezení, povídání RC Srdíčko tel.: 604 313 249

ÚTERÝ 5. ÚNORA

9:00 hodin JAK SE VYZNAT VE FINANCÍCH/přednáška DPS sv. Kryštof tel.: 731 402 341

10:00 hodin ŠMOULOVÉ/pro děti Kino Máj tel.: 465 521 047

10:00 hodin CHYTRÉ HRAČKY/prezentace MC Medvídek tel.: 605 965 463

STŘEDA 6. ÚNORA

10:00 hodin CHLUPATÁ ODPLATA/pro děti Kino Máj tel.: 465 521 047

10:00 hodin ČAROVÁNÍ S ČÍTÁNKEM Městská knihovna tel.: 737 205 222

15:00 hodin MÁMY PRO MÁMY/výroba srdíček MC Medvídek tel.: 605 774 569

19:00 hodin ZAMBIJSKÝ BAMBO/dokument Malá scéna tel.: 608 180 002

ČTVRTEK 7. ÚNORA

10:00 hodin KUNG FU PANDA 2/pro děti Kino Máj tel.: 465 521 047

14:00 hodin DRÁTKOVÁNÍ/dílna ČČK tel.: 464 649 591

PÁTEK 8. ÚNORA

9:00 – 12:00 hodin BURZA ČAJOVÝCH SÁČKŮ ČČK tel.: 464 649 591

10:00 hodin RANGO/pro děti Kino Máj tel.: 465 521 047

14:00 hodin VÝROBKY Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ/dílna ČČK tel.: 464 649 591

SOBOTA 9. ÚNORA

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ/Hylváty RC Srdíčko tel.: 604 904 710

20:00 hodin LIDOVÝ PLES Kulturní dům ÚO tel.: 465 523 383

NEDĚLE 10. ÚNORA

10:00 hodin HRÁTKY S KORÁLKY II./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

ÚTERÝ 12. ÚNORA

9:00 hodin WOLKERŮV PROSTĚJOV/obl.kolo Kulturní dům ÚO tel.: 465 521 047

17:00 hodin POVÍDÁNÍ O TOM PSANÍ/beseda Malá scéna tel.: 608 180 002

STŘEDA 13. ÚNORA

15:00 hodin VYRÁBÍME NÁUŠNIČKY/dílna MC Medvídek tel.: 605 774 569

18:00 hodin I BRAMBORY MAJÍ HISTORII/přednáška Městská knihovna tel.: 737 205 222

ČTVRTEK 14. ÚNORA

15:00 hodin VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ ČČK tel.: 464 649 591

17:00 hodin OD DOBY KAMENNÉ 

PO DOBU SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ/vernisáž výstavy Městské muzeum tel.: 465 523 653

19:00 hodin SUNSET BLVD/film Malá scéna tel.: 608 180 002

19:30 hodin MAMZELLE NITOUCHE/divadlo Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
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PÁTEK 15. ÚNORA

13:00 – 14:15 hodin PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK/bazén ÚO Senior klub tel.: 722 475 131

16:00 hodin DEN OTEVŘ.DVEŘÍ VE SKAUTSKÉ KLUBOVNĚ U Rybníčka 67, Hylváty

19:00 hodin PACIFIC CREST TRAIL/beseda/promítání Malá scéna tel.: 608 180 002

SOBOTA 16. ÚNORA

15:00 hodin O PRINCEZNĚ,LUCIÁŠOVI A.../pohádka Roškotovo divadlo ÚO tel.: 465 521 047

18:00 hodin SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ /Hylváty RC Srdíčko tel.: 604 904 710

19:30 hodin VALENTÝNSKÝ PLES Taneční centrum ÚO tel.: 733 706 123

20:00 hodin HASIČSKÝ PLES Kulturní dům ÚO

NEDĚLE 17. ÚNORA

15:00 hodin IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV/pohádka Malá scéna tel.: 608 180 002

PONDĚLÍ 18. ÚNORA

10:00 hodin NETRADIČNÍ BATIKA I./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 555

19:00 hodin ROUTE 66/přednáška Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047

ÚTERÝ 19. ÚNORA

9:00 hodin PAPÍROVÁ PŘÁNÍ/dílna DPS sv. Kryštof tel.: 731 402 341

17:30 hodin CO SE STALO 21.12.2012/přednáška Malá scéna ÚO

STŘEDA 20. ÚNORA

15:00 hodin ZÁKLADY PLSTĚNÍ/dílna MC Medvídek tel.: 605 774 569

19:00 hodin TIBET- k posvátné hoře Kailás/pásmo filmů Malá scéna tel.: 608 180 002

ČTVRTEK 21. ÚNORA

14:00 hodin HÁČKOVÁNÍ/dílna ČČK tel.: 464 649 591

14:00 hodin CELOŽIVOTNÍ DÍLO A.PIFFLA/přednáška Sladkovna/Senior klub tel.: 722 475 129

PÁTEK 22. ÚNORA

13:00 – 14:15 hodin PLAVÁNÍ PRO ČLENY SK/bazén ÚO Senior klub tel.: 722 475 131

17:00 hodin HUDEBNÍ BESÍDKA ZUŠ J. Kociana tel.: 465 569 555

SPORTOVNÍ PLES FK Kerhartice tel.: 737 927 811

SOBOTA 23. ÚNORA

14:00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL/o.s. Havlíček tělocvična Kerhartice

19:00 hodin DON JUAN aneb Strašlivé hodování/divadlo Malá scéna tel.: 608 180 002

NEDĚLE 24. ÚNORA

13:00 hodin VALNÁ HROMADA MS ČČK/Moštárna/ZS ČČK tel.: 464 649 591

14:00 – 18:00 hodin ODPOLEDNÍ ZÁBAVA/Moštárna/ZS ČČK tel.: 464 649 591

PONDĚLÍ 25. ÚNORA

10:00 hodin NETRADIČNÍ BATIKA II./dílna RC Srdíčko tel.: 604 313 249

18:00 hodin ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ TO Roškotovo divadlo tel.: 465 569 555

ÚTERÝ 26. ÚNORA

19:00 hodin 4TET/koncert Kulturní dům ÚO tel.: 465 521 047

STŘEDA 27. ÚNORA

10:00 hodin BABIČKU NA HLÍDÁNÍ?/přednáška RC Srdíčko tel.: 604 313 249

15:00 hodin SKLÁDANÉ HVĚZDY z papíru/dílna MC Medvídek tel.: 605 774 569

19:00 hodin SÝRIE A JORDÁNSKO/cest. přednáška Malá scéna tel.: 608 180 002

ČTVRTEK 28. ÚNORA

19:00 hodin ODPAD MĚSTO SMRT/film Malá scéna tel.: 608 180 002

19:30 hodin DANCING DREAM/irské tance Roškotovo divadlo tel.: 465 521 047
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PODĚKOVÁNÍ 
ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2013
Třináctá Tříkrálová sbírka je za námi. 
Akce, pořádaná Charitou ČR, proběhla 
v našem okrese v padesáti obcích a měs-
tech a s její organizací pomáhalo kolem 
1500 obětavých dobrovolníků. Jen díky 
jim může být sbírka uskutečněna v tako-
vém rozsahu. 
Cílem Tříkrálové sbírky však není jen 
vybírání peněz – koledníci přinášejí do 
našich domovů také přání štěstí, zdraví 
a pokoje. Právě proto se zejména starší 
lidé na koledníky už těší: „Každý rok na 
ně čekám, už si to bez nich nedovedu před-
stavit. Jezdím sem na chalupu z Prahy, 
tam něco takového není,“ říká paní z malé 
vesničky a její sousedka dodává: „Taky na 
ně pokaždé čekám. Oceňuji, že děti stále 
chodí, udržují soudržnost obce i tradici 
svátku Tří králů.“
Upřímně děkujeme zástupcům města 
a farnosti, děkujeme panu Mgr. Petru Li-
penskému a všem, kdo se sbírkou jakkoliv 
pomáhali. Děkujeme koledníkům a také 
vám všem, kdo jste koledníky přijali, 
a svým darem projevili podporu Charitě, 
která prostřednictvím svých služeb pomá-
há potřebným.
O vybraných částkách v jednotlivých ob-
cích a záměrech použití se můžete infor-
movat na www.uo.charita.cz . Oblastní 
charita disponuje s 65 % celkově vybrané 
částky a letos ji použije např. na provoz 
služeb občanského poradenství v pěti mís-
tech okresu nebo na provoz služby „Šance 
pro rodinu“ – sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, která má v současné 
době v péči 20 rodin z celého okresu.
Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že 
jste se na oplátku nechali obdarovat „krá-
lovským“ přáním štěstí, zdraví a pokoje 
do roku 2013.

Iva Marková, 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ CUKŘÍKŮ A JEJICH 
RODIČŮ V ORLICKOÚSTECKÉ NEMOCNICI 

V pondělí 17.12. se uskutečnilo první spo-
lečné setkání malých pacientů – diabetiků, 
jejich rodičů, kamarádů a přátel z Orlicko-
ústeckého regionu. Účast ochotně přijali 
zástupci sponzorů a výrobců potřeb pro 
diabetiky, kteří se stali pro snadnou rozpo-
znatelnost panem Inzulínem a panem Glu-
kometrem.
Na počátku setkání čekalo účastníky malé 
překvapení. Místo obvyklého rituálu v am-
bulanci lékaře, je potěšilo „vyšetření“ plné 
nápadů a nečekaných otázek v podání Zdra-
votních klaunů.
Cukříci je Klub rodičů a přátel diabetických 

dětí, který vznikl 
pod hlavičkou 
Sdružení rodičů 
a přátel diabetic-
kých dětí v Pra-
ze. Název klubu 
vzešel z ankety 
a vymyslela ho 
jedna z našich 
členek – malá di-
abetička Anetka. 
S diabetickými dětmi, jejich rodiči a souro-
zenci jsme podnikli prozatím jen pár výletů, 
ale jsme klub velmi mladý, vzniklý v dubnu 

loňského roku. V letoš-
ním roce a těch dalších 
to jistě minimálně zopa-
kujeme. Rodiče dětí si 
při takových setkáních 
vymění poznatky a zku-
šenosti při péči o děti, 
pro které je aplikace 
inzulínu, měření glyké-
mií, psaní diabetického 
deníčku a hlavně pláno-
vání a příprava vhodné 
stravy každodenním 
rituálem. Děti se navzá-
jem poznávají a také si 
vyměňují své zkušenosti 
ze života s diabetem.

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, POBOČKA ÚSTÍ N.O.

Pozvánka na divadelní představení „Mam-
zelle Nitouche“ v podání DS Hýbl Česká 
Třebová, které se koná ve čtvrtek 14. února 
v Roškotově divadle v 19:30 hodin. Jed-
notná cena 150 Kč. Svoz zajištěn: Hylváty: 
18:50 hod., Dukla: 18:55 hod., Tvardkova: 
19:00 hod., Penzion: 19:05 hod. Přihlášky se 
přijímají do 12. února.
PŘIPRAVUJEME: Na čtvrtek 7. března 

zájezd do Včd Pardubice na divadelní před-
stavení „Vzpomínky zůstanou“ v podání 
Divadla Ungelt Praha s obsazením: Zl. Ada-
movská, P. Štěpánek, L. Štěpánková a další. 
Odjezd ze zastávky Tvardkova v 16:00 hod. 
Zájemci se mohou hlásit do 20. února osob-
ně v Klubu důchodců (Sladkovna) každé 
úterý 11:00 – 12:00 hod., nebo telefonicky. 
Kontakt: 737 378 815

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Středa 13. února – PŘEDNÁŠKA 
V KNIHOVNĚ. Ve spolupráci s knihov-
nou v rámci cyklu Akademie volného času 
zveme naše členy na přednášku Mgr. Věry 
Sekotové na téma „I brambory mají svou 
historii“. Začátek přednášky v 18:00 hod. 
v knihovně. Vstup volný. Akci zajišťuje pí 
Bílková, tel.: 722 475 132
Pátek 15. a 22. února – PLAVÁNÍ PRO 
ČLENY SK. Od 13:00 do 14:15 hod. se 
v krytém plaveckém bazénu uskuteční pla-
vání pro členy SK spojené se cvičením ve 
vodě. Vstup 50 Kč na průkazku SK. Akci 
zajišťuje pí Kopsová, tel.: 722 475 131

Čtvrtek 21. února – PŘEDNÁŠKA s ná-
zvem „Celoživotní dílo významného kerhar-
tického rodáka profesora ing. arch. Dr.techn. 
Alfreda Piffla, CSc. Přednáška se koná ve 
Sladkovně, T.G.Masaryka 105 od 14:00 
hod. Přednáší pan St. Zeman. Akci zajišťuje 
pí Šamšulová, tel.: 722 475129
Čtvrtek 28. února – irské tance – RIN-
CEOIRÍ – DANCING DREAM. Program 
nejstaršího souboru zabývajícího se irskými 
tanci. Ve spolupráci s Klubcentrem zveme 
naše členy na dávnou irskou legendu o lás-
ce Aenguse boha lásky a úrody k překrásné 
dívce, kterou spatří ve snu.

Představení se koná v Roškotově divadle 
v 19:30 hodin. Vstupné pro člena SK 200 
Kč. Hlásit se můžete v kanceláři SK každé 
úterý od 10:00 – 12:00 hod., nebo telefonic-
ky na 722 475 132 (pí Bílková)

Kontakty na SK: 722 475 129, 722 475 132, 
722 475 131, 731 601 548

Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr
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MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
!!! POZOR ZMĚNA!!! 

Z důvodu účasti na 3 mě-
síčním kurzu bude od 
ÚNORA úterní odpolední 
dílna přesunuta NA STŘE-
DU.

KAVÁRNIČKA, pondělí 
4. února od 8:00 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI od 4 
měsíců do cca 2 let pro předem přihlášené, 
pondělí 4., 11., 18. a 25 února.
Časy cvičení: 4-5 měs. 8:15 hod., 5-8 měs. 
nelezoucí 8:45 hod., 8-12 měs. lezoucí 9:00 
hod., 13-18 měs. chodící 9:45 hod. Přijďte si 
s dětmi zacvičit pod vedením fyzioterapeut-
ky V. Hofmanové, tel.: 602 673 382
HERNÍ PREZENTACE CHYTRÝCH 
HRAČEK, úterý 5. února od 10:00 hodin
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka 
a dárečky, středa 6. února od 15:00 hodin
VYRÁBÍME NÁUŠNIČKY, středa 13. úno-
ra od 15:00 hodin
ZÁKLADY PLSTĚNÍ, středa 20. února od 
15:00 hodin
SKLÁDANÉ HVĚZDY Z PAPÍRU, středa 
27. února od 15:00 hodin

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA
PŘIPRAVUJEME NA PO-
LOLETNÍ PRÁZDNINY:
1.2. – Tvořivá dílna pro děti – 
KAŠÍROVÁNÍ, 9 – 12 hod., 
cena: 50 Kč
1.2. – Tvořivá dílna pro děti 
i dospělé – HEDVÁBNÝ 

ŠPERK, 15 – 18 hod., cena: 100 Kč
PŘIPRAVUJEME NA JARNÍ PRÁZDNI-
NY:
4. – 8.2. (odjezd v pondělí ráno, návrat v pá-
tek odpoledne)
Jarní prázdniny na horách – pro všechny 
lyžaře a snowboardisty, začátečníky i zku-
šené raidery. Užijte si s námi zimních rado-
vánek pod vedením zkušených instruktorů 
Štěpánky Svobodové a Jaroslava Röszlera. 
Ubytování v penzionu SOVA – turistická 
ubytovna KIMEX v Čenkovicích. Stravo-
vání 5x denně, pitný režim. Cena: 2 950 Kč 
zahrnuje: ubytování, celodenní stravování, 
poplatky obci, týdenní skipas, dopravu, běž-
né pojištění.
Přijďte navštívit naši horolezeckou stěnu, 
která stejně jako DDM sídlí v budově SŠUP 
ve Špindlerově ulici 1167. Otvírací doba pro 
veřejnost: PO: 19:00 – 21:00 hod., ÚT: 18:00 
– 21:00 hod., ČT: 19:00 – 21:00 hod.
DDM DUHA je na Facebooku – https://
www.facebook.com/ddmDUHA Staňte se 
naším fanouškem!
Od února máme nové webové stránky, po-
dívejte se! www.ddm-usti.cz

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZNÍ DOBA: během 
této doby začátky programů 
cca 9:30 – 10:00 hod., po-
bytné 30 Kč/dítě, 40 Kč/více 
dětí. TÉMATEM MĚSÍCE 
JSOU LVI.

PO: 8:30 – 12:00 hod. – 
HERNA, VÝTVARNÁ DÍLNA pro dospělé, 
případně v jednodušší variantě i pro děti
ST: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA, PRO-
GRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, 
pohyb…
PÁ: 8:30 – 12:00 hod. – HERNA , ANG-
LIČTINA PRO DĚTI, kontakt: J. Marková, 
777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY  od 10:00 
hod (cena dle spotřebovaného materiálu)
PO 4.2. – HRÁTKY S KORÁLKY I.
PO 11.2. – HRÁTKY S KORÁLKY II.
PO 18.2. – NETRADIČNÍ BATIKA I. – bar-
vení látek trochu jinak
PO 25.2. – NETRADIČNÍ BATIKA II.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro)
ČT: 17:00 – 18:30 hod. – ANGLIČTINA 
PRO DOSPĚLÉ, kontakt: J. Procházka, 
601 592 935

ČT: 18:30 – 20:00 hod. – Klub EXIT – 
pro mládež, kontakt: Bc. D. Dostrašil, 
603 913 885
PÁ: 18:00 – 24:00 hod. – KLUB DESKO-
VÝCH HER s kavárnou, kontakt: M. Kalá-
šek, 739 420 287
JEDNORÁZOVÉ AKCE
PO 4.2. – DÁMSKÁ JÍZDA, herna RC od 
20:00 hodin
ÚT 5.2. – SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 
RC, herna RC od 17:00 hodin
SO 9.2. – SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ – 
speciál pro tatínky, Hylváty od 18:00 hodin
SO 16.2. – SPORTOVÁNÍ U TŘÍ MOSTŮ 
– bez dětí, Hylváty od 18:00 hodin
Cena dle počtu sportujících (cca 60 Kč), při-
hlášky nejpozději 1 den předem, kontakt: P. 
Novák, 604 904 710
ST 27.2. – BABIČKU NA HLÍDÁNÍ ANO 
ČI NE?, interaktivní přednáška Mgr. J. Kla-
se, sál RC od 10:00 hodin
KONTAKT: Mgr. M. Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail:RCSRDICKO@JBUO.CZ, 
WWW.RCSRDICKO.ESTRANKY.CZ
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad 
Orlicí. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SKAUTSKÉ KLUBOVNĚ
Zveme děti a jejich rodiče na návštěvu v naší skautské klubovně! 15.2. pro Vás připra-
víme pestrý program plný her, při kterém budete moci poznat, co je to skauting. Líbí se 
Vám pojmy jako zábava, parta dobrých kamarádů, nové poznatky a zku-
šenosti, výlety za dobrodružstvím? Pojďte se k nám podívat! Začínáme 
v 16:00 v naší klubovně (Hylváty, U Rybníčka 67). Pokud nevíte, kde to 
je, přijďte v 15:45 k Bubeníkovi (Socha Bubnujícího legionáře na ulici 
T.G.Masaryka), odkud Vás k nám zavedeme.
Těšíme se na Vás!
Skautky a skauti z Ústí nad Orlicí www.skautky-uo.estranky.cz

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí od 8:00-12:00 hod. – NEMLUV-
ŇÁTKA + cvičení + výtvarná dílna
Úterý od 9:00-12:00 hod. - PŘEDŠKOLKÁ-
ČEK- volná herna
Středa od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – přednášky + zpívánky + herna
Středa od 15:00-18:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK – výtvarná dílna + herna
Čtvrtek od 9:00-12:00 hod. – PŘEDŠKOL-
KÁČEK - malovánky + herna
KONTAKT: MC Medvídek Ústí n.O., He-
ranova 1348, budova MŠ, sídliště Štěpni-
ce, vchod C, K. Fišarová 605 965 463, M. 
Crhonková 605 774 569, medvidekuo@se-
znam.cz, www.medvidekuo.cz, FB – Mateř-
ské centrum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí 
a Pardubického kraje.
JARNÍ A LETNÍ BAZAR MC MEDVÍ-
DEK
Mateřské centrum Medvídek pořádá již 

tradiční JARNÍ A LETNÍ BAZAR koje-
neckých, dětských a těhotenských oděvů, 
hraček a sportovních potřeb – 4. – 7. břez-
na v budově římsko-katolického farního 
úřadu v Kostelní ulici.
PO 4.3.: 9:30 – 17:00 hod. – Příjem věcí do 
prodeje
ÚT 5.3.: 9:00 – 17:00 hod. – Prodej věcí
ST 6.3.: 9:00 – 15:00 hod. – Prodej věcí
ČT 7.3.: 14:00 – 17:00 hod. – Výdej nepro-
daných věcí
Manipulační poplatek činí do 499 Kč/ks 
5Kč, nad částku 500 Kč/kus 10%, nad částku 
1000 Kč/ks 5%, nad částku 3000 Kč/ks 3% 
z ceny při příjmu věcí. 
Pro urychlení si prosím připravte seznam 
věcí a věci popište. Seznam k vyplnění si 
můžete stáhnout na www.medvidekuo.cz. 
Vyplněný seznam zašlete nejpozději do 28.2. 
na k.stranska@seznam.cz. Obratem vám ho 
dovyplněný zašleme zpět. Následně si mů-
žete své věci oštítkovat k prodeji. Návod na 
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popis obdržíte v e-mailu. Při příjmu doneste s sebou seznam ve dvou provedeních a popsané věci, ušetříte si tak čekání. Soupravy nutno sešít 
nebo pevně spojit. Děkujeme za pochopení.

!!!POZOR!!! 
Od 4. do 7. března BUDE MC OTEVŘENO, zavřeno bude pouze ve středu odpoledne.

V LETOŠNÍM ROCE UPLYNE 130 LET OD NAROZENÍ NEJSLAVNĚJŠÍHO RODÁKA Z ÚSTÍ NAD ORLICÍ

JAROSLAV KOCIAN houslový virtuos 
a pedagog
narozen:  22. února 1883 v Ústí nad Orlicí
zemřel:  7. března 1950 v Praze

Bylo to 22. února 1883, když se v domě čp. 
32 narodil v rodině ústeckého učitele Julia 
Kociana syn Jaroslav. Od útlého dětství se 
u něho projevoval obrovský hudební talent. 
Již jako chlapec hrál na housličky na ústec-
kém kůru s Cecilskou hudební jednotou, 
ve čtrnácti letech se stává žákem Pražské 
konzervatoře ve třídě proslulého profesora 
Otakara Ševčíka, který byl dávným přítelem 
jeho otce Julia. Ševčík se stal pro Kociana 
absolutní autoritou, před kterou se skláněl 
až do profesorovy smrti. Po absolutoriu na 
konzervatoři se Kocianova hvězda rozzáři-
la naplno. Jeho umění obdivují posluchači 
v mnoha zemích Evropy i v mnoha zemích 
světa.V devatenácti letech jede na první 
americké turné se stejně starým klavíristou 
Špindlerem. Poněvadž doma zapomněli 
noty, hráli všechny koncerty na turné zpa-
měti. V třicátých letech náhle ukončil kon-
certování a věnoval se pouze pedagogické 
činnosti na Pražské konzervatoři. K jeho žá-
kům patřila řada významných českých hous-
listů mezi nimi byl např. Josef Suk a Václav 
Snítil. Zejména Václav Snítil je dodnes jeho 

velikým obdivovatelem a 25 let stál v čele 
poroty, dnes již věhlasné Kocianovy houslo-
vé soutěže, která se na Mistrovu počest koná 
již od roku 1959. Jaroslav Kocian byl podle 
svého přání pohřben do rodinného hrobu na 
hřbitově v Ústí nad Orlicí po boku svých 
rodičů. V roce 1958 byly však jeho ostat-
ky převezeny zpět do Prahy a uloženy do 
nejčestnějšího pohřebiště na vyšehradském 
Slavíně. 
Kocianovo rodné město si 130. výročí Ko-
cianova narození připomene několika vzpo-
mínkovými akcemi.

OSLAVY 130. VÝROČÍ NAROZENÍ 
MISTRA JAROSLAVA KOCIANA

Čtvrtek 21. února 
Pietní akt u hrobu Jaroslava Kociana ve Sla-
víně na Vyšehradském hřbitově v Praze za 
účasti delegace města Ústí nad Orlicí.
Pátek 22. února 
Položení věnce u rodného domu Jaroslava 
Kociana v Ústí nad Orlicí v 17:45 hodin. 
Slavnostní mše svatá v děkanském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí 
v 18:00 hodin
Čtvrtek 7. března v 19:30 hod. - Roško-
tovo divadlo
Slavnostní koncert KOMORNÍHO OR-
CHESTRU J.KOCIANA. Dirigent Bohu-

slav Mimra, spoluúčinkují žáci ZUŠ J. Ko-
ciana.
6.- 11. května 2013 - KOCIANOVO ÚSTÍ 
- 8.ročník
Pondělí 6.května – 18:00 hodin - Herny-
chova vila - Městské muzeum zahájení vý-
stavy Jaroslav Kocian
Středa 8.května – 19:30 hodin - Roškotovo 
divadlo - POCTA JAROSLAVU KOCIA-
NOVI. Praga camerata – komorní orchestr, 
dirigent Pavel Hůla. Sólista Josef Špaček, 
laureát KHS 1999 – housle 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
J. KOCIANA

Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 18. února v 17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Absolventské představení tanečního obo-
ru
Úterý 25. února v 18:00 hod. – Roškotovo 
divadlo
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. E. Felgrové – klavír
Pátek 22. února v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ

Základní umělecká škola J. Kociana, Smeta-
nova 1500, ÚO, tel.: 465 569 551, 
www.zusuo.cz, e-mail:info@zusuo.cz

KLUBCENTRUM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
KINO MÁJ – ÚNOR 2013

Neděle 24. února v 19:30 hodin
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a Je-
remy Irvine ve filmové adaptaci slavného 
románu Charlese Dickense. Vstupné: 80 Kč

HRAJEME PRO DĚTI O JARNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

Pondělí 4. února
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI. Ro-
dinná komedie natočená na motivy klasic-
ké dětské knihy z r. 1938, v hlavní roli Jim 
Carrey.

Úterý 5. února
ŠMOULOVÉ. Rodinná komedie, ve kte-
ré se pojí animovaný i hraný film, uvádí na 

plátna kin všem dobře známé modré hrdiny 
Šmouly.

Středa 6. února
CHLUPATÁ ODPLATA. Rodinná kome-
die plná neodolatelných gagů vás naučí, že 
pokoušet se bojovat proti matce přírodě je 
předem prohraná bitva.

Čtvrtek 7. února
KUNG FU PANDA 2. Chlupatý pandí chla-
pík Po si plnými doušky užívá život legen-
dárního Dračího bojovníka, který ale naruší 
zprávy o krádeži mocné zbraně…

Pátek 8. února
RANGO. Animovaný příběh chameleóna 
Ranga, domácího mazlíčka chovaného v te-
ráriu a snícího o hrdinských skutcích.

Všechna uvedená filmová představení jsou 
v české verzi, jednotlivé vstupné je 40 Kč 
a začátky jsou vždy v 10:00 hodin. Prodej 
vstupenek bude zahájen 30 minut před za-
čátkem představení v pokladně kina.

NABÍDKA POŘADŮ – ÚNOR 2013

Pátek 1. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
M. Uhde, M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, Divadlo EXIL Pardubice. Or-
lická Thálie – 3. soutěžní představení.
Příběh dezertéra, loupežníka a sukničkáře 
Nikoly Šuhaje a Eržiky z divokých hor Pod-
karpatské Rusi o velké lásce, zradě a touze 
po svobodě. Divadelní předplatné, vstupné 
220 Kč

Úterý 12. února
9:00 hodin – Kulturní dům
Oblastní kolo celostátního festivalu poezie 
WOLKERŮV PROSTĚJOV 2013

Čtvrtek 14. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
F. R. Hervé: MAMZELLE NITOUCHE, 
DS Hýbl Česká Třebová. Orlická Thálie – 4. 
soutěžní představení.
Vtipně napsaná komedie rozděluje hlavní 
hrdiny v kontrastních prostředích kláštera 
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Tabarinu a kasáren. Obě hlavní postavy, Cé-
lestin – klášterní varhaník a slečna Denisa 
– klášterní chovanka, se směle pouštějí do 
dobrodružství velkého světa jako Floridor 
a Mamzelle Nitouche. Divadelní předplatné, 
vstupné 160 Kč
Sobota 16. února
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKO-
VÝCH BUCHTÁCH, Umělecká agentura 
HP Praha. Veselá pohádka s písničkami. 
Vstupné 50 Kč

Pondělí 18. února
19:00 hodin - Roškotovo divadlo
ROUTE 66 – HLAVNÍ ULICE AMERI-
KY. Cestopisná přednáška o historii a sou-
časnosti nejslavnější silnice světa spojená 
s promítáním celovečerního filmu „Route 
66 – mainstreet U.S.A.“. Pořadem provází 
Zd. Jurásek. Vstupné 65 Kč
Úterý 26. února
19:00 hodin – Kulturní dům
4TET – KONCERT. Originální pěvecká, 
taneční a herecká show. Vstupné 450 Kč, 
400 Kč

Čtvrtek 28. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
DANCING DREAM . RINCEOIRÍ – 
Klub irských tanců. RINCEOIRÍ – TA-
NEČNÍCI je nejstarší taneční soubor za-
bývající se irskými tanci v ČR. Již od roku 
1997 se věnuje šíření irské taneční hudby. 
Dancing Dream je příběh dávné irské legen-
dy o Aengusovi a Caer. Koncertní předplat-
né, vstupné 250 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační centrum v 
budově radnice, tel.: 465514271, INFORMACE: Klub-
centrum v Ústí nad Orlicí, tel.: 465521047, 465525245 
i fax, info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Klub přátel umění Ústí nad Orlicí Vás a Vaše přátele srdečně zve na výstavu 

FERDIŠ DUŠA - OBRAZY – VOLNÁ GRAFIKA – EX LIBRIS
Galerie pod radnicí 8. – 24. února 2013

Otevřeno denně mimo pondělí, úterý – pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota, neděle 14-17 hodin

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna Ústí 
nad Orlicí Vás srdečně zve 
na akce pořádané v měsíci 
únoru:
Ve středu 6. února v 10:00 hodin pokračuje 
na dětském oddělení dopolední „Setkává-
ní s Čítánkem“. Únorové setkání nese ná-
zev „ČAROVÁNÍ S ČÍTÁNKEM“. Nej-
menší čtenáři se opět mohou těšit na hraní, 
povídání, drobné vyrábění, ale i kouzlení.
Ve středu 13. února v 18:00 hodin bude 
přednáškou Mgr. Věry Sekotové na téma 
„I BRAMBORY MAJÍ SVOJI HISTO-
RII“ zahájen již třetí ročník Akademie 
volného času.

Otevírací doba na dětském oddělení 
v době prázdnin
Pololetní prázdniny 
( PÁ 1.2.) 9:00 – 17:30 hodin
Jarní prázdniny 
(4.2. – 8.2.) 9:00 – 14:00 hodin 
(kromě pondělí, kdy je zavřeno)

Z MĚSTSKÉHO MUZEA ZA KELTY DO MUZEA 

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí otevře 
vernisáží dne 14.2. v 17:00 hod. novou in-
teraktivní výstavu nazvanou „Od doby ka-
menné po dobu slovanských hradišť“, která 
je k nám zapůjčena Městským muzeem a ga-
lerií v Poličce. 
V prvním nadzemním podlaží Hernychovy 
vily tedy nyní najdete repliky pravěkých 
a raně středověkých součástí lidského živo-
ta, které si opět budete moci téměř všech-
ny osahat. K dispozici Vám budou nástro-
je, zbraně, oblečení, hry, nádobí i ozdobné 
předměty, vyzkoušíte si práci s pěstním klí-
nem nebo sekeromlatem, kostěným vrtákem 
budete moci zkusit vyvrtat kamennou sekeru 
nebo tkát na vertikálním stavu. Dokonce ne-
bude chybět ani mamut. 
K výstavě budou probíhat lektorské výklady 

a dílny, takže se jistě 
stane zajímavým cí-
lem poznání jak pro 
děti tak i pro dospě-
lé. Přijďte na vlastní 

kůži zažít a prozkoumat technickou znalost 
našich předků a inspirovat se krásou jejich 
kultury. 
Výstava potrvá do 14. dubna.
V druhém nadzemním podlaží si zase při-
jdou na své obdivovatelé tvorby fotografic-
kých velikánů Sudka a Drtikola či vtipných 
Ňadrovek Honzy Steklíka . Tyto výstavy, 
které byly otevřeny v lednu, potrvají do 
10.března.

Za ústecké muzejníky zve srdečně Jarmila 
Süsserová

PROGRAM MALÉ SCÉNY 
V ÚNORU 2013

1.2. – OD PATAGONIE PO ALTIPLANO, 
výstava fotografií Jana Špicara. Zajímavé 
krajiny Chile, Argentiny a Bolívie. Výstava 
potrvá od 1.2. do 28.2.

3.2. – JEŽEK A SNĚHULÁK, pohádka pro 
malé i nejmenší i pro rampouchy dospělác-
ký! Přijďte se podívat, co všechno zažijí Je-

žek a Sněhulák. Divadlo plyšového medvíd-
ka Brno poprvé v Malé scéně, v 15:00 hod., 
vstupné 45 Kč

6.2. – ZAMBIJSKÝ BAMBO/cyklus do-
kumentární středy. Autorská projekce do-
kumentárního filmu, který přibližuje život 
bohoslovců v Zambii, v 19:00 hod., vstupné 
dobrovolné
12.2. – POVÍDÁNÍ O TOM PSANÍ, jak 
vznikala trilogie o čs. letcích na válečných 
frontách. Nejen poslouchat,dívat se, ale i po-
vídat si budete s J. Havlem, v 17:00 hod., 
vstupné 40 Kč

14.2. – SUNSET BLVD, film USA, 1950, 
režie B. Wilder. Působivé dílo o povrchnos-
ti, pomíjivosti a prázdnotě filmové slávy, 
které získalo tři Oscary, v 19:00 hod., vstup-
né 65 Kč, členové FK 55 Kč, studenti 45 Kč

15.2. – PACIFIC CREST TRAIL – z Me-
xika do Kanady, na promítání a vyprávě-
ní z téměř pěti měsíčního putování napříč 
Amerikou vás zve P. Kosek, v 19:00 hod., 
vstupné 50 Kč

17.2. – IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV, 
animovaný příběh pro nejmenší, v 15:00 
hod., vstupné děti 25 Kč, dospělí 40 Kč

19.2. – Eva MOTYČKOVÁ – ENERGIE 
ŽIVOTA, co se stalo 21.12. 2012, Energie 
nové doby, Andělské děti jako učitelé rodu, 
Čakrový systém v 5D, řízená léčivá medi-
tace, lektor Eva Motyčková, v 17:30 hod., 
vstupné 80 Kč

20.2. – TIBET – k posvátné hoře Kailás, 
výprava k poutnímu místu čtyř velkých asij-
ských náboženství, pásmo filmů M. Krato-
chvíla, v 19:00 hod., vstupné 45 Kč, členové 
FK 35 Kč

23.2. – DON JUAN aneb Strašlivé ho-
dování, Don Juan-postava, která rezonuje 
téměř ve všech evropských kulturách. Co se 
však stane, když donjuanství vpadne do za-
padlé vesnice ve východních Čechách, kde 
se sjíždějí bývalé kamarádky na svatbu jed-
né z nich? Hraje DS Geisslers Hofcomoedi-
anten Kuks, v 19:00 hod., vstupné 150 Kč, 
studenti 100 Kč
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27.2. – SÝRIE A JORDÁNSKO, cesto-
pisná přednáška L. Kalouse, v 19:00 hod., 
vstupné 40 Kč

28.2. – ODPAD MĚSTO SMRT, film ČR, 
2012, režie J. Hřebejk, v 19:00 hod., vstupné 
60 Kč, členové FK 50 Kč, studenti 45 Kč

Více informací na www.msuo.cz, změna pro-
gramu vyhrazena.

TANEČNÍ CENTRUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Učitel tance Jan Bílek Vás zve do POKRAČOVACÍCH TANEČNÍCH KURZŮ, každou 
neděli a to od neděle 3. února – 6 lekcí.
Zájemci do 20 let od 16:30 do 19:00 hodin a zájemci nad 20 let od 19:30 do 21:45 hod. 
Podmínkou je přihlášení se v páru. Kurz proběhne v jakémkoliv počtu párů v novém TA-
NEČNÍM CENTRU v Ústí n.O. INFO na NOVÉM TEL. ČÍSLE – J. BÍLEK: 733 706 123

VALENTÝNSKÝ PLES se uskuteční v SOBOTU 16. února od 19:30 hod. v novém TA-
NEČNÍM CENTRU v Ústí n.O. INFO a rezervace míst na NOVÉM TEL. ČÍSLE – J. 
BÍLEK: 733 706 123

Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad 
Orlicí Vás srdečně zve na tradiční 

LIDOVÝ PLES, který se uskuteční 
v Kulturním domě v Ústí n.O. 

v SOBOTU 9. ÚNORA od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje RELAX BAND 

JIŘÍHO ZEMANA.
* Předtančení * tombola * občerstvení * 

VSTUPNÉ + MÍSTENKA: 120,- Kč. 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Václav 

Kada, Zborovská 971, tel.: 465 523 383, 
Knihkupectví Flétna Ústí n.O., 

tel.: 465 526 245.

SPORTOVNÍ PLES FK KERHARTICE
FK Kerhartice pořádá v pátek 22. února 2013 tradiční SPORTOVNÍ PLES. Hudba: Fleck 
Band. Vstupné: předprodej 90 Kč, v den konání 120 Kč. Předprodej bude v sobotu 16. 
února. Rezervace: V. Beyerová, tel.: 737927811

Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který 
se koná dne 16. ÚNORA 2013 od 20:00 hodin v KULTURNÍM DOMĚ v Ústí nad Orlicí. 

Vstupné: 90,- + 10,- Kč místenka do velkého sálu.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina RELAX BAND p. Zemana. Na návštěvu se 

těší ústečtí dobrovolní hasiči. Tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek bude probíhat v Hasičském domě každé pondělí a středu 

počínaje 4. únorem od 16:00 do 18:00 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat městu Ústí nad Orlicí za podporu činnosti i finanční podporu souboru C-Dance, která byla našemu sou-
boru v loňském roce poskytnuta. Bc. V. Skalická

SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA

Neděle 3.2. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Úterý 12.2. – 19:00 – 22:30 hodin
Esab 3. liga (družstva)
Středa 13.2. – 19:00 – 22:30 hodin
Kaja UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 14.2. – 18:30 – 22:00 hodin
CBT Cup (jednotlivci)
Neděle 17.2. – 10:00 – 15:00 hodin
1. reg. liga ČBA V.Č. (družstva)
Neděle 17.2. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Úterý 19.2. – 19:00 – 22:30 hodin
Henry gril 5. liga (družstva)
Středa 20.2. – 16:30 – 18:45 hodin
Večerníček (jednotlivci)
Středa 20.2. – 19:00 – 22:30 hodin
„U Malinů“ 6. liga (družstva)
Neděle 24.2. – 18:00 – 22:00 hodin
Pilsner Urquell Bw. Liga (družstva)
Středa 27.2. – 18:15 – 22:00 hodin
Merka cup dvojic (dvojice)
Čtvrtek 28.2. – 16:30 – 22:30 hodin
Tacl Cup (jednotlivci)

Tel. rezervace: 465 529 477 – 9, 
e-mail:radava@radava.cz, 

www.radava.cz

MEMORIÁL JOSEFA BAUERA

Dne 26. prosince 2012 se uskutečnil III. ročník MEMORIÁLU JOSEFA BAUERA. Od ran-
ních hodin se hráči a hráčky potili na Žižkově v hale TTC Ústí nad Orlicí, kde probíhaly 
urputné boje ve stolním tenise. Hrálo se netradičním, o to více spravedlivým, způsobem, 
tzv. handicapem, což znamená, že mohl vyhrát kdokoliv (třeba i úplný amatér) a také se tak 
stalo. Zaslouženým vítězem se stal Pavel Richter, druhý se umístil Roman Velínský a na 
třetím místě se shodně umístili bývalá extraligová hráčka Ústí nad Orlicí a hráčka širšího 
kádru reprezentace Karla Rebejová (rozená Antlová) a Milan Bauer. Atmosféra v hale byla 
bojovná, leč velmi korektní. Jednalo se o první část tohoto ročníku memoriálu, jelikož kdo 
znal Josefa Bauera ví, že byl zapáleným stolním tenistou i tenistou na antukových dvorcích. 
Včas pořadatelé upřesní druhou část tohoto klání na tenisových kurtech v letních měsících. 
Pořadatelé děkují městu Ústí nad Orlicí a všem sponzorům, kteří se na této akci podíleli. Již 
nyní se těšíme na turnaj v tenise. Sportu zdar a dobré náladě zvlášť. Za rodinu Bauerových, 
pořadatel Milan Bauer.
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ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE

Klub sportovní gymnastiky uspořádal dne 12. 12. 2012 již 7. roč-
ník oddílového závodu „O Mikulášský pohár“ v gymnastickém 
dvojboji, kterého se zúčastnilo rekordních 35 závodnic, z nichž 
těm nejmladším, které soutěžily v gymnastických disciplínách 
vůbec poprvé, bylo teprve 5 let! Přítomní diváci, kteří zaplnili 
tělocvičnu do posledního volného místečka, prokazovali znalos-
ti z oboru sportovní gymnastiky prostřednictvím vědomostního 
kvízu. Vítězi skórovali poměrně přesně a výsledky tří nejlepších 
v pořadí byly velmi těsné. Příjemný zimní podvečer doprováze-
ný vánočními a pohádkovými melodiemi byl završen předáním 
věcných odměn všem závodnicím, které se na kontrolní závod 
plné tři měsíce cílevědomě připravovaly. Jména vítězek: Anděla 
Venclová, Nela Janušková, Adriana Jarná a Slávka Venclo-
vá, která se současně stala držitelkou Mikulášského poháru pro 
nejvyšší počet dosažených bodů. Akci finančně podpořilo Měs-
to Ústí nad Orlicí a věcnými dárečky přispěly společnosti The 
Coca Cola Company s. r. o. a Mediate s. r. o. 
Děkujeme za podporu místnímu gymnastickému sportu a přeje-
me si, aby se i nadále těšil přízni a zájmu pohybu chtivých dětí. 
Tým trenérek SG

Info: www.sport-gym.estranky.cz

HLEDÁNÍ STROMOUCHA

Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a Pivnice U Skoby Vás 
srdečně zvou na 13. ročník turistického pochodu HLEDÁNÍ 
STROMOUCHA – sobota 2. března.
START: 7:00 – 10:00 hod. U Skoby
TRASY: 8, 15, 25, 35 a 50 km
CÍL: do 18:00 hod. U Skoby
ODMĚNY: účastenský list, domácí perníček, pohodová atmo-
sféra.
Těšíme se na Vaši účast! Eva Biedermanová a Libor Kubišta

POWERJÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ 

Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo. Taneční centrum Relax 
Caféé (bývalá družba), každé úterý 18:30 – 19:30 hod. Gymnázium 
UO (boční vchod), každý čtvrtek 18:30 – 19:30 hod. Cena 50,-Kč. 
Bližší informace o termínech hodin a kurzů: Markéta Skalická 602 
245 393.
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Obchodní centrum MEJDR 

SPORT KLUO 
TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ

• Chcete již opravdu zhubnout, trápí Vás žaludeční potíže? Při-
vezeme Vám zdarma celodenní stravu, se kterou budete hub-
nout správně a jednoduše. Více na www.dietarozvoz.cz. Mobil: 
775 49 30 90 od 9 do 19 hod. JÍTE A PŘITOM HUBNETE!

• Pojeďte s námi do CHORVATSKA autokarem z Ústí nad Or-
licí. BAŠKA VODA nebo TUČEPI termín: 27.6.-7.7.2013 /8 
nocí/, Kč 5 800,-/os. v ceně doprava, ubytování v apartmánech

 BIOGRAD na MORU termín 19.7.-28.7. 2013 /7 nocí/, Kč 
8 800,- v ceně doprava, ubytování s polopenzí v penzionu, slevy 
pro děti. Agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 
234, mobil: 606 748 616, e-mail:mankova@ckm-tour.cz, www.
ckm-tour.cz

• Pronajmu byt  2 ½ + 1 na sídlišti Dukla, tel.: 777 618 947

• Nová služba SKI-
-BOARD servisu 
Jablonné nad Or-
licí, sběrna lyží, 
běžek a snowboardů na broušení skluznic a hran. Ústí nad Or-
licí, Masarykova ul. 479, Čajovna u Barvínků, odvoz středa – 
dovoz pátek. 

www.sportdolecek.cz 
info: 603 275 691, 604 284 253
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OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. PROSINCE 2012 – 15. LEDNA 2013

Text a foto L. Prokeš
Více informací na www.ustinadorlici.cz
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VÁNOČNÍ BESÍDKA DOMU 
DĚTÍ A MLÁDEŽE DUHA

V sobotu 15. prosince se v Roškotově divadle 
konala vánoční besídka Domu dětí a mláde-
že DUHA v Ústí nad Orlicí. Před zaplněným 
hledištěm se na pódiu vystřídalo na sto dětí. 
Vystoupil taneční soubor Srdíčko, flétničky, 
aerobic, street dance a  nechybělo ani diva-
dlo. Vánoční besídka byla určena hlavně pro 
rodiče dětí, které DDM navštěvují, aby vidě-
li výsledky práce svých dětí v  jednotlivých 
kroužcích. V současné době DDM organizu-
je více jak 5 desítek kroužků a největší zájem 
je o ty sportovní, taneční a umělecké, které se 
na besídce představily.

ADVENTNÍ KONCERT 
ALOU VIVAT

V úterý 18. prosince se v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí nad Orlicí konal tradič-
ní adventní koncert smíšeného sboru ALOU 
VIVAT a  jeho hostů. Na programu koncer-
tu nechyběla řada adventních písní od čes-
ký i zahraničních autorů v několika jazycích. 
V rámci programu vystoupilo Žesťové kvar-
teto, Cecilská hudební jednota a děti z pěvec-
kého oddělení ZUŠ Jaroslava Kociana. Tra-
dičně měl koncert velký úspěch a navštívilo 
jej mnoho posluchačů.

NA ŠTĚPÁNA  
LÁKAL ŽIVÝ BETLÉM 

Na svátek svatého Štěpána se konal již tradič-
ní Živý betlém připravovaný ve spolupráci 
Římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí, ta-
nečního oddělení ZUŠ a Města Ústí nad Orli-
cí. Ten letošní byl zahájen na náměstí scénou 
inspirovanou biblickým příběhem, ve kterém 
andělé zvěstují pastýřům zprávu o narození 
Ježíše v  Betlémě. Poté se průvod vydal do 
kostela, kde nalezl svatou rodinu s  dítětem. 
Návštěvníci si mohli rozsvítit svíčku a  celý, 
do posledního místa zaplněný, kostel se tak 
rozzářil betlémským světlem a rozezněl zpí-
vanými koledami. Přítomným krásné svátky 
popřál starosta města Petr Hájek a  ústecký 
děkan Vladislav Brokeš. Sváteční odpoledne 
pak uzavřela vánoční hymna Narodil se Kris-
tus Pán.

40. ROČNÍK BĚHU 
NA ANDRLŮV CHLUM 

V sobotu 5. ledna se běžel jubilejní 40. ročník 
běhu do vrchu na Andrlův chlum. Závodu se 
letos zúčastnilo 68 závodníků v 8 kategoriích. 
Trasa závodu, která měřila 2,5 km s převýše-
ním 209 metrů, vedla od místa startu u  re-
staurace Mendrik až na Andrlův chlum, kde 
byl cíl u chaty Hvězdy.
Nejrychlejším závodníkem se stal domácí 
Tomáš Kubelka – VENCL TÝM Ústí nad Or-
licí s časem 10 minut a 7 sekund. Déšť a roz-
bahněná trať komplikovaly výstup a  tak se 
ani letos nepodařilo překonat traťový rekord 
Miroslava Vítka z roku 1998 a to neuvěřitel-
ných 8 minut a 40 sekund. 

ZDENĚK VELEBNÝ 
A JEHO HERALDIKA

V neděli 6. ledna byla v Malé scéně vernisáží 
zahájena výstava heraldické tvorby Zdeňka 
Velebného. Firma Velebný & Fam si v letoš-
ním roce připomíná 300 let rodinné tradi-
ce ve vyšívání. Výstava je věnována tvorbě 
osobní, obecní, městské a  státní ruské he-
raldiky. K vidění zde je také vyšívaný Velký 
znak Ruského impéria. 

KONCERT UKONČIL 
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Již tradičně se v rámci Tříkrálové sbírky ko-
nal v  ústeckém kostele Nanebevzetí Panny 
Marie Tříkrálový koncert. Letos to bylo v ne-
děli 6. ledna. Vyvrcholením koncertu bylo 
provedení České mše vánoční „Hej mistře“ 
od Jakuba Jana Ryby v podání sborů Fami-
lia Cantorum z Letohradu, Campanula Dol-

ní Dobrouč, ALOU VIVAT a  studentského 
symfonického orchestru Decapoda. Koncert 
měl u  početného obecenstva velký úspěch. 
Výtěžek z dobrovolného příspěvku z koncer-
tu bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 
2013.

PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ 
ČINNOSTI SPECIÁLNÍCH ŠKOL

Ve čtvrtek 10. ledna se v  Kulturním domě 
v Ústí nad Orlicí konala nesoutěžní přehlíd-
ka zájmové umělecké činnosti speciálních 
škol z regionu Ústí nad Orlicí nazvaná AKA-
DEMIE 2013. V  programu se představily 
čtyři školy a to z Ústí nad Orlicí, Žamberka, 
České Třebové a Králík. Program se skládal 
z  vystoupení pěveckých souborů, sportov-
ních a tanečních vystoupení a divadla. U sa-
motných dětí měla všechna vystoupení velký 
úspěch. Zároveň také proběhla výstavka vý-
tvarných prací žáků škol.


