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ROK 2014 – ROK POZITIVNÍCH ZMĚN!
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastné 

vykročení do roku 2014. Přeji Vám 
především pevné zdraví, klid a  spokoje-
nost v osobním i pracovním životě, štěstí 
a celoroční úsměv ve tváři.

Vážení spoluobčané, nadcházející rok po-
zitivně změní tvář našeho města! Nejvý-
znamnější a  nejvíce viditelnou změnou 
bude postupně dokončovaná stavba že-
lezničního koridoru. Rozsáhlá investice 
SŽDC, která ještě na začátku stávajícího 
volebního období byla nejistá, se stává sku-
tečností také díky přístupu a  vyjednávání 
města Ústí nad Orlicí v letech 2011 a 2012. 
Není náhodou, že nejen investor, dodavatel 
a město, ale i zástupci občanského sdružení 
Nádraží nedáme, postupně našli společnou 
řeč v  zásadních otázkách stavby, která tak 
mohla být v loňském roce zahájena. Vlastní 
realizace díla vyřeší dlouhodobé problémy 
s příjezdem k nádraží, s nedostatečnou par-
kovací kapacitou a v neposlední řadě i s od-
bavením cestujících. Ústecké vlakové ná-
draží se stane po nekonečných letech čekání 
opět důstojným dopravním místem. Tato 
skutečnost umožní našemu městu znovu 
jednat s Českými drahami o navýšení rych-
líkových spojů a  o  zastavování vybraných 
spojů vlaků vyšší kategorie. Návrat do Ústí 
nad Orlicí přislíbil i  soukromý dopravce 
RegioJet.

Druhou významnou a  rozsáhlou stavbou, 
která bude v  roce 2014 dokončena, je re-
konstrukce kanalizace a modernizace čistír-
ny odpadních vod. Naše město touto inves-
ticí zajistí nejen splnění příslušné legislativy 
České republiky a  Směrnice Rady EU, ale 
výstavbou 15 km nové splaškové kanalizace 
v části města Ústí nad Orlicí a 12 km v obci 
Dlouhá Třebová bude zajištěno napojení 
nových obyvatel. Celková délka kanalizace 
po rekonstrukci bude cca 78,5 km. Mo-
dernizovaná čistírna odpadních vod téměř 
zdvojnásobí počet ekvivalentních obyvatel 
(ze stávajících 12.000 EO na 22.000 EO) 
a  umožní připojení neodkanalizovaných 
částí Ústí nad Orlicí, Libchav a Dlouhé Tře-
bové. Díky tomu dojde ke snížení množství 
nečištěné odpadní vody a  tím ke  zlepšení 
kvality vody v řekách Třebovce a Tiché Or-
lici. Realizace stavby vytváří budoucí pod-
mínky pro ekonomický rozvoj města a jeho 
nejbližšího okolí.

Město Ústí nad Orlicí v souvislosti s uvede-
nými stavbami realizuje postupné opravy 
komunikací a chodníků. V roce 2013 se jed-
nalo o ul. Pivovarskou, Sluneční, Švermovu, 
Potoční, V Lukách a Q. Kociana. Prioritou 
roku 2014 bude rekonstrukce ulice T. G. 
Masaryka a dále pak opravy v ul. Pickova, 
M. R. Štefánika, 17. listopadu a  Letohrad-
ská. Celková rekonstrukce chodníků bude 
pokračovat na sídlišti Podměstí, podél ul. 

Královéhradecká a  Dukelská. Nový asfal-
tový povrch bude položen na silnici I/14 
v úseku od Hotelu Avion po čerpací stani-
ci Benzina ve směru na Českou Třebovou. 
Pokračuje vyjednávání města s  představi-
teli Pardubického kraje, jako vlastníkem 
komunikace II/360, o obnově povrchu ulic 
Cihlářská a Letohradská ve směru na Leto-
hrad. Tento úsek by se opravy měl dočkat 
v roce 2015.

V  první polovině roku 2014 budou veřej-
nosti představeny návrhy urbanisticko-ar-
chitektonické soutěže na revitalizaci území 
bývalé Perly 01. Záměrem města je s  vy-
braným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo 
na vypracování dokumentace v  rozsahu 
regulačního plánu. Tímto krokem by byla 
zahájena postupná faktická proměna území 
v centru města, protože schválený investič-
ní záměr a nezbytná dokumentace je první 
předpoklad pro získání dotací z programů 
EU, které se připravují na období 2015 – 
2020.

Vážení spoluobčané, naše město má za se-
bou dva stavebně náročné roky, ale před 
sebou perspektivu nového rozvoje, nových 
možností a nových investic. Jsem přesvěd-
čen, že rok 2014 bude pro Ústí nad Orlicí 
pozitivním rokem. 

Petr Hájek
starosta města

ZÁPISY DĚTÍ DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ
Zápisy dětí do 1. ročníků na ZŠ Bratří Čapků, ZŠ Komenského (pavilon Na Štěpnici) a ZŠ Třebovská se uskuteční ve dnech 28. a 29. 
ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zápis dětí do 1. ročníku v ZŠ Kerhartice se uskuteční 28. ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin v budově základní školy. Rodiče k zápisu 
přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
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RADA MĚSTA VYHLÁSILA 
DOTAČNÍ PROGRAMY 
MĚSTA PRO ROK 2014

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání 
dne 2. 12. 2013 projednala a schválila dotač-
ní programy města pro rok 2014 (usnesení č. 
2675/109/RM/2013).
V roce 2014 budou poskytovány dotace:
a) na sportovní činnost 
b) na jednotlivé sportovní a  volnočasové 

akce
c) na rozvoj a údržbu sportovišť
d) na kulturní aktivity (kulturní a volnoča-

sové akce, kulturní činnost)
e) na zachování a  obnovu památkového 

fondu
f) na projekty škol
g) na činnost v  oblasti sociálních služeb 

a zdravotnictví
h) na ostatní projekty

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ včetně příloh 
jsou k dispozici: na věcně příslušném odboru 
(tj. na odboru školství, kultury, sportu, ces-
tovního ruchu a propagace nebo na odboru 
sociálních služeb) a na internetových strán-
kách www.ustinadorlici.cz (záložka Úřad, 
sekce Dotace města).
Žádosti o dotace pro rok 2014 se přijíma-
jí na předepsaných formulářích do 20. 1. 
2014 (sport, školství, kultura) a  do 21. 1. 
2014 (oblast sociálních služeb a  zdravot-
nictví). 
Mgr. Luboš Mikyska, vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

ZÁMĚR PRODEJE DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Město Ústí nad Orlicí zveřejňuje záměr prodeje družstevních bytů
Byt o velikosti 1 + 2, výměra 69,64 m2, který se nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 440 tis. Kč
Byt o velikosti 1 + 3, výměra 81,83 m2, který se nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč
Byt o velikosti 1 + 3, výměra 85,33 m2, který se nachází v ulici Okružní v Ústí n.O., nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 500 tis. Kč
Byt o velikosti 1 + 4, výměra 81,65 m2, který se nachází v ulici Na Pláni v Ústí n.O., nejnižší 
kupní cena bytu je stanovena na 600 tis. Kč

Bližší informace o podmínkách prodeje a náležitostech nabídky získáte na úřední desce Městské-
ho úřadu v Ústí n.O., na www.ustinadorlici.cz, také v sekci aktuality – majetkoprávní záležitosti 
a na tel. čísle 465 514 266.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 9. prosince 2013 novou obecně závaznou 
vyhlášku, která stanovuje výši a splatnost poplatku za komunální odpad pro rok 2014. 
Poplatek za rok 2014 činí stejně jako v roce 2013 550,- Kč na jednoho obyvatele města 
včetně cizinců. Stejný poplatek se platí i za rekreační objekt a za bytovou jednotku ve vlast-
nictví fyzické osoby, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu (netýká se družstev-
ních bytů). Zákonný zástupce dítěte zodpovídá za to, že i za dítě bude poplatek uhrazen. 
Podrobnosti o splatnosti poplatku zveřejní městský úřad v následujících číslech Ústeckých 
listů. Ing. Jozef Polák

vedoucí finančního odboru MěÚ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Během prvního víkendu v  novém roce se 
uskuteční v našich obcích a městech tradič-
ní Tříkrálová sbírka. Už potřinácté navštíví 
naše domácnosti tři králové s  přáním štěs-
tí a  zdraví, s  přáním pokoje našemu domu 
a všem občanům dají také příležitost přispět 
potřebným.
V  Ústí nad Orlicí a  obcích náležejících 
ústecké farnosti bude sbírka probíhat ve 
dnech 3. až 7. ledna 2014.
Sbírka bude zakončena Tříkrálovým koncer-
tem 5. ledna, který se bude konat od 17:00 
hodin v  kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí a na kterém DPS Čtyřlístek 
zazpívá koledy z Krkonoš a Českou mši vá-
noční „Hej, mistře!“ J. J.Ryby.

Za Oblastní charitu Ústí n.O.
Petr Lipenský, asistent sbírky

INFORMACE O CENĚ VODY V ROCE 2014
Vážení zákazníci, 
tímto si Vás dovolujeme informovat o ceně za dodávku pitné vody a odvádění odpadních 
vod pro domácnosti a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí a jeho místních částech 
pro rok 2014. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle 
pravidel stanovených zákonem o cenách a výměrem Ministerstva financí takto:

 Cena bez DPH Cena s DPH 15 %
Voda pitná (vodné) 25,80 Kč/m3  29,67 Kč/m3 
Voda odpadní (stočné)    36,00 Kč/m3  41,40 Kč/m3 
Celkem   61,80 Kč/m3  71,07 Kč/m3 

U vodného dojde ke zvýšení o cca 2,5 % z důvodu potřeby obnovy vodovodních sítí vyplý-
vající z platné legislativy. I přes rozsáhlou výstavbu kanalizačních stok a rekonstrukci čis-
tírny odpadních vod došlo i u stočného ke zvýšení pouze o cca 2,6 %, a to rovněž z důvodu 
obnovy stávající kanalizační sítě. Vývoj ceny ovlivňují mj. podmínky čerpání dotace z Ev-
ropské unie, bez nichž by společnost TEPVOS nebyla schopna z vlastních zdrojů celkovou 
investici pokrýt a naplnit požadavky legislativy v oblasti životního prostředí. 
Ceny vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí pro příští rok celkově zvýší o 2,56 % včetně 
DPH, tedy o 1,77 Kč/m3. U čtyřčlenné domácnosti, při spotřebě cca 140 m3/rok tak dojde 
ke zvýšení nákladů na spotřebu pitné vody a odvedené odpadní vody o cca 21 Kč/měsíčně.
Dle dostupných zdrojů se však cena vody v  Ústí nad Orlicí stále pohybuje ve srovnání 
s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem a patří tak do první třetiny nejnižších 
cen v ČR.
V Ústí nad Orlicí dne 3. prosince 2013

Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
V Galerii pod radnicí budou ve dnech 15. – 31. ledna vystaveny soutěžní návrhy vzešlé 
z veřejné soutěže „Jednotný vizuální styl města Ústí nad Orlicí“, kterou město Ústí nad 
Orlicí vyhlásilo v říjnu 2013. 
Zahájení výstavy se uskuteční ve středu 15. 1. 2014 v 15 hodin.
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MĚSTSKÁ SPOLEČNOST TEPVOS A ZIMNÍ 
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ – II. ČÁST

V dnešním pokračování se zaměříme 
na praktickou část zimní údržby; nej-
prve o používané technice:
•	 údržbu hlavní, tzv. autobusové, 

trasy zajišťuje nákladní automo-
bil Renault Kerax vybavený ší-
povou radlicí a osazený sypačem 
o objemu 4,5 m3. 

•	 pro údržbu ostatních komunikací 
máme připraveny čtyři multikáry 
Fumo s radlicí a sypače.

•	 pro údržbu chodníku dva komu-
nální stroje se stejnou výbavou.

•	 autobusové zastávky, mostky, 
lávky a  přechody ošetřuje ručně 
skupina „pěšáků“. Letos poprvé, 
pod záštitou městské společnos-
ti TEPVOS, by měli být na tyto 
práce nasazen pracovníci v rám-
ci projektu veřejně prospěšných 
prací, v počtu 4 – 6 osob

Celkově se staráme o 60 km komuni-
kací a 60 km chodníků. Komunikace 
jsou ošetřovány pluhováním a  posy-
pem, většinou inertním materiálem 
(písek, štěrk), případně směsí písku 
a soli nebo při náledí roztokem solan-
ky. Za jednu sezónu spotřebujeme 
cca 70 tun soli, 200 tun písku a  60 
tun štěrku. Pro zajištění sjízdnosti 
problémových lokalit byly již začát-
kem listopadu rozmístěny po městě 
žluté posypové kontejnery s inertním 
materiálem, které pravidelně doplňu-
jeme.
Od začátku listopadu funguje na 

úseku Komunálních služeb městské 
společnosti TEPVOS dispečink zimní 
údržby, který zajišťuje pracovní poho-
tovost: 
•	 v pracovní dny od 4:00 do 21:00 

hodin
•	 v  sobotu, neděli a  o  svátcích od 

6:00 do 19:00 hodin. 
Pohotovost se skládá z  dispečera 
a  dvou osmičlenných pracovních 
směn. Pokyn k  nasazení pracovní 
směny vydává dispečer, jehož úkolem 
je i monitoring počasí a který denně, 
v  pravidelných intervalech, zapisuje 
do deníku zimní údržby měřitelné 
hodnoty počasí. Dále sleduje a zapisu-
je výšku sněhové pokrývky, stav po-
vrchů komunikací v  různých částech 
města a eviduje veškeré výjezdy tech-
niky, včetně popisu projetých lokalit. 
V  některých lokalitách bude zimní 
údržba probíhat ve zvláštním režimu. 
Jedná se o  komunikace, na kterých 
probíhá výstavba kanalizace nebo že-
lezničního koridoru. V těchto místech 
bude zimní údržbu provádět zhoto-
vitel stavby těžkou technikou, jelikož 
běžná technika používaná městskou 
společností TEPVOS by mohla být 
poškozena.
Přeji všem příjemně prožité zimní 
období vánočních svátků a  pokud 
možno, bez problémů se sjízdností 
a schůdností komunikací.

Petr Hovádek
ředitel Divize služeb

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
Stanoviště mobilních kontejnerů na odpad (sběrný 
dvůr) je v areálu firmy TEPVOS, spol. s r.o., Králové-
hradecká 1526, tel.: 465 525 579

Pondělí: 14:00 – 17:00 hodin
Úterý: 10:00 – 17:00 hodin
Středa: 14:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek:  14:00 – 17:00 hodin
Pátek: 10:00 – 17:00 hodin
Sobota:   8:00 – 12:00 hodin

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ OD 1.1.2014
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v roce 2013 
ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně 
z  nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně 
z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, 
výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digi-
talizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do 
osobního vlastnictví…), na
povinnost podat daňové přiznání do 31. 1. 2014, a to 
dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů (od 1. 1. 2014 zákon o dani 
z nemovitých věcí).
Dále sdělujeme, že dosavadní zákon č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemo-
vitostí pozbývá k 31. 12. 2013 platnosti. Daňové souvis-
losti dědictví a darování se od 1. 1. 2014 stávají součástí 
zákona o  daních z  příjmů, převody nemovitostí nově 
upravuje Zákonné opatření senátu o dani z nabytí ne-
movitých věcí č. 340/2013 Sb.
Bližší informace je možné získat na internetu http://
www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro 
Pardubický kraj, Územním pracovišti v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 550 111, fax 465 550 398.

Ing. Hana Krejčí
ředitelka územního pracoviště FÚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVSKÁ
Šplhám, šplháš, 
šplháme
Soutěž žáků 1.stupně 
ve šplhu, který již tra-
dičně naše škola po-
řádá, proběhla v  pátek 
22. listopadu. V  letoš-

ním roce se jí zúčastnily tři školy: ZŠ Ko-
menského, ZŠ speciální a  praktická UO 
a ZŠ Třebovská. Děti šplhaly ve dvou kolech 
a  součet časů určil jejich umístění. Vůbec 
nejlepšího času dosáhl Sebastian Balhar ze 
ZŠ Komenského, který do výše 4,5 m vyšpl-
hal za 4,5 s. Ceny i materiálové zabezpečení 
soutěže finančně podpořilo Město Ústí nad 
Orlicí, za což mu pedagogové školy děkují.
Výsledky soutěžících v jednotlivých kate-
goriích:
1.místo: Sebastian Balhar, Veronika 
Jenschke, Filip Kaleja, Karolína Kolářová, 
Lukáš Vacek, Nikola Kapounová, Milan To-
biška a Denisa Fikejzová

2.místo: Matěj Němeček, Alena Kuťáková, 
Tomáš Tuček, Kateřina Dudlová, Denis 
Komárek, Šárka Kuťáková, David Vaňukov 
a Soňa Krupková
3.místo: Jan Janůj, Kateřina Dolečková, Fi-
lip Vencl, Táňa Bartáčková, Dan Vaňukov, 
Karolína Šimunová, Ondřej Bartoň a Kris-
týna Pávková 

Perníčky pomáhají
Když v šesté třídě vznikl nápad pomoci Fi-
lipínám, které počátkem listopadu postihla 
přírodní katastrofa v podobě tajfunu, záplav 
a sesuvů půdy, nemysleli jsme si, že to pů-
jde tak snadno. Ale od dobré myšlenky je 
k dobrému skutku už jenom krůček, a  ten 
jsme zvládli. Děti i dospělí. Šlo to ráz na ráz. 
Příprava těsta – vykrajování perníčků – pe-
čení – balení – vysvětlení, proč to všechno 
– prodej spolužákům a  učitelům – dobrý 
pocit nás všech. A kolik jsme vlastně vybra-
li a poslali na veřejnou sbírku SOS Filipíny, 

kterou vyhlásil humanitární fond Člověk 
v tísni? Úžasných 2 330 korun!!! Děti na Fi-
lipínách za ně asi perníčky nedostanou, ale 
určitě budou vděčné za pitnou vodu a něco 
k  jídlu a  taky teplou přikrývku a oblečení. 
A nás, kteří jsme pomohli, to bude hřát.

Jak se dělají noviny
Novinařina je kumšt, o  tom se přesvědči-
li žáci sedmého ročníku díky projektu Jak 
se dělají noviny. Během jednoho měsíce 
„zkoumali“ noviny a  časopisy, jednotlivé 
rubriky, reportáže, zprávy, fejetony a  se-
známili se s profesemi, které s novinařinou 
úzce souvisejí. Navštívili redakci Orlického 
deníku, kde je šéfredaktor Karel Pokorný 
provedl radostmi i  úskalími žurnalistiky, 
dozvěděli se, co všechno musí tito lidé udě-
lat, než se nám každé ráno dostanou noviny 
do ruky. Tiskárna v Olomouci, kde se Orlic-
ký deník tiskne, je trochu z ruky, navíc tisk 
probíhá v noci, proto se vydali do ústeckého 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
KOMENSKÉHO

Počítačová soutěž a úspěch našich žákyň
Střední průmyslová škola elektrotechnická 
a  Vyšší odborná škola, Pardubice, pořá-
dala ve středu 27. 11. 2013 tradiční soutěž 
pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří si zde mohli 
vzájemně poměřit své znalosti a dovednosti 
v práci s počítačem. Téma letošního ročníku 
byla hudba. 186 soutěžících muselo nejprve 
vykonat znalostní test 25 otázek a pak zpra-
covat zadání o hudbě v kategoriích Grafic-
ký návrh, Tvorba prezentace nebo Tvorba 
webových stránek. Karolína Sedlářová z 8. 
A obsadila krásné 2. místo v kategorii Gra-
fický návrh a  Nela Dostálková taktéž z  8. 
A  skončila rovněž na 2. místě v  kategorii 
Tvorba prezentace. Blahopřejeme a  těšíme 
se na tak skvělou reprezentaci naší školy 
i v dalším roce.

*** *** ***

Dne 3.12. proběhl na I.stupni vánoční jar-
mark. Díky skvělé práci dětí, učitelek a ro-
dičů si návštěvníci mohli vybrat z  obrov-
ského množství různých ozdob, perníčků, 
adventních kalendářů, svícínků a  mnoho 
dalšího. Také si všichni mohli vychutnat 
vánoční atmosféru v  krásně vyzdobených 
třídách, posedět u čaje či vánočního punče 
a  ochutnat skvělé domácí cukroví. Veliký 
zájem veřejnosti potěšil hlavně děti, které si 
vyzkoušely roli obchodníčků, když své vý-
robky nabízely a prodávaly. Děkujeme měs-
tu za finanční podporu.

VŠEM SVÝM ŽÁČKŮM PŘEJEME 
ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2014.

Grantisu, kde stroje připomínají svojí rychlostí tak trochu formule, 
a přestože používají pouze čtyři barvy, nakonec se objeví překrásná 
duha. Takováto kouzla nejen s barvami, ale i se slovy provázela žáky 
celým projektem. Možná někdo z nich bude v čarování pokračovat 
a dočkáme se příspěvku ve školním časopise Pestránky či v rubrice 
U nás doma v Orlickém deníku.

Setkání předškoláků
V letošním školním roce již podruhé navštívili malí předškoláci ZŠ 
Třebovská. Setkání, které se uskutečnilo 3.12. 2013, bylo zaměřeno 
na tradici Mikuláše s čertem. Pro děti byly připraveny činnosti na 
interaktivní tabuli, malování, zpívání i  taneček. V  druhé polovině 
akce se k  dětem připojili jejich rodiče a  program se přesunul do 

školní tělocvičny. Rodiče si s dětmi hráli a řešili společně zábavné 
úkoly. Nakonec přišel i čert s plným pytlem překvapení. Děkujeme 
rodičům i dětem za příjemnou atmosféru.

Bystřický festival pod vánočním stromkem
Na sobotu 14. 12. 2013 dostali žáci naší školy příležitost vystoupit 
se svým programem na připraveném polském vánočním festivalu. 
V Bystřici Kladské představili hudební pohádkové pásmo, které na-
cvičili žáci hudebně pohybového kroužku pod vedením paní učitel-
ky Dáši Pavlíčkové. Pro školu to byla první příležitost zúčastnit se 
veřejného vystoupení pro občany města Bystřice. Škola děkuje Měs-
tu Ústí nad Orlicí za možnost zúčastnit se této předvánoční akce 
v partnerském městě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATŘÍ ČAPKŮ
Fotosoutěž
Dvanáct žáků naší školy se zúčastnilo 
fotografické soutěže pořádané eko-
centrem Podorlicko z České Třebové 
na téma „Příroda ve městě“ a „Houby 
ve městě“.
V  kategorii A  do 15 let „Houby ve městě“ 
(černobílá fotografie) získala Marie Vicano-
vá (7.B) 1. místo a  v  téže věkové kategorii, 
tentokrát za barevnou fotografii, získaly naše 
žákyně:
1. místo: Tereza Ilgnerová (7.B)
2. místo: Pavlína Vyčítalová (6.B)
3. místo: Kristýna Dufková (9.A)
V  soutěži „Příroda ve městě“ v  kategorii 
A (černobílá fotografie) získala 1. místo Nela 
Netková ze 6.A. Vernisáž výstavy proběhla 
17.11.2013 v České Třebové. Přeji jim další 
zajímavá setkání s přírodou nejen přes čoč-
ku fotoaparátu. Mgr. Alena Jirásková

Sportovní akce
Konec roku 2013 byl na ZŠ Bratří Čapků 
nabitý sportovními soutěžemi. V  listopa-
du proběhla školní kola ve florbalu dívek 
a chlapců, která se již tradičně setkala s vel-
kým zájmem žáků. V  obou kategoriích se 
zúčastnily všechny třídy 2. stupně, což v cel-

kovém počtu bylo přes 80 žáků.
Dále proběhlo školní kolo v plavání, ve kte-
rém se v  plaveckých drahách vystřídalo 58 
dětí. V  mimoškolních aktivitách jsme se 
v  listopadu zúčastnili okrskových kol ve 
florbalu a také v plavecké lize škol, kde jsme 
skončili druzí za Gymnáziem Ústí n. Orlicí.
 Mgr. Jan Jetmar

Týden tvořivé fantazie
Ve školní družině proběhl od 25.11. do 
29.11.2013 Týden tvořivé fantazie. V  jeho 
průběhu se děti seznámily s  netradičními 
výtvarnými a rukodělnými technikami. Za-
ujatě vytvářely hedvábné mandaly, malovaly 
skleněné obrázky a hrnečky, batikovaly taš-
ky. Též se seznámily s technikou drátkování 
a výrobou glycerinových mýdel. S nadšením 
se podílely na výrobě vonných gelových 
svíček a  řady dalších  drobností. Všechny 
výrobky udělaly velkou radost nejenom dě-
tem, ale i jejich blízkým jako vánoční dárky. 
Tímto děkujeme městu  Ústí nad Orlicí za 

finanční podporu, bez níž by tento pro-
jekt nemohl být uskutečněn. 

Děkuje kolektiv školní družiny 
ZŠ Bratří Čapků 

Slavnostní otevření relaxačního koutku
Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 
1332 dne 25.11.2013 uspořádala slavnostní 
otevření relaxačního koutku. V dopoledních 
hodinách pracovníci školy uvítali v  nově 
otevřených prostorech relaxačního koutku 
odborné pracovníky z  řad zástupců města, 
ostatních škol ve městě či speciálně-pedago-
gického centra, představili program a náplň 
relaxačního koutku a informovali o realiza-
ci nového projektu „Učíme se rádi“, v rámci 
kterého je relaxační koutek otevřen. 

Mgr. Eva Pavlovičová

Dne 22.1.2014 srdečně zveme všechny zá-
jemce o bližší seznámení s interiérem naší 
školy na Den otevřených dveří. Přijďte se 
podívat, v  jakém prostředí tráví čas Vaše 
děti, a možná i zavzpomínat na svá školní 
léta. Zápisy dětí do prvních tříd proběhnou 
na naší škole ve dnech 28.1. a 29.1.2014.

Srdečně Vás zve kolektiv zaměstnanců 
ZŠ Bratří Čapků

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA JAR. KOCIANA

Tříkrálový koncert - J. J. Ryba – Česká mše 
vánoční symfonický orchestr DECAPODA
neděle 5. ledna v 17:00 hod. – kostel v Ústí 
nad Orlicí
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 6. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. Jitky Balaštíkové - klavír
a Ludmily Hrodkové – housle
pátek 17. ledna v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Školní kolo soutěže v uměleckém přednesu
pátek 17. ledna od 14.00 hod. – učebna dra-
matického oboru
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 20. ledna v  17:00 hod. – koncertní 
sál ZUŠ
Koncert přípravné hudební výchovy
středa 22. ledna v 18:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
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Školní kolo soutěže – kytara
čtvrtek 23. ledna v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Houslový recitál Ivety Pirklové
pátek 24. ledna v 18.00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Školní kolo soutěže – klavír
úterý 28. ledna od 14.00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. Josefa Kučery – trubka
a Miroslava Němce – klavír
středa 29. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. Lindy Gregarové – bicí ná-
stroje
čtvrtek 30. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru paní uč. Aleny Lorencové – housle
pátek 31. ledna v 16:00 hod. – koncertní sál 
ZUŠ 

Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, Ústí n.O., 

tel.: 465 569 551, e-mail:info@zusuo.cz

„JSME OSMÍ!“ JÁSALI ÚSTEČTÍ GYMNAZISTÉ V CHEBU
21. listopadu 2013 se uskutečnil již 22. roč-
ník celostátní historické soutěže v  Chebu, 
tentokráte nazvaný „Od revoluce 1848 ke 
vzniku Československa“. Přes prázdniny 
jsme téma zpracovávali a  téměř tři měsíce 
učili. A  najednou to bylo tady, najednou 
jsme se my, studenti Gymnázia Ústí nad 
Orlicí, Jan Procházka, Jan Mareš a Kateřina 
Bubnová pod nejlepším vedením paní pro-
fesorky Jiřiny Doležalové vydali vstříc, pro 
mě, té nejtěžší soutěži.
Vlak si spokojeně oddechuje a my po úpor-
ných šesti hodinách cestování konečně sto-
jíme 
před vidinou posledního opakování a  tep-
lé postele ve Františkových Lázních. Ráno 
všechny účastníky soutěže dopravují speci-
ální autobusy k budově Gymnázia Cheb.
Napětí houstne, začínají projevy význam-
ných osobností, srdíčka nám tlučou rychle-
ji, ruce se potí. První kroužkovací kolo za-
měřené na události, nad kterými kroutíme 
hlavou. Vzato kolem a kolem naše sebevě-
domí se poněkud srazilo. Druhé doplňova-
cí kolo a už pomalu pociťujeme vzrůstající 
beznaděj nad obtížností letošního ročníku. 

No, nešlo se nám lehko na kolo třetí a nej-
rozsáhlejší. Většina dobře, až na nešťastné 
fotografie osobností, ty se nedaly zvládnout. 
Zadavatelé se soustředili hlavně na foto-
grafie z  mládí. Schválně, zkuste porovnat 
ty svoje. Čtvrté a poslední kolo - nahrávky 
s  ukázkami, kde autory byli např. Magda 
Vašáryová, či dokonce prezident Gašpa-
rovič. Na poslední chvíli napsaná opereta 
Polská krev a my posunujeme ambice o stu-
pínek níže.
Aby vyletěly vzápětí až do oblak. Protože 
osmé místo ze 75 gymnázií získává … Ústí 
nad Orlicí. Nepopsatelně krásný zážitek. 
Tak jsme to nakonec přeci jen zvládli, ho-
nilo se nám hlavou a v euforii přebírali ceny.
Vědomí, že jsme nezklamali a obhájili v této 
soutěži dobré jméno naší školy, mě po-
řád nabíjí optimismem, který se pokusím 
uchovat i  do dalšího ročníku zaměřeného 
na období první republiky. Jenomže než se 
tak stane a my opět navštívíme západ Čech, 
musíme projít nově krajským kolem a  já 
věřím, že v nové sestavě se dostaneme zase 
o kousek dál.

Kateřina Bubnová

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
Ředitelka SZŠ zve žáky 9. tříd na přijímací 
zkoušky nanečisto, které se budou konat ve 
středu 5. března 2014 od 8:00 do 12:30 ho-
din v budově Střední zdravotnické školy, Ústí 
nad Orlicí, Smetanova 838.
Cílem je vyzkoušet si testové úlohy a atmosfé-
ru zkoušek. Testy jsou sestaveny společností 
Scio, a.s., která připravuje přijímací zkoušky 
v Pardubickém kraji již čtvrtým rokem. Cena 
sady testů (český jazyk, matematika a obecné 
studijní předpoklady) je 108,- Kč a poštovné. 
Úhrada proběhne v den konání zkoušek. 
Informace a přihlášku najdete na www.szsuo.
cz (odkaz Přijímací řízení – Přijímací zkouš-
ky nanečisto). Zájemci, i ti, kteří nepodávají 
přihlášku ke studiu na SZŠ, se mohou při-
hlásit do 7. února 2014 elektronicky na e-
-mailové adrese szsuo@szsuo.cz, telefonicky 
na čísle 465 521 292, 728 596 346 (sekretari-
át) nebo mohou přihlášku přinést osobně na 
sekretariát školy (paní Janě Moravcové). Při 
přihlašování vždy uveďte: jméno, příjmení, 
rok narození, studijní obor.

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SZŠ
Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, Ústí n.O., www.szsuo.cz

ve školním roce 2014/2015 otevře 2 třídy denního studia 4letého oboru
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT • 53-41-M/01

1 třídu denního studia 4letého oboru
SOCIálNí čINNOST • 75-41-M/01

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 18. 1. 2014 08:00 – 12:00 hodin
Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA SŠA V ÚNORU 2014

Zveme všechny zájemce o  studium na naší 
škole na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční 19. února 2014 od 12:00 do 17:00 
hod. Rádi Vás provedeme areálem školy, 
střediskem praktického vyučování a podáme 
informace o  možnostech studia, stravování, 
ubytování......atd.
Středisko teoretické výuky: Dukelská 313
Středisko praktického vyučování: Třebovská 348

Pavel Jantač
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí

ODBORNÉ EXKURZE STUDENTŮ SŠ AUTOMOBILNÍ ÚSTÍ N.O.
V rámci svého odborného růstu se studenti Střední školy automobilní zúčastnili v listopadu 
a prosinci 2013 několika exkurzí do firem, které přímo souvisí s automobilním průmyslem.
Žáci l. ročníku se vydali na exkurzi do firmy SOR Libchavy. Druhé ročníky oboru autot-
ronik se zúčastnily exkurze ve firmě HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. v Mohelnici. Firma se 
zabývá zejména vývojem a výrobou automobilových světlometů.
Žáci 3.A oboru „Dopravní prostředky“ se zúčastnili exkurze na kontejnerovém překladišti 
firmy METRANS, a.s. v České Třebové, čtvrťáci zase jeli do firmy ŠKODA AUTO a.s.
Díky obětavosti učitelů a  vstřícnosti uvedených firem si tak mohou naši studenti spojit 
teorii probíranou ve škole s praxí, což vede k jejich odbornému růstu, zvýšení jejich kom-
petencí a uplatnitelnosti na trhu práce.

V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI ZABODOVALI I ÚSTEČTÍ GYMNAZISTÉ
Krajská knihovna v Pardubicích a Středisko východočeských spisovatelů vyhlásily již popáté 
„Pardubické střípky“, soutěž pro mladé literáty a výtvarníky ze základních a středních škol. 
Tentokrát se nesla v duchu tématu „Voda - živel i přítel“.

Do literární části se zapojili i studenti z Gymnázia Ústí nad Orlicí, kteří opět výborně repre-
zentovali svou školu. I přes velkou konkurenci (zúčastnilo se 21 škol, jež pořadatelům zaslaly 
154 příspěvků) obsadili gymnazisté přední příčky takřka ve všech kategoriích. V II. kategorii 
tak na krásném druhém místě skončila Lizaveta Paulavets (1.B), ve III. kategorii taktéž na 
druhém místě její sestra Máša Paulavets (4.B), v kategorii IV. obsadil druhou příčku Petr Jano-
ta (6.B) a pomyslnou bronzovou placku si vysloužila Kristýna Klazarová (5.B), v V. kategorii se 
o stříbro podělily spolužačky Petra Čermáková a Anna Marie Dombajová (obě 3.A). Mimo to 
si ještě Markéta Divišová (2.B), Zuzana Hejlová (4.B), Lenka Ráčková (6.B), Kateřina Bubnová 
(7.B) a Tereza Dvorská (3.A) ze soutěže přivezly čestné uznání.
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GYMPLÁK BODOVAL I V ROCE 2013
Být redaktorem školního časopisu nepřináší jen možnost přispívat, 
tvořit a  informovat, ale jak se tři studentky z Gymnázia v Ústí nad 
Orlicí přesvědčily, vlastní práce může tvůrcům zajistit i účast v celo-
státní soutěži. Již od roku 2007 se v Brně pořádá soutěž Školní časo-
pis, letos tedy slaví už sedm let od vzniku.
Cílem projektu je podpořit tvorbu školních magazínů po celé repub-
lice. Z jednotlivých krajských kol postupují vítězové do kola celostát-
ního. Časopis ústeckých gymnazistů Gymplák se již poněkolikáté 
za sebou dostal mezi nejlepší z nejlepších, a část redakce tak mohla 
všední školní den vyměnit za výlet do Brna.
Po krátkém zahájení následovala první část programu – workshopy 
zaměřené na žurnalistiku. Studenti se mohli rozhodnout mezi tématy 
jako recenze, příběhy, tvorba ve Wordpressu a dalšími. Největší ode-
zvy se ovšem dočkal blok se zaměřením na indickou kuchyni, který 

kromě vaření sliboval i ochutnávky. Odpolední náplní pak bylo sa-
motné vyhlášení, při kterém se ocenění předávala v pestré škále kate-
gorií. Hodnotila se tak třeba 
grafika, obsah časopisu nebo 
webové stránky.
I  Gymplák se dočkal úspě-
chu v  podobě ocenění po-
roty. Utvrdili jsme se tak, 
že naše práce není zbytečná 
a dokáží ji ocenit i profesio-
nálové. A  máme díky tomu 
motivaci do dalšího soutěž-
ního ročníku. 

Markéta Popelářová (6.B)

SENIOR KLUB PŘI CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Pátek 10. a  17. ledna – PLAVÁNÍ PRO 
ČLENY SENIOR KLUBU, od 14:00 do 15:30 
hod. v krytém plaveckém bazénu v ÚO, pla-
vání je spojené se cvičením ve vodě, vstup 50 
Kč na průkazku Senior klubu

Středa 15. ledna – PŘEDNÁŠKA 
V KNIHOVNĚ, v rámci Akademie volného 
času zveme naše členy do knihovny na před-
nášku prof. PhDr. Františka Musila CSc. na 
téma „Průšvihy východočeské středověké 
šlechty“. Začátek přednášky je v 18:00 hod., 
vstup volný.

Pondělí 20. ledna – EXPEDICE KONGO, 
cestopisná přednáška fotografa, novináře 
a  cestovatele pana Tomáše Kubeše z  Prahy. 
Přednáška se koná od 19:00 hod. v  Roško-
tově divadle. Vstupné pro členy SK 45 Kč. 
Hlásit se můžete v kanceláři SK každé úterý 
od 10:00 do 12:00 hod., akci má na starosti 
pí Bílková.

Čtvrtek 23. ledna – TRADIČNÍ VYCHÁZ-
KA ZA ÚSTECKÝMI BETLÉMY – prohlíd-
ka betlému pana Heraina. Sraz účastníků ve 
13:30 hod. na autobusovém nádraží, po 
ukončení akce posezení v  restauraci Sport 
hotel. Akci má starosti pí Bílková.
V roce 2014 přejeme všem zdraví a spokoje-
nost. Těšíme se na setkávání s Vámi na na-
šich akcích!

Upozornění: první služba ve Sladkovně je 
7.1.2014. Připomínáme členům povinnost 
zaplatit do konce března členský udržovací 
poplatek na rok 2014 ve výši 200 Kč.
Kontakty na SK: pí Šamšulová 722 475 129, 
pí Bílková 722  475  132, pí Tomanová 
731 601 548, p. Hošek 605 355 863
Těšíme se na Vaši účast!

Za výbor Senior klubu 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

POZVÁNKA NA AKCE CSP MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí – Chráněné bydlení Vás srdečně zve na akci 
SUCHÁ VAZBA DO RÁMEČKU dne 14. ledna od 12:30 hod. v jídelně Chráněného byd-
lení, Na Pláni 1343. Nezapomeňte s sebou hlavně brýle. Dekorační materiály budou k dis-
pozici, vstup volný.
Těšíme se na Vás!!

Jana Ešpandrová, ředitelka CSP

VÁNOČNÍ POSEZENÍ O.S. PAS
První adventní víkend proběhlo v Ústí nad 
Orlicí setkání rodičů s dětmi s postižením. 
Pro děti a rodiče bylo připraveno malé ob-
čerstvení. Kdo chtěl, mohl si ozdobit per-
ník, vytvořit věnec či dekoraci z větviček, 
vytvořit přáníčko, zkusit si vytvořit svící-
nek. Skládaly se obrázky z Oskoly. Rodiče 
se dozvěděli o plánovaných aktivitách při-
pravovaných v příštím roce, mohli využít 
poradenství. K vánoční atmosféře a dobré 
náladě nám zahrál na varhany písničky na 
přání a koledy Vilém Antonín Munya- hu-
debník s  Aspergerovým syndromem. Pro 
děti čekal pod stromečkem perník s  čer-
tem a Mikulášem a plyšový dárek. 
Děkujeme za spolupráci všem studentům, 
dobrovolníkům.
Děkujeme za podporu našich aktivit měs-
tu Ústí nad Orlicí, Městu Pardubice, kra-
ji, Konzumu, Výboru dobré vůle nadace 
Olgy Havlové a dalším drobným materiál-
ním dárcům.
Přejeme všem krásné svátky prožité v klid-
né pohodové atmosféře v  kruhu rodiny. 
Rodičům s dětmi s postižením přejeme do 
nového roku pevné nervy, dětem hodně 
úspěchů a zdraví.
Za občanské sdružení Poruchy autistického 
spektra Zuzana Poláková
Více info o našich aktivitách zuzka.zuzu@
seznam.cz

ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Dne 9. 12. 2013 proběhlo předvánoční se-
tkání dětí z rodin, které vybraly terénní pra-
covnice odboru sociálních služeb Městského 
úřadu. Děti si za pomoci pracovnic vyrobily 
adventní věnečky dle svých vlastních nápadů 
a  inspirace. Akce se mohla uskutečnit díky 
finančním prostředkům z  projektu Podpo-
ra terénní práce ve vyloučených lokalitách 
a Města Ústí nad Orlicí. Děti strávily příjem-
né odpoledne s vánočním stromečkem, bet-
lémem, koledami, cukrovím a užily si před-
vánoční atmosféru. 
Odbor sociálních služeb města Ústí nad Orlicí

NÁSTROJ POMOCI V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA
Dne 9. 12. 2013 Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo „Zásady města Ústí nad Orlicí 
pro poskytování dotace z rozpočtu města pro fyzické osoby, které se ocitly v mimořádně ob-
tížné životní situaci související s hrazením nájemného“. Podnětem pro vytvoření těchto zásad 
byly stále vznikající dluhy na nájemném a jiných platbách za služby poskytované v souvislosti 
s užíváním bytu především v první fázi po nastěhování do městského bytu. Pomoc je konci-
povaná tak, že při splnění všech podmínek „Zásad“ dotace pokryje náklady na nájemném 
v období prvních třech měsíců a pomůže osobám, které se ocitly v mimořádně obtížné situaci 
zajistit následný nárok na dávky určené k úhradě nákladů na bydlení. Tyto dávky budou se 
souhlasem příjemce nadále zasílány na účet města. Dotace je nenároková, pouze jednorázová 
a při nesplnění podmínek bude povinností příjemce dotaci vrátit. Smyslem dotace je snížení 
dluhů na nájemném a zabránění nárůstu dalších dluhů. 
Bližší informace získáte na odboru sociálních služeb nebo na webových stránkách města Ústí 
nad Orlicí v sekci odbor sociálních služeb. Mgr. Ivana Nečekalová, odbor sociálních služeb
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
SENIOR DOPRAVA ČČK: 
službu lze objednat na tel.: 
774 412 117, permanent-
ky jsou k  dostání na ČČK, 
Kopeckého 840, nebo na IC 
v  budově radnice. Senior do-
prava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí a  Pardubického 
kraje.
CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, re-
laxační a  volnočasové centrum nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840

8. ledna – BEZPEČÍ SENIORŮ – beseda 
s  paní Vackovou z  městské policie o  bez-
pečí seniorů v  domácnosti, na nákupech..., 
od 16:00 hodin, Společenské centrum ČČK, 
vstup zdarma
9. ledna – DRÁTKOVÁNÍ – šikovné ručič-
ky, výtvarná dílna od 14:00 hodin ve Spole-
čenském centru, vstupné 30 Kč
17. ledna – SPOLEČENSKÉ HRY od 10:00 
hodin ve Společenském centru
24. ledna – PĚJME PÍSEŇ DOKOLA...., 
společné zpívání písní od 13:00 hodin ve 
Společenském centru
31. ledna – KŘAPÁČOVÉ HODY od 13:00 
hodin ve Společenském centru

PRAVIDELNÉ AKCE – SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM ČČK:
Kavárnička – Centrum setkávání: každý pá-
tek od 8:00 – 15:30 hodin
Masáže klasické, havajské, reflexní terapie 
a Shiatsu: bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998
SNOEZELEN: relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a objednání na tel.: 775 
112 998
Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz. Centrum pro život je zapoje-
no do programu Senzační senior – SENSEN.
Změna programu vyhrazena!

KAVÁRNIČKA V  DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hodin.
PODĚKOVÁNÍ: Oblastní spolek ČČK Ústí 
nad Orlicí děkuje všem dárcům za podpo-
ru akce Strom splněných přání.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO 

KRAJE, DETAŠOVANÉ 
PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Nabízí tyto služby:
SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Tuto službu mohou využívat osoby se 
zdravotním postižením ve věku od 19 do 
64 let a  senioři ve věku od 65 do 80 let. 
Internetová učebna je otevřena každý pra-
covní den od 8.00 do 16.00. Zájemcům 
o  službu, nabízíme zdarma školení v  zá-
kladech obsluhy osobního počítače, kurz 
Základy znakového jazyka, doprovody 
k lékaři a na zájmové aktivity.

OSOBNÍ ASISTENCE 
Je určena pro osoby se zdravotním posti-
žením, které potřebují pomoc při zvládání 
každodenních situací. Služba je posky-
tována osobám od 1 roku věku včetně 
starších seniorů nad 80 let se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního posti-
žení, nemoci nebo věku. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADEN-
STVÍ 
V rámci této služby se na nás mohou obrá-
tit lidé se zdravotním postižením, senioři 
a  jejich blízcí s nejrůznějšími dotazy a  to 
osobně, telefonicky, e-mailem nebo poš-
tou. Také nabízíme prodej baterií do slu-
chadel za výhodnou cenu.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH PO-
MŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
V  současné době je možné si vypůjčit 
chodítka, mechanický vozík, dětské berle, 
speciálně upravené kolo a pojízdnou pol-
strovanou sedačku.
Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (budova 
RIETER, 3. podlaží), ÚO, tel.: 465 525 324, 
www.czp-pk.cz
Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, mobil: 
775  693  985, e-mail: eva.jirincova@czp-
-pk.cz
Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracov-
ník, mobil: 775 693 983, e-mail: mejdrova.
barbara@czp-pk.cz

HOSPICOVÁ PÉČE – PÉČE O UMÍRAJÍCÍHO PACIENTA OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ N.O.

Nově máme v našem týmu lékaře, který pa-
cienta navštíví v  jeho domácím prostředí 
a seznámí se s jeho zdravotním stavem. Dále 
pak drží pohotovost pro sestry na telefonu 
odpoledne a v nočních hodinách, kdy ošet-
řující lékař nemocného neordinuje. Ošetřu-
jící lékař s  touto spoluprací musí souhlasit 
a na léčebném, paliativním postupu s hospi-
covým lékařem spolupracuje. Pro sestry to 
znamená, že pacient v  domácím prostředí 
nemusí trpět bolestí a jinými nepříjemnými 
příznaky vážné nemoci a  mohou aplikovat 

léčiva vždy, když se pacientův stav zhorší. 
Pro  hospicovou péči, zapůjčujeme pomůc-
ky, které sestry potřebují pro odbornou prá-
ci zdarma (infuzní stojany, infuzní pumpy, 
odsavačky, nebulizátor, lineární dávkovače 
– ke kontinuální aplikaci léčiv na snížení 
bolesti).
Tato práce je náročná, sestry jezdí k  paci-
entům většinou 3x denně, na telefonickou 
žádost rodiny i v noci. Získáváme stále větší 
zkušenosti a pracujeme s osobním přesvěd-
čením o hodnotě této služby. Máme velkou 

úctu k pečujícím rodinám nemocného. Jsme 
přesvědčeny, že poslední dny a chvíle každé-
ho z nás jsou vzácné, důležité a zasluhují ten 
nejlepší přístup a péči.
S přáním všeho dobrého a za kolektiv cha-
ritních sestřiček 

vrchní sestra Petra Kaplanová

Více informací na www. charleto@orlicko.
cz, na tel: 731 402 322, osobně PO- PÁ od 
13:30- 14:30 v provozovně Ústí nad Orlicí, 
17. listopadu 69

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 
O.S. PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Pronásleduje vás strach, úzkost a hlasy, které 
vás ponižují? Neorientujete se v životě, který 
kolem vás běží? Duševní nemocí může one-
mocnět každý a život takového člověka není 
lehký. O.s. Péče o duševní zdraví Vám nabízí 
pomocnou ruku. Lidem s duševním nemoc-
něním pomáháme při řešení praktických 
a sociálních problémů (vyřizování úředních 
záležitostí, zařizování lékařské péče, finanční 
hospodaření a řešení dluhů, hledání zaměst-
nání a praktické tréninky).
Sdružení nabízí v  Ústí nad Orlicí i  skupi-
nové volnočasové aktivity. K čemu je takový 
volnočasový klub dobrý? Je to prostor k se-
tkávání, sdílení zkušeností, vzájemné po-
moci, potkávání nových přátel. Lze zde zažít 
spoustu zážitků, něco si vyrobit, seznámit se 
s  novými lidmi, které trápí podobné potí-
že. Hlavním smyslem je především NEBýT 
SÁM.
Návštěvníci se podílí na programech setkání. 
Společenská setkávání lidí s  duševním one-
mocněním probíhají ve městě také díky jeho 
finanční podpoře.
V  roce 2013 se klub konal každý týden ve 
středu v  dopoledních hodinách v  budově 
Okresního mysliveckého spolku. Uskuteč-
nilo se celkem 39 setkání a 186 návštěv. Ná-
vštěvníci měli možnost věnovat se mnoha 
různorodým aktivitám - společenským hrám 
či výtvarným aktivitám. Chodili na bowling, 
podnikali různé výlety. Navštívili ZOO ve 
Dvoře Králové n.L., Tvrz Orlici nebo Vojen-
ské muzeum v Králíkách. V prosinci se také 
podívali na adventní trhy do Vídně. Měli 
také možnost formou her a  speciálních po-
můcek trénovat svoji paměť. Pořídili jsme 
rovněž pomůcky na výtvarné aktivity. Rádi 
bychom vedení města poděkovali za finanční 
podporu, bez které bychom nemohli našim 
klientům nabídnout rozmanité volnočasové 
aktivity, které by si například sami nemohli 
dovolit a  které jim pomáhají se zvládáním 
nemoci a  zpestřují mnohdy životní stereo-
typ. Velmi si podpory vážíme. 
Více informací na www.pdz.cz. 
Kontakt: 465 381 521, pdz-uo@pdz.cz. 
Přejeme všem našim uživatelům, spon-
zorům, donátorům a  čtenářům a  redakci 
šťastný rok 2014.
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PROMĚNY ZAHRADY 2014
Již čtvrtým rokem se postupně snažíme upravovat 
nevyužívanou zahradu u pavilonu dětského oddělení 
Orlickoústecké nemocnice,a.s. V letošním roce jsme 
výrazným způsobem dokázali změnit vzhled původní 
zahrady. Dosud se, díky štědrosti sponzorů a pravi-
delné podpoře města Ústí nad Orlicí, podařilo vysá-
zet a  instalovat jednotlivé prvky z  vrbového proutí, 
(velryba, altán a lavičky). Zahrada však stále nemohla 
být využívána z důvodu nevhodného přístupu a ne-
rovností terénu. Rychlou změnu odstartovalo přidě-
lení městské dotace pro rok 2014 a následný finanční 
sponzorský dar Nadace AGROFERT HOLGING, na 
kterou jsme se obrátili s prosbou o finanční pomoc. 
V červenci jsme obdrželi informaci o kladném vyří-
zení naší žádosti. Přidělení dotace však bylo podmí-
něno realizací plánovaných úprav do konce měsíce 
října. Nejdříve jsme měli velké obavy, zda se nám 
plánovaný termín podaří dodržet, ale opět nám přálo 
štěstí, když jsme našli regionální firmu zabývající se 
úpravami zahrad. Na počátku září si pracovníci firmy 
„Denivková zahrada“ přijeli vše prohlédnout a oka-
mžitě nabídli přijatelné řešení zhotovení bezbarié-
rového přístupu a nutných úprav terénu. Vstříc nám 
vyšla i  firma TEKAM, která dodala v  krátkém čase 
zelený pískovec na schodiště a cesty. Všechny pláno-
vané práce byly zhotoveny během pouhých dvou dnů, 
a to ve výborné kvalitě. Na konci měsíce září jsme si 
již mohli spojeně říct: „A je to!“. 
Děkujeme tímto všem, kteří nám pomohli během 
posledních čtyř let s  realizací vysněné zahrady pro 
nemocné děti i  další pacienty nemocnice. Zároveň 
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a  splnění všech 
malých i velkých přání. Prožijte v klidu a pohodě čas 
adventu i svátky vánoční.

Za všechny pedagogy a zdravotníky děkuje 
Světlana Myšáková, učitelka ZŠ při nemocnici

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ DĚKUJE A INFORMUJE
Jménem občanského sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, které zřizuje Linku důvě-
ry, bychom chtěli poděkovat městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu, kterou nám 
poskytlo v roce 2013 a které si velmi vážíme.
Dále bychom chtěli informovat, že sociální služba telefonická krizová intervence – 
Linka důvěry Ústí nad Orlicí rozšířila možnost komunikace zdarma prostřednictvím 
programu SKYPE. Zájemci o naši službu nás naleznou na Skype pod uživatelským 
jménem linka.duvery.uo. 
Zároveň přejeme všem občanům města Ústí nad Orlicí krásný rok 2014.

Za o.s. KONTAKT Jarmila Hrušková, předsedkyně sdružení

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
27.12. – MUDr. Bohuslav Nejedlý, Palackého 349, Choceň,  tel.: 465 472 408
28.12. – MUDr. Jitka Němcová, Smetanova 1390, ÚO,  tel.: 465 523 310
29.12. – MUDr. Blanka Martinková, Pernerova 1573, Choceň,  tel.: 465 471 692
30.12. – MUDr. Radim Podgorný, Gen. Závady 116, V. Mýto,  tel.: 465 423 957
31.12. – MUDr. Dana Polzerová, Třebovská 140, ÚO,  tel.: 465524 087
1.1.2014 – MUDr. Jarmila Dostálová, Husova 191, V. Mýto,  tel.. 465 423 949
4. – 5.1. – MUDr. Jiří Richter, Dolní Libchavy 278,  tel.: 465 582 058
11. – 12.1. – MUDr. Jana Smrčková, Dolní 443, Choceň,  tel.: 465 471 560
18. – 19.1. – MUDr. Eva Pirklová, Litomyšlská 590, ČT,  tel.: 606 704 599
25. – 26.1. – MUDr. Zdeněk Škorpil, Štefánikova 396, V. Mýto,  tel.: 465 423 824
1. – 2.2. – MUDr. Dagmar Špajová, Masarykova 1071, ČT,  tel.: 465 534 149

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI, 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Zveme vás do Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí na divadelní představení hry 
„Hříčky o královnách“, Oldřicha Daňka, v provedení ochotnického spolku Vicena 
v sobotu 11. ledna 2014 v 19:30 hod. Cena pro člena SPCCH je 100 Kč, pro nečlena 
110 Kč.
Svoz účastníků tam i zpět je zajištěn (Hylváty ČSAO ve 18:45 hod., Dukla ve 18:50 
hod., Tvardkova ve 18:55 hod., Penzion v 19:00 hod.). Zájemci se mohou přihlásit 
v úterý 7. 1. 2014 od 11:00 hod. ve „Sladkovně“ nebo telefonicky na 737 378 815. 

Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

V prosinci se naši uživatelé připravovali hlavně na Vánoce a to na vánoční jarmark v Ústí nad Orlicí, vánoční Muzicírování v Pardubicích, kde 
uživatelé vystoupili se dvěma tanečky, na návštěvu předvánoční Prahy spojenou s prohlídkou památek, Dobrovolnické Vánoce a hlavně na 
tradiční Vánoce ve Stacionáři, na které každoročně zveme zástupce města a významné sponzory.
Pokud nám to sněhové podmínky dovolí, budeme začátkem ledna trénovat na Zimní speciální olympiádu v Krkonoších.
Ještě jednou přejeme našim čtenářům, příznivcům a sponzorům pevné zdraví a úspěchy v roce 2014.

Hana Zastoupilová, ved. přímé péče

INFORMACE Z DOMOVA DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Domov důchodců Ústí n.O. bude v březnu 
spolupořadatelem mezinárodní konferen-
ce s tématem strategického přístupu k péči 
u Alzheimerovy choroby
Konference české sekce mezinárodní plat-
formy A – FORUM CS, která za účasti čes-
kých, slovenských a  holandských ředitelů 
pobytových zařízení pro seniory proběhne 
24. a 25. března 2014 v Litomyšli, má mezi 
pořadateli také Domov důchodců Ústí nad 
Orlicí. Podílíme se na přípravě konferenč-

ního programu, budeme dodavateli části 
konferenčního cateringu, zodpovídáme za 
propagaci konference. Konference pokraču-
je hned v  následujících dnech ve východo-
slovenském Prešově, a  i na Slovensku bude 
Domov důchodců Ústí nad Orlicí „u  toho“. 
Jsme rádi, že mezinárodní platforma, kterou 
jsme před dvěma měsíci pomáhali zakládat, 
má dnes již desítky členů, kteří společně dis-
ponují téměř dvěma tisícovkami specializo-
vaných lůžek pobytové sociální služby pro 
seniory s  Alzheimerovou chorobou. Máme 
radost z  toho, že se náš Domov jen „neve-
ze“, ale je jedním ze čtyř „motorů“ vzájem-
né spolupráce. Zároveň děkujeme Střední 

zdravotnické škole v Ústí nad Orlicí a paní 
ředitelce Mgr. Lence Podzimkové za ochotu 
podílet se na organizačním zajištění konfe-
renčního servisu.

Domov důchodců nabízí volnou stravova-
cí kapacitu
Pro zaměstnance firem působících na úze-
mí města Ústí nad Orlicí nabízíme závodní 
stravování formou mobilního cateringu. 
Přivezeme oběd na výdejní místo kdeko-
liv na území města, v  termoboxu pro hro-
madné stravování, výdej jednotlivých porcí 
si zajišťujete sami, neplatíte za dovoz, ani 
za obsluhu. Výběr ze dvou jídel. Minimál-
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ní odběr – od 5 porcí. V  současné době je 
k dispozici volná kapacita až 60 obědů. Nej-
nižší cena na trhu, vysoká kvalita, jídelníček 
připravuje nutriční terapeutka, šéfkuchařka 
se pravidelně školí v Pražském kulinářském 
institutu. Volejte 730 186 838, nebo mailujte 
na adresu: provozni@dduo.cz. 

Kavárna v Domově důchodců „jede“
Již šestnáct měsíců provozu má za sebou 
kavárnička, kterou v  prostorách Domova 
důchodců Ústí nad Orlicí provozuje Český 
červený kříž. Kavárnička nepředstavuje jen 
místo, kde se dá nakoupit drobné občer-
stvení, vypít káva nebo jiný nápoj, ale slouží 
i jako centrum společenského života Domo-

va. V kavárničce se obyvatelé zařízení setká-
vají, plánují společné aktivity, povídají si. 
Děkujeme Oblastnímu spolku Českého čer-
veného kříže Ústí nad Orlicí a jeho řediteli, 
panu Jiřímu Preclíkovi, za vzornou a velmi 
potřebnou spolupráci.

Jan Vojvodík, 
ředitel Domova důchodců Ústí nad Orlicí

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK
MC Medvídek bude 
mít otevřeno od 6. led-
na 2014.
V  lednu se uskuteční 
kurz Respektovat a být 
respektován. Kurz je 
pouze pro předem 
přihlášené. Pro bližší 

info a přihlášení se prosím hlaste na mailu 
medvidekuo@seznam.cz.

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
sobota 11. ledna a neděle 12. ledna od 9:30 
do 17:00 hod.
sobota 25. ledna a neděle 26. ledna od 9:30 
do 17:00hod.
Kurz je určen rodičům, prarodičům, učite-
lům i vychovatelům, vedoucím v mimoškol-
ní činnosti dětí a dalším zájemcům. Témata 
kurzu jsou obsažena v  knize Respektovat 
a být respektován (autoři: P. Kopřiva, J. No-
váčková, D. Nevolová, T. Kopřivová).Lektor-
ka: PhDr. Jana Nováčková, Csc.
Cena 2900,- / osobu, pro páry 5% sleva. !!! 
POZOR – kurz se koná v Dětském klubu Fi-
alka !!!

KAVÁRNIČKA S  VALNOU HROMA-
DOU: pondělí 6. ledna od 8:00hod. Máte 
nějaké nápady nebo připomínky k  chodu 
centra? Můžete něco naučit ostatní mamin-
ky? Přijďte se s námi podělit.

CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 4 
měsíců do cca 2let: pondělí 6., 13., 20. a 27. 
ledna. Časy cvičení: 
4-5měs. 8:15hod, 5-8.měs. nelezoucí 
8:45hod, 8-12měs. lezoucí 9:00hod, 13-
18měs. chodící 9:45hod 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedením fyzi-
oterapeutky Veroniky Hofmanové. Hlaste se 
prosím předem a pro bližší info volejte 602 
673 382. 
MÁMY PRO MÁMY – vyrábíme srdíčka 

a dárečky: středa 8. ledna od 15:00 hod. Při-
jďte s námi i  v novém roce vyrábět srdíčka 
pro maminky kulíšků a dárečky pro samotné 
kulíšky.

POROD DOMA: středa 15. ledna od 10:00 
hod. Sdílení osobního příběhu Pavlíny Ma-
rešové o  domácím porodu ve Španělsku. 
Aneb cesta osobní svobody, probuzení žen-
ství a důvěra v život sám. 

RAZÍTKA Z MOOSGUMI: středa 15. ledna 
od 15:00 hod. Přijďte si vyrobit vlastní razít-
ka. Poslouží vám na tisk na papír i na textil.

TEA BAG FOLDING: úterý 22. ledna od 
15:00 hod., technika skládání čajových sáč-
ků. Naučte se vyrábět originální přání, trpě-
livější si mohou vyzkoušet čajovou mandalu.

MAŇÁSCI Z  VAŘEČEK: středa 29. ledna 
od 15:00 hod. Popusťte uzdu své fantazii 
a vyrobte s dětmi maňáska z vařečky. 
Z papíru, látky, vlny....

PROVOZNÍ DOBA
PO od 8:00 – 12:00 hod. – Nemluvňátka + 
cvičení + výtvarná dílna
ÚT od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
volná herna
ST od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
přednášky + zpívánky + herna
ST od 15:00 – 18:00 hod. – Předškolkáček – 
výtvarná dílna + herna
ČT od 9:00 – 12:00 hod. – Předškolkáček – 
malovánky + herna

KONTAKT: 
K. Fišarová, tel.: 605 965 463, M. Crhonková, 
tel.: 605  774  569, medvidekuo@seznam.cz, 
www. medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek
Za finanční podpory města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco-Irisbus

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO 
PROVOZNÍ DOBA: během 
této doby začátky programů 
cca 9:30 – 10:00 hod., pobyt-
né 30 Kč/dítě, 40 Kč/více dětí. 
PRAVIDELNý PROVOZ 
ZAČÍNÁ 6. LEDNA.
PO: 8:30 – 12:00 hodin – 
HERNA, VýTVARNÁ DÍL-

NA PRO DOSPĚLÉ
ST: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA, PRO-
GRÁMEK PRO DĚTI – zpívání, vyrábění, 
pohyb...
PÁ: 8:30 – 12:00 hodin – HERNA, ANGLIČ-
TINA PRO DĚTI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
tel.: 777 656 047
PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena dle 
spotřeby materiálu)
PO 6.1. od 10:00 hodin – PONOŽKOVÉ SO-
VIČKY I.
PO 13.1. od 10:00 hodin – PONOŽKOVÉ 
SOVIČKY II.
PO 20.1. od 10:00 hodin – ŠUMIVÉ BOMBY 
DO KOUPELE I.
PO 27.1. od 10:00 hodin – ŠUMIVÉ BOMBY 
DO KOUPELE II.
ODPOLEDNÍ PROGRAMY (multifunkční 
sál, 1. patro):
PÁ 16:00 – 18:00 hodin – KLUB EXIT – pro 
mládež, kontakt: J. Procházka, tel.: 601 592 935
PÁ 18:00 – 24:00 hodin – KLUB DESKO-
VýCH HER s kavárnou, kontakt: Bc. D. Do-
strašil, tel.: 603 913 885
JEDNORÁZOVÉ AKCE
ÚT 7.1. od 17:00 hodin – SETKÁNÍ DRC, 
herna RC

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Poskytujeme krátkodobé, dlouhodobé, pravidelné i nepravidelné hlídání dětí. Nástup mož-
ný kdykoli během roku po předchozí telefonické či osobní domluvě (den předem). Najdete 
nás v ul. Polská 1308 v bývalém domě služeb „Na Louži! (dříve kadeřnictví).
Náš klub férově podporuje Konzum. Další info najdete 
na našich webových stránkách: www.fialka-uo.cz
Kontakt: Iva Reymanová, tel.: 732 681 858 
a Miluše Crhonková, 
tel.: 605 774 569, e-mail:fialkauo@seznam.cz

MEDVÍDKOVA DRUŽINKA
V prostorách MC funguje odpolední Med-
vídkova družinka. Pod vedením sportov-
ního a  volnočasového pedagoga Isabel 
Vašků děti tvoří, sportují, navštěvují měst-
ské muzeum a  poznávají tak svět kolem 
sebe zábavnou formou. Využijte třeba jen 
jeden den v týdnu a zpestřete dětem odpo-
ledne. Pro bližší info pište na e-mail:

medvidekuo@seznam.cz, 
nebo volejte na 774 630 546, 

www.medvidekuo.cz/content/druzinka
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ST 8.1. od 17:00 hodin – 
MANŽELSKÉ VEČERY 
– KURZ KOMUNIKACE 
V  MANŽELSTVÍ, pro pře-
dem přihlášené, sál RC
ST 15.1. od 10:00 hodin – 
ZDRAVÉ OBOUVÁNÍ, be-
seda, herna RC
ST 22.1. od 17:00 hodin – 
MANŽELSKÉ VEČERY 
– KURZ KOMUNIKACE 
V  MANŽELSTVÍ, pro pře-
dem přihlášené, sál RC
ST 29.1. od 10:00 hodin – 
MOTIVACE, ODMĚŇOVÁ-
NÍ, TRESTÁNÍ a  jejich úlo-
ha ve výchově, interaktivní 
přednáška Mgr. E. Ruckého, 
sál RC
PO 27.1. od 20:00 hodin – 
DÁMSKÁ JÍZDA, herna RC
KONTAKT: 
Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 

e-mail:rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Sr-
díčko podporuje MPSV, Par-
dubický kraj a  město Ústí n. 
Orlicí.

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
DIGITÁLNÍ KINO MÁJ – LEDEN 2014

Pátek 3. ledna v 19:30 hodin
BABOVŘESKY
Úsměvná komedie ze života současné jihočeské vesni-
ce, která s  nadhledem a  komediální nadsázkou sleduje 
kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně 
zamotají hlavu jejím obyvatelům. Vstupné: 60 Kč

Sobota 4. ledna v 17:00 hodin
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŤ 3D
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho spo-
lečné pouti s čarodějem Gandalfem a  třinácti trpaslíky 
vedenými Thorinem Pavézou. Česká verze. 
Vstupné: 140 Kč

Úterý 7. ledna v 19:30 hodin
*JEPTIŠKA
Filmové zpracování slavného románu francouzského 
spisovatele Denise Diderota. Titulky. Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 9. ledna v 19:30 hodin
LÁSKY ČAS
Romantická komedie o nesmělém mladém muži, který 
má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce 
a žádnou holku. To se má brzy změnit...
Titulky. Vstupné: 100 Kč
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Pátek 10. ledna v 19:30 hodin
*KAPITÁN PHILLIPS
Napínavý thriller o přepadení americké ná-
kladní lodi Maersk Alabama somálskými pi-
ráty. Titulky. Vstupné 80 Kč

Neděle 12. ledna v 15:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
Rodinné animované dobrodružství o  nebo-
jácné Anně, která se vydává na velkolepou 
výpravu, aby nalezla svou sestru Elsu, uvěz-
něnou v království věčné zimy. Česká verze. 
Vstupné: 130 Kč. 
Předfilm: Mickeyho velká jízda

Čtvrtek 16. ledna v 19:30 hodin
* INSIDIOUS 2
V  roce 1986 trápí malého Joshe vidiny po-
divné staré ženy a o pětadvacet let později se 
tajemná stařena opět vrací a všichni, kdo se 
s ní setkali se ocitají ve smrtelném nebezpečí. 
Titulky. Vstupné: 90 Kč

Pátek 17. ledna v 19:30 hodin
ROZKOŠ
Posedlost láskou, posedlost uměním, po-
sedlost originalitou, posedlost úspěchem, 
posedlost penězi a.... posedlost sám sebou. 
Vstupné: 100 Kč

Neděle 19. ledna v 15:00 hodin
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D
Animovaná komedie. Česká verze. Vstupné: 
110 Kč. Předfilm: Láska mezi kapkami deště

Úterý 21. ledna v 19:30 hodin
*JEN 17
Jeden rok v životě dospívající dívky, která si 
jako formu hledání sama sebe zvolila prosti-
tuci. Titulky. Vstupné: 90 Kč

Čtvrtek 23. ledna v 19:30 hodin
*PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Bizarní rituál při němž zemřela nepřiroze-
nou smrtí žena, vzbudí u Jesse a jeho kama-
ráda zvědavost a ztrácejí pud sebezáchovy. 
Titulky. Vstupné: 110 Kč

Pátek 24. ledna v 19:30 hodin
NĚŽNÉ VLNY
Komedie režiséra Jiřího Vejdělka nás vrací 
do časů nedávno minulých, kdy život se zdál 
beznadějný a  přece plný snů a  lidských ra-
dostí. Vstupné: 120 Kč

Neděle 26. ledna
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Dobrodružná animovaná komedie nabitá 
světem fantazie a humorem o tajuplném les-
ním království v podzemí. 
Česká verze. Vstupné: 90 Kč

Úterý 28. ledna v 19:30 hodin
47 RÓNINŮ 3D
Výpravné a akční fantasy dobrodružství plné 
nejrůznějších monster a  netradičních bitev. 
Česká verze. Vstupné: 140 Kč

Čtvrtek 30. ledna v 19:30 hodin
VEJŠKA
Kultovní film Gympl pokračuje.... 
Vstupné: 120 Kč

Pátek 31. ledna v 10:00 hodin
OGGY A  ŠKODÍCI – Hrajeme pro děti 
o pololetních prázdninách
Populární francouzský animovaný seriál ve 
filmovém zpracování. 
Česká verze. Vstupné: 50 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29 Kč, děti 25 Kč, ke kou-
pi v  pokladně kina). 3D brýle lze používat 
opakovaně.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Informační 
centrum města v  budově radnice, tel.: 465 
514 271. Pokladna kina je otevřena půl hodi-
ny před začátkem představení.
INFORMACE: Klubcentrum v  Ústí n.O., 
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, 465 525 
245, info@klubcentrum.cz, www.klubcent-
rum.cz

Úterý 21. ledna
19:30 hodin – ZUŠ Jar. Kociana
Escualo Kvintet: TANGO ARGENTINO
NOVOROČNÍ KONCERT 
Jakub Jedlinský – akordeon, Vít Chudý – 
housle, Petr Beneš – kytara, Ivan Vokáč – 
klavír, Jan Prokop – kontrabas, koncertní 
předplatné, vstupné 140 Kč

Sobota 25. ledna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
PYŠNÁ PRINCEZNA aneb Šaty nedělají 
člověka, v  činoherní pohádkové komedii 
hrají členové souboru Řád červených nosů 
Blatnice pod sv. Antonínkem, vstupné 50 Kč

PŘEDPRODEJ: Informační centrum , budo-
va radnice, tel.: 465 514 271, INFORMACE: 
Klubcentrum v  Ústí n.O., tel.: 465  521  047, 
465 525 245 i  fax, info@klubcentrum.cz, 
www.klubcentrum.cz

Vážení a milí diváci, 
velice si vážím přízně, kterou zachováváte 
Klubcentru a  divadelnímu předplatnému 
v Ústí nad Orlicí. 
V  16. divadelní sezóně na vás čekají roz-
manité a  poutavé tituly špičkových divadel 
doplněné o  dvě představení 6. ročníku or-
lickoústecké ochotnické přehlídky ORLIC-
KÁ THÁLIE 2014, kde budete porotou vy, 
diváci. O  titulu a  termínu konání druhého 
představení Orlické Thálie vás budeme včas 
informovat.
Se stoupajícími náklady a  zvýšením počtu 
představení na 7 jsme byli nuceni mírně zvý-
šit cenu předplatného. I přesto skýtá abonmá 
oproti samostatně zakoupené vstupence vel-
kou úsporu a různé výhody. 
Změna titulů i  termínů je vyhrazena, proto 
podrobnosti o  jednotlivých představeních 
sledujte na plakátech, nebo se informuj-
te v  Informačním centru, příp. na tel. čísle 
14000. Program lze vyhledat i na stránkách: 
www.klubcentrum.cz

Dana Chládková
Začátky představení: 
19:30 hod. – Roškotovo divadlo

Sobota 8. února
Stefan Vögel: DOBŘE ROZEHRANÁ PAR-
TIE, DS Eduarda Vojana Brněnec
Orlická Thálie – 1. soutěžní představení

Středa 26. února
Květa Legátová: ŽELARY, Městská divadla 
pražská – ROKOKO

Pondělí 3. března
Bohumil Hrabal, Ivo Krobot: OSTŘE SLE-
DOVANÉ VLAKY, Městské divadlo Mladá 
Boleslav

Středa 23. dubna
C.S. Forester: AFRICKÁ KRÁLOVNA, Di-
vadlo Palace Praha

NABÍDKA POŘADŮ – LEDEN 2014

Čtvrtek 9. ledna
od 9:00 hod. – Kulturní dům
AKADEMIE 2014 – nesoutěžní přehlídka 
ZUČ speciálních základních škol našeho re-
gionu

Sobota 11. ledna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
O. Daněk: HŘÍČKY O  KRÁLOVNÁCH, 
DS Vicena Ústí n.O., PRÉMIE. Hrají: T. Blaž-
ková, J. Štěpánský, Z. Průchová, P. Tomášek, 
A. Entová, D. Tomášková, K. Richterová, L. 
Lochmanová, B. Ducháček, O. Dunovský, H. 
Háněl, P. Sedláček ml., M. Hellmuthová, J. 
Hubený, I. Dvořák, 
divadlení předplatné, vstupné 130 Kč

Úterý 14. ledna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
B. Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU, Di-
vadlo UNGELT Praha. Hrají: Z. Adamovská, 
L. Štěpánková, P. Štěpánek, V. Udatný, 
divadelní předplatné, vstupné 350 Kč

Pondělí 20. ledna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
EXPEDICE KONGO – Extrémní expedice 
do extrémní země. Země, které se mnozí 
bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší v Africe. 
Pro mnohé je peklem, ale pro jiné rájem. Po-
hled do země obestřené tajemstvím a mno-
ha protiklady. Skutečnou tvář Afriky odhalí 
fotograf, novinář a  cestovatel Tomáš Kubeš 
z Prahy. Vstupné 65 Kč

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
ÚNOR – ČERVEN 2014
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Čtvrtek 15. května
Warren Adler: VÁLKA ROSEOVÝCH, Di-
vadlo Ant. Dvořáka Příbram

Pondělí 16. června
David Drábek: KOULE, Klicperovo divadlo 
Hradec Králové

PODMÍNKY DIVADELNÍHO 
PŘEDPLATNÉHO

•	 členem	se	může	stát	každý,	kdo	podá	při-
hlášku 

•	 předplatné	 se	 platí	 jednorázově	 v  Infor-
mačním centru Městského úřadu v  Ústí 
nad Orlicí, organizace obdrží fakturu se 
složenkou

•	 abonentní	 vstupenky	 obdrží	 každý	 před-
platitel ihned po zaplacení příslušné částky

•	 na	 představení	 v  Roškotově	 divadle	 má	
předplatitel právo vybrat si řadu i místo

•	 bližší	 informace	 o  představeních,	 termí-
nech i případných změnách budou v prů-
běhu roku zveřejňovány v kulturní příloze 
Ústeckých listů, na výlepových plochách, 
internetu (www.klubcentrum.cz) a na čísle 
14 000

•	 pořadatelé	 si	 vyhrazují	 právo	 na	 změnu	
programu

•	 současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 3. ledna 2014

Předplatné: Informační centrum Městského 
úřadu, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, tel.: 
465514271, otevírací doba: pondělí – pátek 
7:00 – 17:00 hod., sobota 8:00 – 12:00 hod.

CENA PŘEDPLATNÉHO: 
únor – červen 2014

I. místo (přízemí)   1 300,- Kč 
II. místo (balkón)    1 200,- Kč

Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad 
Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01, 
tel.: 465521047, 465525245 i fax, 

info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

NA MUZEJNÍ VÝSTAVY PO CELÝ LEDEN AŽ DO HROMNIC 
Výstavy otevřené v prosinci v Hernychově vile zůstanou v nezměně-
né podobě přístupné až do 2.února 2014. Přijďte se podívat za pa-
nenkami do Háčkovaného světa nebo za poetickými dřevořezbami 
Vládi Doubala na výstavu ...a ochraňuj nás... Zároveň budete moci 
poznávat osobnost J.J.Ehla a s ním spjatých Ústeckých hudebních 
pátků nebo se kochat velkým řezaným betlémem Bedřicha Zbořila se 127 figurami. Tečku 
za celou kolekcí dělá výstavka prací 20. ročníku dětské soutěže Vánoce a betlém. Více aktu-
alit najdete na www.muzeum-uo.cz nebo v informační skříňce muzea.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za všechny muzejníky s přáním příjemného počátku nadcházejícího roku

Jarmila Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí nad Orlicí

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Od 6. ledna bude v  městské knihovně ke zhlédnutí výstava o  ústeckém rodákovi Janu 
Steklíkovi, která představí jeho život a dílo
15. ledna od 18:00 hodin – přednáška z cyklu Akademie volného času – „Průšvihy východo-

české středověké šlechty“, přednáší prof. PhDr. František Musil, CSc.
23. ledna od 15:30 hodin – Rok rodiny. Jak sladit profesní a  rodinný život 
a nezbláznit se? – přednáška PhDr. Ludmily Langrové se uskutečňuje ve spo-
lupráci s MC Medvídek
31. ledna od 14:00 hodin – Sněhobílá pohádka – akce pro děti

POZVÁNKA NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Římskokatolická farnost – Děkanství Ústí nad Orlicí 

a ZUŠ Jar. Kociana Ústí nad Orlicí Vás zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
který se uskuteční 5. ledna od 17:00 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí.
DPS Čtyřlístek: Koledy z Krkonoš, sbormistryně: Lenka Lipenská

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
soprán: Hana Bauerová, alt: Lenka Barvínková, tenor: Jan Pokorný, bas: Tomáš Hubený

Smíšené pěvecké sbory:
Alou Vivat Ústí n.O., Familia Cantorum Letohrad, Čas Dolní Dobrouč, Smíšený chrámo-

vý sbor Sopotnice, Žerotín Brandýs n.O., Campanula D. Dobrouč
Studentský symfonický orchestr DECAPODA, diriguje Miluše Barvínková

Výtěžek dobrovolného příspěvku z koncertu bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 2014.

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Klub přátel umění Vás srdečně zve 
do Galerie pod radnicí na výstavu 

VÁNOCE V GALERII, 
* malba * kresba *grafika * ilustrace * 

betlémy * 

Výstava potrvá do 5. ledna 2014.
Galerie pod radnicí je otevřena denně 
mimo pondělí, úterý – pátek 10 – 12, 

14 – 17 hod., sobota, neděle 14 – 17 hod.

VICENA PŘIPRAVUJE 
NOVOU PREMIÉRU

Po roční přestávce nastudoval divadelní 
soubor Vicena novou premiéru. Režie se 
ujala osvědčená Jarmila Petrová a  vybrala 
si divadelní zpracování dvou útržků z  kni-
hy dramatika a  spisovatele Oldřicha Daňka 
„Hříčky o královnách“, ve kterých autor sáhl 
po ústředních postavách dějin anglických, 
francouzských, německých, rakouských, rus-
kých, římských a vlastně i  českých. Ústecký 
soubor se představí ve dvou epizodách.
První je ze života Marie Antoinetty, budou-
cí královny Francie. Druhá epizoda mapuje 
jeden den velkokněžny Kateřiny, budoucí ca-
revny Kateřiny Veliké.
Zveme Vás na ústeckou premiéru, která se 
uskuteční 11. ledna 2014 v Roškotově diva-
dle. Repríza tohoto představení je plánována 
na 1. 2. 2014, rovněž v Roškotově divadle.
Repríza je věnována především sponzorům, 
kteří dlouhodobě podporují divadelní sou-
bor Vicena, ale v divadle zůstane ještě mno-
ho míst pro širokou veřejnost.

Tak přátelé přijďte pobejt!

NOVOROČNÍ KONCERT 
  Srdečně zveme na Novoroční koncert ve 
středu 1. ledna 2014 v  17:00 hod. v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Účinkuje varha-
ník Martin Kubát a  hosté: Petra Kubátová 
Šišková - soprán, Alžběta Kubátová - var-
hany, Karolína Kubátová - housle, Kateřina 
Filková - varhany. Zazní skladby J. S. Bacha 
a dalších klasiků.

POZVÁNKA 
NA PŘEDNÁŠKU O ZDRAVÍ

Srdečně Vás zveme na přednášku Ing. Mi-
roslava Hrabici - O BOLESTI I NEMOCI 
A  JAK SI OD NICH POMOCI, kde se 
dozvíte mnoho osvědčených rad na dobití 
„životních baterií“ pohlazením nitra.
Přednáška se koná ve čtvrtek 16.1. od 
16:30 – 18:45 hod. v  ZUŠ Jar. Kocia-
na, vstupné 70 Kč. Bližší info na tel.: 
737 830 013, 776 335 590, www.hrabica.cz

I KINEZIOLOGICKÁ PORADNA
Každý jsme jedinečná bytost a každý máme 
svoje radosti a  starosti. Pokud se Vám zdá, 
že Vy to máte naopak, že je více starostí než 
radosti – nabízím Vám nový pohled, zrušení 
starých vzorců vnímání výměnou za nové, 
pozitivní. Pomocí kineziologie, numerolo-
gie, automatické kresby Vám ve spolupráci 
s Vámi pomohu zvolit si kvalitu života, jakou 
si přejete žít. Tyto alternativní metody jsou 
vhodné pro děti i dospělé. Cena: 700Kč/za 90 
min. Kontakt: FranzovaLenka@seznam.cz, 
tel.: 604 650 708
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PROGRAM MALÉ SCÉNY 
– LEDEN 2014 

VÝSTAVA SŠUP oboru Užitá fotografie 
a média
Výstava klauzurních prací 2013 a  projekce 
krátkých studentských filmů. Vernisáž 6.1. 
v 19:10 hodin

2.1. – ČTYŘI DOHODY – Filmový záznam 
úspěšného divadelního představení Jaroslava 
Duška a  jeho přátel podle bestselleru Čtyři 
dohody. Duškova hra, inspirovaná nadčaso-
vou toltéckou moudrostí knihy Dona Migue-
la Ruize, provedla za devět let více než 150 
000 diváků v cestě za osobní svobodou a štěs-
tím. Režie se ujali Olga Špátová a  Miroslav 
Janek, v 19:00 hod., vstupné 70 Kč, členové 
FK 50 Kč

3.1. – ŠAKALÍ LÉTA – hudební a divadelní 
zpracování období 60. let s podání divadel-
ního souboru Veselé zrcadlo Gymnázia Ústí 
nad Orlicí, v 19:00 hod., vstupné 50 Kč

5.1. – JÓ, NÁŠ JONÁŠ! – loutková pohádka 
na motivy M. Macourka. Věčně nemocného 
Jonáše a jeho příběhy nám představí divadel-
ní studio DAMÚZA Praha (Johanka Vaňou-
sová a  spol.), v  15:00 hod., vstupné děti 40 
Kč, dospělí 50 Kč

6.1. – PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA – Boj 
o moc: protest ve filmu (80. léta 20. stol.) – 
osmdesátá léta jako dekádu protestních filmů 
reprezentují Ronald Reagan v  Bílém domě 
a Margaret Thatcherová na Downing Street. 
Se svým pohledem na desetiletí nás sezná-
mí nezávislý americký filmař John Sayles. 
V  Pekingu rozkvétá čínská kinematografie, 
až dokud ji neochromí masakr na náměstí 
Nebeského klidu, zatímco v Sovětském svazu 
vlastní temná minulost dala podnět ke vzni-
ku úžasných filmových děl. Polsko i celou Ev-
ropu si nakonec podmanil vynikající režisér 
Krzysztof Kieślowski, v  18:00 hod., vstupné 
40 Kč, studenti, důchodci 30 č

9.1. – SHOW! – Česko, 2013 – Bohdan 
Bláhovec, jeden z  nejvýraznějších talentů 
českého dokumentu, jehož předcházející fil-
my, natočené během studií, vyvolaly značný 
ohlas, déle než rok sledoval cestu 5Angels za 
slávou, na první stránky bulváru. Výsledkem 
je autentický, v mnohém překvapivý až šoku-
jící pohled do života teenagerské kapely, kte-
rá je de facto promyšlenou strategií, realizací 
byznys-plánu otce jednoho z andílků, v 19:00 
hod., vstupné členové FK 55 Kč, ostatní 70 Kč

13.1. – PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA – Nové 
hranice: Světová kinematografie v  Africe, 

Asii, Latinské Americe (90. léta 20. stol.) - 
Na začátku devadesátých let kinematografie 
nečekaně vkročila do dalšího „zlatého“ věku. 
V Iránu se setkáme s Abbasem Kiarostamim, 
který přehodnotil filmovou tvorbu a  dělal 
film realističtější. Seznámíme se i  se Šinjim 
Tsukamotem, který položil základy nového 
japonského hororu. Z  Japonska se přesune-
me do Paříže za Claire Denisovou, jednou 
z  nejlepších světových režisérek, která nám 
osobně přiblíží svou práci. Třináctá epizoda 
končí v  Mexiku a  popisuje rozkvět jeho ki-
nematografie, v  18:00 hod., vstupné 40 Kč, 
studenti, důchodci 30 Kč

14.1. – BAROKNÍ RADIKÁLNĚ DYNA-
MICKÁ ARCHITEKTURA - Přednáška na-
váže na předchozí, která se zabývala počátky 
baroka u nás a  tentokrát se zaměří na slav-
né architekty, kteří zašli až na hranici svých 
možností a  tvořili nejdynamičtější stavby 
v  historii umění. Přednášející: Jitka Kuběn-
ková, v  18:00 hod., vstupné 50Kč, studenti 
30 Kč

20.1. – PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA – Nový 
americký nezávislý film a digitální revoluce 
(90. léta 20. stol.) - Předposlední díl se sou-
středí na hravost a pompéznost filmů, které 
vznikly v  devadesátých letech v  anglicky 
hovořících zemích. Dozvíme se, co nového 
přinesl tarantinovský dialog a jaký vyhroce-
ný a ostrý humor mají bratři Coenové. Ed-
ward Neumeier, scenárista Verhoevenových 
filmů jako Hvězdná pěchota a  RoboCop se 
rozhovoří o  ironii, kterou hýří oba snímky. 
V  Austrálii nám Baz Luhrmann představí 
své dva filmy, Romeo a Julie a Moulin Rouge 
a nakonec se vrhneme do digitálního světa, 
který navždy změní podobu kinematografie, 
v  18:00 hod., vstupné 40 Kč, studenti, dů-
chodci 30 Kč

22.1. – UKRAJINA – ZNÁMÁ NEZNÁ-
MÁ – Ladislav Kalous nás provede cestou 
po Ukrajině. Navštívíme Lvov, Kyjev, místo 
jaderné havárie v  Černobylu, Bachčisaraj, 
Jaltu, Sevastopol, Oděssu, Zakarpatskou 
Ukrajinu, ochutnáme místní vodku Nemi-
roff, několikrát přespíme v ukrajinských vla-
cích..., v 19:00 hod., vstupné 45 Kč

23.1. – JMENUJI SE OLIVER TATE – Velká 
Británie, USA, 2010 – Příběh snímku vypráví 
o strastech a slastech dospívání patnáctileté-
ho chlapce a ač se odehrává někdy v osmde-
sátých letech poměrně hezky ilustruje omla-
dinu facebookového a  blogísovského věku, 
v  19:00 hod., vstupné členové FK 55 Kč, 
ostatní 70 Kč

24.1. – ENIGMATICKÉ VARIACE – zná-
mý spisovatel a  novinář rozehrávají příběh 
nečekaných zvratů. Hraje Divadelní soubor 
Žamberk, v 19:00 hod., vstupné 60 Kč, stu-
denti 30 Kč

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA 
HUDEBNÍ SKUTEČ

XI. ročník festivalu ve dnech 2. 3. – 4. 5. 
2014. Prodej vstupenek od 1. 12. 2013 na: 
http://vstupenky.skutec.cz i na odboru kul-
tury MěÚ Skuteč a v TIC Městského muzea 
Skuteč. Podrobný program včetně cen na: 

www.festival-hudební.skutec.cz.
Tel. inf.: 469 326 486/487, 

mobil: 731 557 422, 731 557 477. 

27.1. – PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA – Kine-
matografie dnes a  v  budoucnosti (začátek 
21. stol.) - V závěrečné části se uzavírá po-
myslný kruh. Teroristické útoky ze září 2001 
navždy změní ráz kinematografii a  filmy 
zvážní. Ke slovu se konečně přihlásí obroze-
ná rumunská filmová tvorba, zatímco David 
Lynch vytvoří v podobě snového Mulholland 
Drive jeden z  nejsložitějších interpretač-
ních oříšků. Film Počátek britského režiséra 
Christophera Nolana zase přemění film na 
hru. Poslední epizodu doplňuje rozhovor 
s  ruským režisérem Alexandrem Sokuro-
vem, který představí svoje inovativní dílo. 
A  na úplný konec nahlídneme i  do filmové 
budoucnosti, v  18:00 hod., vstupné 40 Kč, 
studenti, důchodci 30 Kč

30.1. – ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČER-
NÉHO - Povídání se známým hudebním kri-
tikem a publicistou J. Černým, v 19:00 hod., 
vstupné 80 Kč

ČERTOVSKÁ NADÍLKA 
ZNÁ SVÉ MAJITELE

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 přesně ve 21:30 
hodin  jsme úspěšně ukončili Čertov-
skou dražbu. V  dobročinné internetové 
aukci  se  díky odhodlaným účastníkům 
vydražily položky za  37 255 Kč. Výsled-
ná částka je více než čtyřikrát vyšší, než 
loňský rok a  díky štědrosti dražitelů se 
může ještě změnit. Aukce trvala od 1. 12. 
do 5. 12. 2013. Do aukce se zapojilo přes 
sto dražitelů. Horkým zbožím letošní auk-
ce byli gastronomické zážitky, sportovní 
zboží, elektronika, kadeřnické služby či 
kosmetické balíčky a mnoho dalších. Vel-
ký úspěch u  fanoušků sklidil cyklistický 
dres Jaroslava Kulhavého. Veškeré finan-
ce získané dražbou dopomohou lidem se 
znevýhodněním žít takový život, jaký by 
si přáli (najít si práci, naučit se něco no-
vého, bydlet). Děkujeme všem dražitelům 
a  sponzorům, kteří se do aukce zapojili. 
Další dík patří patronovi naší aukce - Jaro-
slavu Kulhavému a  Lukáši Zlesákovi, bez 
nějž by aukce vůbec nevznikla. Pokud jste 
se nezapojili do dražby a chcete podpořit 
činnost Rytmus Chrudim o.p.s., můžete 
nás podpořit zasláním finančního daru na 
číslo účtu: 2600142132/2010 (Fio banka, a. 
s.). Více informací na www.rytmuschru-
dim.cz.
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SPORTOVNÍ CENTRUM RADAVA
Úterý 7.1. od 19:00 – 22:30 hodin 
– ÚSTECKÁ 1. liga (družstva)
Středa 8.1. od 16:30 – 18:45 hodin 
– VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 8.1. od 19:00 – 23:00 hodin 
– PROPLAST 2. liga (družstva)
Čtvrtek 9.1. od 18:30 – 22:00 hodin 
– GENERALI CUP (jednotlivci)
Neděle 12.1. od 18:00 – 22:00 hodin 
– baráž PILSNER URQUELL bwl. (družstva)
Úterý 14.1. od 19:00 – 22:30 hodin 
– ORSO 3. liga (družstva)
Středa 15.1. od 19:00 – 22:30 hodin 
– KAJA UNO 4. liga (družstva)
Čtvrtek 16.1. od 18:30 – 22:00 hodin 
– CBT Cup (jednotlivci)
Úterý 21.1. od 19:00 – 22:30 hodin 
– HENRY GRIL 5. liga (družstva)
Středa 22.1. od 16:30 – 18:45 hodin 
– VEČERNÍČEK (jednotlivci)
Středa 22.1.od 19:00 – 22:30 hodin 
– FORTELL 6. liga (družstva)
Úterý 28.1. od 16:30 – 22:30 hodin 
– TACL CUP (jednotlivci)
Středa 29.1. od 18:30 – 22:00 hodin 
– MERKA CUP DVOJIC (dvojice)
Čtvrtek 30.1. od 18:00 – 22:30 hodin 
– SENIORSKÁ LIGA ČBA (družstva)

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

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA
Cvičení dětí a rodičů
Určeno pro děti od dvou do tří let a jejich 
rodiče. Při cvičení využíváme mnoho po-
můcek. Vedle toho běháme, skáčeme, hra-
jeme si, lezeme přes překážky a dovádíme 
společně s maminkou nebo tatínkem.
Sportovní přípravka
Určena pro děti od tří do šesti let, které už 
zvládnou cvičit sami. Děti jsou rozděleny 
do dvou skupin podle věku. Jde nám o vše-
stranný pohybový rozvoj a sportovní prů-
pravu. Veškerá cvičení probíhají hravou 
formou v max. počtu 10 dětí. 
Dětská herna
Je určena pro nejmenší sportovce. Každý 
čtvrtek 10-11 v herně stolního tenisu. 
Informace o nabízených kurzech a přihláš-
kách naleznete na webových stránkách 
www.pohybovaskolicka.cz. Přihlášky do 
druhého pololetí přijímáme do konce ledna. 
Olga Čopianová, 777850131

CVIČENÍ PILATES
Posilovací cvičení s  účinky na tvarování 
postavy, vyrovnání svalových disbalancí, 
prevenci a  nápravu bolestí zad. Cvičíme na 
Gymnáziu UO (boční vchod tělocvičny), 
každé pondělí 18:30 – 19:30 hodin. 
Vstup 40 Kč. Bližší info: Jana Šparlinková, 
tel.: 777 087 220.
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POWERJÓGA PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Přijďte si protáhnout a  posílit celé tělo. 
V DDM Duha každé pondělí 18:00 – 19:00 
hod. – vhodné pro začátečníky, na Gymná-
ziu UO (boční vchod), každý čtvrtek 18:30 
– 19:30 hodin – vhodné pro pokročilé. Cena 
50 Kč. Bližší informace o  termínech hodin 
a kurzů: Markéta Skalická, tel.: 602 245 393.

KRÁTCE ZE SPORTU
Některé sporty budou v roce 2014 slavit svá 
kulatá výročí. Mezi ně patří: atletika a fotbal 
– 100 let, Sokol Hylváty – 95 let, lyžování – 
90 let, volejbal – 85 let, horolezectví – 40 let.

Atletická bilance
Atleti TJ Jiskra Ústí n.O. uspořádali v  roce 
2013 celkem 19 různých závodů. Vrcholem 
sportovní sezóny bylo úspěšné Mistrovství 
České republiky v atletice mužů a žen do 22 
let.
Muži a  ženy bojovali ve II. lize a  obsadili 
tam shodně čtvrtá místa. Nejlepší závodníci 
družstva mužů: Tlapák, Procházka, César, A. 

Hübner, Hübl, Jursa, 
K. Hübner, Miřejov-
ský, Matějka a Nechvíl 
– družstvo vedl Ing. 
Jan Vencl.
V ženách byly nejlep-
ší: Šmídová, Havlová, 
Koutná, Röszlerová, P. 
Minářová, Štěpánová, 
Hrašová, Linhartová, 
E. Minářová a Vese-
lá – vedoucí družstva 
byla Mgr. Petra Šmí-
dová. Jiří Hetfleiš

KAM ZA SPORTEM 
V LEDNU 2014

1. ledna
15. ročník Novoročního výstupu na An-
drlův chlum, pořádá KČT Ústí n.O., cíl na 
chatě KČT od 10:00 do 19:00 hodin
4. ledna
41. ročník Běhu do vrchu na Andrlův 
chlum, pořádá TJ Jiskra Ústí n.O. Na tra-
se dlouhé 2,5 km s převýšením cca 200 m 
poběží všechny věkové kategorie od žactva 
po veterány. Start je v 10:00 hodin od re-
staurace Na Mendriku
11. ledna
36. zimní lyžařský přejezd Orlických hor, 
pořádá KČT Ústí n.O., trasa 40 km, start 
podle sněhových podmínek
20. ledna
Slavnostní vyhlášení 45. ročníku ankety 
O nejlepší sportovce a kolektivy okresu za 
rok 2013, Kulturní dům Ústí n.O.
24. – 25. ledna
52. mezinárodní závod žactva ve sjezdo-
vých disciplínách Skiinterkritérium v Říč-
kách v Orlických horách, pořádá Ski klub 
Ústí n.O.
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•	Tříčlenná rodina shání byt 3 + 1 nejlépe v OV. 
 Tel.: 730 518 587

•	Mladá architektka koupí rodinný dům k rekonstrukci. 
Tel.: 734 313 232

•	SALON TYRKYS – MANIKÚRA  PEDIKÚRA
 Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. V  lednu 

k vašemu ošetření peeling v hodnotě 100,- Kč ZDAR-
MA.  Tel.: 732 819 977

•	Prodám tm. hnědý dřevěný pevný stůl (120 x 80 cm) a 4 
polstrované židle. Cena 800,- Kč. Kontakt: 732 748 393.

pf
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo poplatek za komunální odpad pro letošní rok 2014 ve stejné výši jako 
byl v loňském roce, tedy 550 Kč na jednoho občana. Statistika je možná někdy nuda, ale má přesné údaje a proto bychom vás rádi 
s některými údaji odpadového hospodářství města seznámili.  
Město Ústí nad Orlicí zajišťuje ze zákona systém 
svozu a likvidace odpadů od občanů několika 
způsoby. Svoz směsného komunálního odpadu z 
popelnice, svoz tříděného odpadu (plasty, sklo, 
papír), likvidaci a předání suroviny k využití 
zajišťuje pro město za úplatu společnost EKOLA 
České Libchavy s.r.o. Město také platí náklady na 
provoz a likvidaci odpadů ve sběrném dvoře 
společnosti TEPVOS s.r.o. Do systému jsou také 
zapojeni i někteří místní podnikatelé. 
Odpadové hospodářství je poměrně významnou 
nákladovou složkou rozpočtu města. Například 
v roce 2012 město vyplatilo za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu 12,7 mil. Kč (865,7 
Kč/občan), na poplatku od občanů získalo 8,1 
mil. Kč (550 Kč/občan) a tedy z běžného 
rozpočtu ještě doplatilo občanům za tuto službu 
4,6 mil. Kč (315,7 Kč/občan). 
Bez zajímavosti není ani fakt, že i když město 
dostává od odběratele surovin za plast, papír a 
sklo zaplaceno, byl jejich svoz o 885 tisíc Kč
nákladnější než příjem za surovinu. Proto 
přistoupilo vedení města na dohodu, že od 1.1.2014 
bude svoz tříděného odpadu, správu kontejnerů a 
předávání suroviny plně v režii společnosti 
EKOLA.  
Takto ušetřené prostředky umožnily, aby se 
v roce 2014 nemusel zvyšovat poplatek pro 
občany.
Pro dobré plánování je pochopitelně kromě nákladů
třeba znát i strukturu odpadu a podporovat 
efektivními způsoby jeho třídění. Můžeme tak 
zjistit, že např. v roce 2012 občané města 
vyprodukovali 4941,3 tuny odpadu, z toho na 
prvním místě 2721,7 tuny směsného odpadu do 
popelnic, dále je v pořadí biologicky rozložitelný 
odpad, objemný odpad, sklo, plast ad. I když je 
z grafu zřejmé, že si obyvatelé již vzali třídění 
odpadu za své, stále více jak 50% odpadu končí 
jako směsný odpad v popelnicích a putuje na 
skládky, což je velmi nákladné.  
Chceme-li nejen myslet na obecnou udržitelnost životního prostředí, ale i na udržitelnost veřejných nákladů, zkusme se u 
odpadkového koše přesvědčit, že ta trocha námahy za vytřídění stojí! 

Mgr. Jiří Holubář - místostarosta města a Mgr. Tomáš Kopecký - odbor ŽP 



diče s dětmi, kteří se na výrobě zboží podí-
leli. Kromě obrovského množství vánočního 
zboží měli návštěvníci možnost vyzkoušet si 
výrobu papírových ozdob nebo se občerstvit 
gulášem, cukrovím nebo punčem. Výtěžek 
z prodeje použijí jednotlivé třídy na společně 
pořádané akce.

MALÍ ČERTI, MIKULÁŠI 
A ANDĚLÉ SE SEŠLI 

V KULTURNÍM DOMĚ
Mikulášské odpoledne připravilo Klubcent-
rum v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí ve 
čtvrtek 5. prosince. Sešla se zde řada malých 
čertů, Mikulášů a andělů, pro které byl při-
praven pestrý program plný soutěží, tanco-
vání a sladkých odměn.

ADVENT V KNAPOVCI 
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Římskokatolická farnost ve spolupráci s Ma-
teřskou školkou Knapovec uspořádala v ne-
děli 8. prosince adventní odpoledne. V ma-
teřské škole se konala velká prodejní výstava 
vánočních dekorací učitelek, maminek a dětí. 
V kostele sv. Petra a Pavla začal program mší 
svatou s lidovým zpěvem. Dále byla na pro-
gramu scénka „Obrázky ze života sv. Mikulá-
še“ v podání mladých Knapováků a předvá-
noční program pro děti z MŠ s mikulášskou 
nadílkou. Pro návštěvníky byl připraven vá-
noční punč s voňavým občerstvením.

MUZEUM OTEVŘELO 
ČTYŘI NOVÉ VÝSTAVY

V neděli 8. prosince byly vernisáží v Herny-
chově vile zahájeny čtyři nové výstavy. Prv-
ní z  nich nazvaná „Háčkovaný svět“ potěší 
především děvčata. Z rukou autorek Simony 
Mecerodové a  Kateřiny Citové vznikla roz-
sáhlá expozice moderních panenek v  háč-
kovaných šatech a  doplňcích v  modelových 
situacích. 
Další dvě výstavy prezentují práce dvou řez-
bářů. Vyřezávaný betlém Bedřicha Zbořila 
můžete obdivovat v prvním patře Hernycho-
vy vily. 
Druhým vystavujícím řezbářem je Vladimír 
Doubal, který v  našem muzeu vystavuje již 
potřetí. 
Jak je již tradicí, věnuje muzeum vždy jednu 
výstavu významné osobnosti našeho měs-
ta. Prostřednictvím fotografií a  dokumentů 
představuje nyní MUDr. Josefa Jiřího Ehla. 

kráse, jejíž úvodní takty ještě nedávno zněly 
z ústecké radnice. Po mši svaté se na děkan-
ství konala valná hromada Cecilské hudební 
jednoty.

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 
ZAČAL ÚSTECKÝ ADVENT

Na první adventní neděli, 1. prosince, byl na 
Mírovém náměstí v  Ústí nad Orlicí připra-
ven slavnostní program spojený s  rozsvíce-
ním vánočního stromu a vánoční výzdoby ve 
městě. Odpolední program byl zahájen ve 14 
hodin a to adventním jarmarkem škol a ne-
ziskových organizací. O  dokreslení předvá-
noční atmosféry se na pódiu postaral pěvec-
ký soubor Větrníček Mateřské školy Na Vý-
sluní a ženské vokální okteto Generace. Pro 
děti byla připravena Ježíškova pošta. 
V  17 hodin se náměstím rozezněly fanfáry 
a  následovalo slavnostní zahájení Ústecké-
ho adventu starostou města Petrem Hájkem 
a  rozsvícení vánočního stromu a  výzdoby. 
O  požehnání adventních věnců se postaral 
děkan Vladislav Brokeš a v závěrečném pro-
gramu vystoupila brněnská skupina Gajdoši. 

„KOMETA“ PŘI JARMARKU 
PRASKALA VE ŠVECH

Oblíbená předvánoční akce „Vánoce Na 
Štěpnici“ uspořádala Základní škola Komen-
ského v budově svého I. stupně. Již osmý roč-
ník této výstavy spojené s jarmarkem výrob-
ků žáků prvního stupně školy měl opět velký 
úspěch. U  prodejních stánků se střídali ro-

Ústecké listy
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OCENĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH 
DÁRCŮ KRVE

Ve čtvrtek 14. listopadu se v obřadní síni rad-
nice uskutečnilo slavnostní setkání bezpří-
spěvkových dárců krve u  příležitosti pře-
dávání zlaté medaile Dr. Janského za 40x 
zdarma darovanou krev a Zlatého kříže III. 
třídy za 80 x zdarma darovanou krev. Pozvá-
no bylo celkem 137 dárců za 40 odběrů a 3 
dárci za 80 z celého okresu Ústí n.O. Setkání 
se konalo za přítomnosti starosty města Petra 
Hájka, zástupců Orlickoústecké nemocnice - 
transfuzního oddělení a zástupců Oblastního 
spolku ČČK Ústí nad Orlicí.

OSLAVY DNE STUDENSTVA 
ÚSTECKÉHO GYMNÁZIA

Na neděli 17. listopadu připravilo Gymná-
zium v  Ústí nad Orlicí oslavy Dne boje za 
svobodu a  demokracii. Komponované vy-
stoupení, složené z hříček 10 tříd gymnázia, 
se uskutečnilo v Roškotově divadle. Tradičně 
si třídy gymnázia připravily patnáctiminuto-
vé scénky na předem daná témata. Studenti 
si na začátku roku vylosují téma, které mají 
za úkol na Den studentstva zpracovat. Ná-
sledně musí napsat scénář a  připravit vše, 
co je potřeba na krátké divadelní představe-
ní. V rámci programu byla samozřejmě dvě 
představení zaměřená na události listopadu 
1939 a 1989. Celkem se na jevišti Roškotova 
divadla vystřídalo téměř 300 gymnazistů. 

CECILSKÁ HUDEBNÍ 
JEDNOTA OSLAVILA 210. 

VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Oslava svátku svaté Cecílie, patronky hudeb-
níků a  Cecilské hudební jednoty se v  pátek 
22. listopadu uskutečnila v  kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v  Ústí nad Orlicí. Cecil-
ská hudební jednota letos slaví 210. výročí 
od svého založení. Kromě jiného na slavnosti 
zazněly skladby Jaroslava Kociana Afferen-
tur regi a Cecilská píseň Zavzni hudbo v celé 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. LISTOPADU – 15. PROSINCE 2013




