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PF 2015
Vážení spoluobčané,
jménem všech členů zastupitelstva města a  jménem svým Vám 
přeji šťastné vykročení do nového roku! Přeji Vám pevné zdra-
ví, štěstí, klid a spokojenost v osobním i pracovním životě. Přeji 
Vám radost z úspěchu, optimismus a zdravý nadhled. Ať žádný 
den v roce 2015 není zbytečný! 

S příchodem nového roku přicházejí tradičně nové výzvy, nové 
cíle, nová předsevzetí. Mnohdy jsou stejná jako loni nebo předlo-
ni. V  tom je každý nový rok kouzelný a  úsměvný zároveň. Na 
chvíli jakoby zapomínáme na měsíce a roky uplynulé a tváříme 
se, že konečně letos své osobní cíle splníme. Každý z  nás jistě 
ví své a mohl by vyprávět. Kolik já sám sobě dal slibů, co já si 
všechno naplánoval, sám sobě krví podepsal! Snad proto jsem 
v  závěru roku obdržel „od neznámého“ pisatele výhružně vy-
padající dlouhý seznam svých nenaplněných předsevzetí. Bylo 
v něm připomenuto, že jsem nezhubl, necvičil, nedodržoval živo-
tosprávu, nevymaloval v ložnici, neopravil doma dvoje dveře (to 
prý slibuji už 17 let!), nevyměnil u dveří rozbitý zámek, neuklidil 
v garáži, neutáhl kapající zahradní hadici, nepolepšil se, nepře-
dělal, nezměnil... Obecně platí, že s přibývajícím věkem získává 
člověk zkušenosti. Je tedy rozumnější a přestává svým nejbližším 
slibovat nemožné. Celý rok má pak jaksi klidnější a na konci roku 
není vystaven žádnému nesmyslnému tlaku ani domá-
címu násilí. Základem úspěchu „neslibování“ je ov-
šem mít čistý štít, tedy mít splněno dávno přislíbené. 
Snad proto si s příchodem silvestrovské půlnoci tajně 
slíbím umazat pár restů z let minulých. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám tedy v  roce 2015 navíc 
i  úspěšné umazávání. Ať máte co nejdříve splněno a  díky 
tomu co nejvíce klidných dní bez hrozby osobní prohry. 
Úspěšně hubněte, opravujte, cvičte, běhejte, uklízejte, utahuj-
te, měňte se k lepšímu. Plňte svá předsevzetí! Určitě se budete 
cítit lépe a budete mít ze sebe radostnější pocit. Nezapomínejte 
ovšem také naplňovat své sny a přání. Nesplněný slib Vám oko-
lí připomene, ale nenaplněný sen se časem rozpustí jako kostka 
cukru v čaji a mine Vás jednou provždy.

Splnění Vašich tajných snů v roce 2015 Vám přeje 

Petr Hájek, starosta města
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RADA MĚSTA VYHLÁSILA DOTAČNÍ 
PROGRAMY MĚSTA PRO ROK 2015

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 24.11.2014 
projednala a  schválila dotační programy města pro rok 2015 
(usnesení č.9/1/RM/2014).

V roce 2015 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 volnočasové 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, spor-
tu, cestovního ruchu a  propagace nebo na odboru sociálních 
služeb) a  na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz 
(záložka Úřad, sekce Dotace města).
Žádosti o dotace pro rok 2015 se přijímají na předepsaných for-
mulářích do 20. 1. 2015 (sport, školství, kultura) a do 21. 1. 2015 
(oblast sociálních služeb a zdravotnictví). 

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

ZÁPISY DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápisy dětí do 1. ročníků na ZŠ Komenského (pavilon Na Štěpnici), 
ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Třebovská se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 
2015 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis dětí do 1. ročníku v ZŠ Kerhartice 
se uskuteční 27. ledna 2015 od 14:00 do 17:00 hodin v budově základ-
ní školy. Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list 
dítěte.

INFORMACE SPRÁVY LESŮ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Správa lesů města Ústí nad Orlicí reaguje na ohlasy návštěvníků „Ře-
hořova dolu“ o nevlídnosti stavu cesty v dané lokalitě. Jsme si vědomi 
tohoto stavu a ani nám se nelíbí, nicméně Správa lesů města Ústí nad 
Orlicí hospodaří s omezeným rozpočtem a na opravu této cesty ne-
měla v roce 2014 dostatečné množství finančních prostředků. Opravu 
a finanční náročnost ztěžuje také umístění inženýrských sítí, které se 
nachází v těsné blízkosti povrchu vozovky, a proto není možné shrnout 
svrchní vrstvu cesty, která za vlhka bředne. Ovšem můžeme ubezpečit 
veškeré návštěvníky příměstských lesů, že oprava zmíněné cesty bude 
naší prioritou již na začátku roku 2015.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych moc poděkovat paní pokladní Kalouskové a vedoucímu pro-
dejny Potravin u radnice panu Hicklovi. Na pokladně jsem zapomněla 
peněženku, a protože v ní bylo č. mobilu, tak během deseti minut mi p. 
Hickl volal, že je peněženka v prodejně. Měla jsem ohromnou radost.
Do nového roku jim přeji hodně zdraví a ať se daří. -OP-

VOLBY DO OSADNÍHO 
VÝBORU DUKLA A HYLVÁTY

Dne 20. 01. 2015 se v budově ZŠ Třebovská 
Hylváty uskuteční od 18. 00 hodin setká-
ní s  občany Dukly a  Hylváty, na kterém 
proběhne volba nových členů OV pro tyto 
části na následující volební období. 
Zájemci o práci v osadním výboru mohou 
kontaktovat předsedu OV na telefonním 
čísle 736601052.
Těšíme se na setkání s Vámi všemi. 

Výbor OV pro část Dukla a Hylváty

CENA VODY V ROCE 2015
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 2015. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, je určována podle 
pravidel stanovených zákonem o cenách a výměrem Ministerstva financí a byla stanovena 
takto:
 Cena bez DPH Cena s DPH 15 %
Voda pitná (vodné) 25,80 Kč/m3 29,67 Kč/m3 
Voda odpadní (stočné) 38,50 Kč/m3 44,28 Kč/m3 
Celkem  64,30 Kč/m3 73,95 Kč/m3 

U vodného ke zvýšení ceny nedochází z důvodu udržení výše nákladů v součtu na stejné 
úrovni jako v roce 2014, a to i přes přetrvávající pokles spotřeby pitné vody. U stočného 
musí dojít ke zvýšení ceny o 6,9 %. Stočné musí generovat dostatek finančních prostředků 
na splácení úroků úvěru, vlastního úvěru a  zajistit finanční prostředky na další obnovu 
kanalizační sítě vyplývající z platné legislativy. Na výši stočného se rovněž podílí zvýšené 
náklady na technologicky náročnější a  účinnější proces čištění odpadních vod (zejména 
energie a chemikálie). Hlavním důvodem je téměř dokončená investiční akce „Ústí nad Or-
licí – kanalizace a ČOV“ s náklady stavby ve výši cca 694 mil. Kč bez DPH, které pokrývá:

516 mil. Kč dotace z fondů EU
57,3 mil. Kč půjčka SFŽP
86,9 mil. Kč úvěr ČSOB 
33,8 mil. Kč vlastní prostředky TEPVOS 

Ceny vodného a stočného se v Ústí nad Orlicí pro příští rok celkově zvýší o 4,05 % včetně 
DPH, tedy o 2,88 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 34 Kč/měsíčně. 
Jistě, že to není málo. Přesto jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských služeb pro 
životní prostředí, územní rozvoj a život každého z nás, budou ceny vodného a stočného 
v porovnání s ostatními službami stále přijatelné.
Dle dostupných zdrojů se v součtu cena vodného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohybu-
je ve srovnání s ostatními městy v ČR pod celostátním průměrem.

V Ústí nad Orlicí dne 1. prosince 2014
Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti

NOVÉ PLÍCE 
PRO ROŠKOTOVO DIVADLO

Městská společnost TEPVOS nedávno pro-
vedla kompletní výměnu technologie teplo-
vzdušného vytápění a  přetlakového větrání 
v budově Roškotova divadla v Ústí nad Orli-
cí. Významnou součástí této úpravy je rovněž 
zařízení pro filtraci vzduchu.
V  divadle byla instalována sestava filtrů, 
které ze vzduchu v  divadle zachycují pevné 
částice do velikosti 5 mikrometrů. Následuje 
sestava jemnějších filtrů, schopných zachy-
tit částice až do velikosti 1 mikrometru. Pro 
představu: mikrometr je tisíckrát menší, než 
milimetr. Vzduch takto zbavený pevných 
částic je dále filtrován přes 128 kusů patron 
s  aktivním uhlím, které zbavují vzduch ne-
bezpečných organických látek, plynných 
škodlivin a pachů. Filtrační systém automa-
ticky indikuje svůj aktuální stav a  dálkově 
upozorňuje dispečery TEPVOSU, že se blíží 
potřebná výměna či regenerace. Ta první 
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MĚSTSKÁ KARTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÍSKALA NÁRODNÍ OCENĚNÍ
Při devátém slavnostním večeru soutěže Egovernment The Best 2014 - MasterCard, který 
se konal 24. 11. 2014 pražském Obecním domě, získal jedno z předních ocenění projekt 
městské společnosti TEPVOS, spol. s r.o. „Městská karta Ústí nad Orlicí“. Porota vybírala 
z 32 nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy a projekt Městská karta Ústí 
nad Orlicí získal „Speciální ocenění v kategorii projekty měst, městských částí“. Certifikát 
převzal jednatel městské společnosti TEPVOS Ing. Václav Knejp a vedoucí úseku Rekreační 
služby Bc. Veronika Krajová.
Městská společnost TEPVOS si váží samotné možnosti účasti v této soutěži a zejména zís-
kaného ocenění, které vnímá jednak jako potvrzení správnosti zvoleného řešení a dále jako 
ocenění práce všech osob zúčastněných na přípravě a realizaci projektu. Městská karta má 
za sebou více než roční provoz a projekt v budoucnu čeká další rozšíření služeb. Využití 
Městské karty jako elektronické peněženky se zatím nabízí v městském parkovacím systé-
mu a po rekonstrukci sběrného dvora bude možné kartu využívat k identifikaci oprávně-
nosti uložení odpadu. 
Cílem soutěže Egovernment The Best 2014 - MasterCard je zviditelnění zajímavých pro-
jektů z oblasti zavádění moderních elektronických řešení ve státní správě a služeb s ní sou-
visejících, které mohou být následně inspirací pro ostatní realizátory a provozovatele po-
dobných činností. Současně přináší srovnání postupu informatizace, elektronizace veřejné 
správy i společnosti obecně a to nejen v rámci ČR, ale snaží se ukázat také dostatek příkladů 
ze zahraničí.

proběhla právě nyní, po prvním roce provo-
zu. V  předchozích dnech proběhla výměna 
všech filtrů i regeneračních patron. 
Čistý vzduch totiž není žádná maličkost. 
Nejdůležitější je, aby se malým i velkým di-
vákům v  divadle dobře dýchalo. Městská 
společnost TEPVOS pro to dělá maximum.

INFORMACE Z MAS ORLICKO
MAS ORLICKO, z.s. stá-
le aktivně pracuje ve svém 
území – dobíhají realizace 
projektů z  předchozího do-
tačního období, připravuje 
podklady pro splnění nově 
předepsaných standardů 

MAS na další dotační období, pracovní sku-
piny finalizují Strategii území. Účastnili jsme 
se rozsvícení Vánočního stromu v Č.Třebové, 
v Ústí n.O. a v Žamberku. Krásným dárkem 
k  Vánocům bylo vydání knížky MAS OR-
LICKO, Region, který roste. 
Mnohé z  Vás zajímají aktuální informace 
z  realizace Strategického plánu Leader, kdy 
realizace projektů žadatelů nadále úspěšně 
pokračuje. Za poslední dobu bylo dokonče-
no 7 projektů. Z posledních výzev zbývá rea-
lizovat 17 projektů v celkové hodnotě cca 7,8 
mil. Kč. Úspěšní žadatelé musí své projekty 
realizovat nejpozději do 30.6.2015.
Koncem roku jsme uspořádali konferenci 
„Komunitně vedený místní rozvoj a  jeho 
příspěvek k rozvoji území“, kde jsme ukázali 
naši činnost na území, propagovali jsme pří-
klady dobré praxe, vždyť naše území patří 
mezi ty nejlepší v ČR, co se týká čerpání do-
tací přes MAS. Zazněly zde ze strany jednot-
livých ministerstev možnosti využití čerpání 
dotací pro obce. Konference byla určena pro 
místní starosty, kterým děkujeme za účast. 
Také děkujeme senátoru P. Šilarovi, pod je-
hož záštitou jsme akci pořádali.
Naše MAS se i  nadále připravuje na nové 
programové období, kdy základní podmín-
kou naší budoucí činnosti je získání Osvěd-
čení o  splnění standardů MAS, na kterém 
od začátku letošního roku nepřetržitě pra-
cujeme. Standardizace je proces, ve kterém 
MAS musí splnit mnohá kritéria, díky kte-
rým bude poté prokazovat svoji schopnost 
zprostředkovávat dotace z  nových operač-
ních programů v programovém období 2014 
– 2020. 
V  rámci nového programového období in-
tenzivně pracujeme na zpracování Komu-
nitní strategie k  podpoře projektů. Zcela 
konkrétní obrysy tak již získávají podpory 
v oblasti školství, sociálních služeb a podpory 
zaměstnanosti, rozvoje podnikání i projekty 
rozvoje produktů cestovního ruchu v území 
díky pracovním skupinám. Jejich přehled je 
na webu MAS, kam i vy sami můžete vložit 
svůj projekt již v konkrétní tematické oblasti. 
PF 2015 – Přejeme všem svým členům, part-
nerům a  příznivcům MAS ORLICKO, z.s. 
klidné a  pohodové Vánoce v  kruhu svých 
blízkých a v novém roce pevné zdraví, mno-
ho štěstí a optimismu.  Ing. Ivana Vanická,
 manažerka a tým MAS ORLICKO, z.s.

SVOZ PYTLOVÉHO TŘÍDĚNÉHO ODPADU V ROCE 2015
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FOTOSOUTĚŽ
Dne 17.11.2014 proběhla v České Třebové v Ekocentru Podorlicko vernisáž fotografické vý-
stavy na téma: „ Příroda v pohybu“. Soutěže o nejlepší fotografii se zúčastnilo i 19 žáků naší 
školy. 
V kategorii černobílá fotografie se umístila Nela Netková ze 7.A na 2.místě s fotografií „Bouř-
livý jez“. V kategorii barevná fotografie získala 3. místo Lucie Fišarová z 9.B s fotografií „Rych-
le do bezpečí“. Přeji všem našim mladým fotografům, aby i nadále objektivem fotoaparátu 
zachycovali krásy přírody. Alena Jirásková

TÝDEN TVOŘIVOSTI 
Ani v  předvánočním čase ruch ve školní družině na ZŠ Bří Čapků neustal. Díky finanční 
podpoře ze strany Města Ústí nad Orlicí se zde už po několikáté uskutečnil „Týden tvořivosti“, 
kdy děti vytvářely různé výrobky, převážně s vánoční tematikou. Část ze zhotovených prací se 
objevila v neděli 30. listopadu 2014 na jarmarku škol a školek. Výtěžek z prodaných předmětů 
byl použit na podporu činností ve ŠD. Kolektiv školní družiny ZŠ Bratří Čapků 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Žáci 5. až 9. ročníků se jako každým rokem v hojném počtu zúčastní Tříkrálové sbírky, která 
proběhne ve dnech 3.-10.1.2015. Koledníci budou jistě mít u srdce hřejivý pocit, že s jejich 
pomocí získané finanční prostředky prospějí potřebným v blízkém okolí. Všem našim koled-
níkům tedy patří velký dík. Gabriela Cachová

Srdečně Vás zveme na návštěvu naší školy ve středu 21.1.2015. V rámci Dne otevřených 
dveří se naši žáci stanou Vašimi průvodci, abyste se mohli opět po roce projít po školních 
chodbách, nahlédnout do tříd a vnímat atmosféru místa, které je důležitou součástí života 
každého z nás.
Zápisy dětí do prvních tříd proběhnou na naší škole ve dnech 27.1. a 28.1.2015.

Srdečně Vás zve kolektiv zaměstnanců ZŠ Bratří Čapků

„BUDEME SI HRÁT, SPOLU POVÍDAT“
LOGOPROJEKT v Mateřské škole LENTILKA

MŠ LENTILKA Ústí nad Orlicí se zapojila do rozvojového programu MŠMT „Podpora 
logopedické prevence v  předškolním vzdělávání v  roce 2014“. Vypracovaný projekt byl 
úspěšný a naší MŠ byla schválena dotace 80.000,- Kč na úhradu „Kurzu na podporu přiro-
zeného rozvoje řeči dětí primární logopedickou prevenci a podporu logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání“ pod vedením uznávaných klinických logopedek PaedDr. Dany 
Kutálkové a Mgr. Daniely Palodové. 

Cílem kurzu bylo, mimo jiné, získání kompetence k podpoře přirozeného vývoje dětské 
řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů, získání schopnosti porozu-
mět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat, získat 
způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, získání schop-
nosti poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučo-
vání kvalifikované logopedické intervence pro děti. Kurz probíhal od února do dubna 2014 
a zúčastnily se ho 4 učitelky naší mateřské školy, které získaly osvědčení ve shora uvedeném 
vzdělávacím programu - logopedická preventistka. 

Zbývající získané finanční prostředky byly dále použity na nákup logopedických pomůcek 
(literatury, logozrcadel, souborů obrázků k hláskám atd.), 3 nových PC a  logopedických 
výukových programů. Dnes tedy v každé třídě naší MŠ LENTILKA působí proškolená lo-
gopedická preventistka a je v ní zřízen účelný logopedický koutek pro zkvalitnění a zatrak-
tivnění vzdělávání.

CESTA MALÉHO STROMU
Dětský klub založený na myšlence lesních 
mateřských škol nabízí celoroční vzdělávací 
a výchovnou péči dětem od 2 do 7 let zamě-
řenou na zdravý tělesný i duševní rozvoj. Pro-
gram a převážná většina aktivit se odehrává 
venku v přírodě „bez zdí a plotů“. V kontaktu 
s  dětmi uplatňujeme metodu „respektovat 
a být respektován“, malá skupina dětí umož-
ňuje individuální přístup a úzkou spolupráci 
s rodiči. Celodenní provoz je včetně stravo-
vání a odpol. odpočinku. Počátek pravidelné 
i  nepravidelné docházky je možný kdykoli 
během roku po předchozí tel., em. či osobní 
domluvě.
Nekončící objevování, prevence obezity, při-
rozené posílení imunity, otužování, výchova 
k  samostatnosti, eliminace stresu, šikovnost, 
pohyblivost, zkušenost, rovnováha, samokon-
trolní mechanismy, …

Horní Libchavy 127 - areál Akademie Lib-
chavy, kontakt: Zuzana Kučerová, DiS., 732 
489 046, zuza.kuc@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO
prosinec

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Některé třídy I. stupně naší školy se zapojily 
do celostátního projektu Celé Česko čte dě-
tem. V jeho rámci proběhla i beseda se spi-
sovatelkou Ivonou Březinovou. V  současné 
době do tříd docházejí maminky a babičky, 
které čtou dětem ukázky z  knížek. Pozvání 
do školy přijal i starosta města pan Petr Há-
jek. Dětem ze IV. A přečetl kapitolu z knihy 
Bob a Bobek. Pro děti to bylo velké překvape-
ní, protože o jeho návštěvě předem nevědě-
ly. Jeho herecký přednes ocenily potleskem. 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vzbudit 
v dětech zájem o čtení.

Mgr. Jitka Eliášová

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - měsíc filmu na ško-
lách
Letos se opět naše škola zapojila do celore-
publikového projektu Příběhy bezpráví, mě-
síc filmu na školách, který již deset let pořádá 
společnost Člověk v tísni. Letošní téma znělo 
17. listopad 1989. Projekt spočívá v  tom, že 
se žákům nejdříve promítne film k danému 
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tématu - letos Z deníku Ivany A. a poté násle-
duje beseda s pozvanými hosty. Na naši školu 
přijali pozvání pan Karel Pokorný, novinář 
a  šéfredaktor Orlického deníku a  Ing. arch. 
Petr Kulda, oba v  době Sametové revoluce 
aktivisté Občanského fóra v Ústí nad Orlicí. 
Žáci 9. ročníků tak měli příležitost položit 
dotazy k tomuto významnému historickému 
datu přímo těm nejpovolanějším tady z Ústí 
nad Orlicí. Oběma pánům patří velký dík, že 
si našli čas a přiblížili tak svými zážitky a in-
formacemi tuto dobu deváťákům, pro které je 
rok 1989 dávnou minulostí.

Mgr. Veronika Vinzensová

VÝUKA EKOLOGIE
Naše škola je dlouhodobě zapojena do vý-
zvy ČSOP Živá zahrada. Cílem je motivovat 
veřejnost a školy k úpravám zahrad tak, aby 
byly vhodné pro potřeby volně žijících, často 
chráněných druhů živočichů. Spolupracu-
jeme s  Odborem životního prostředí města 
Ústí nad Orlicí, kde jsme získali darem ptačí 
budky a budky pro veverky. Další ptačí bud-
ky vyrobili žáci v dílnách naší školy s panem 
učitelem Jiřím Pavlíkem. Budky jsou postup-
ně umisťovány v  okolí školy. Na instalacích 
se podílejí žáci 8. a 9. tříd ve volitelném před-
mětu ekologie. V  jarních měsících také do-
končíme vivárium a  nainstalujeme „hmyzí 
hotely“. 

Mgr.Hana Entová

DEVÍTKY NA ÚŘADU PRÁCE v Ústí nad 
Orlicí
Jako budoucí absolventi Základní školy Ko-
menského jsme 11. 11. 2014 navštívili Úřad 
práce 
v Ústí nad Orlicí, kde byl pro nás připraven 
program na téma výběr střední školy a povo-
lání. Máme totiž před sebou důležité rozhod-
nutí, jakou cestou se vydat, proto byla tato 
přednáška pro nás velmi důležitá a  zároveň 
zajímavá.
V  první části jsme si povídali s  pracovnicí 
úřadu. Ta nám radila, na jaké věci bychom se 
měli zaměřit, jaké jsou požadavky na schop-
nosti a dovednosti v určitých oborech nebo 
kde hledat bližší informace. Seznámila nás 
také s profesemi, které jsou nyní na trhu prá-
ce nejžádanější.
V části druhé jsme nahlédli do prostorů In-
formačního a poradenského střediska, kde si 
každý vyhledal ten „svůj“ vytipovaný obor 
či zaměstnání a  dozvěděl se o  něm bližší 
informace. Seznámili jsme se i s pro nás ne-
obvyklými profesemi a zjistili, o jakou práci 
přesněji jde. V  závěru nám byly nabídnuty 
služby tohoto střediska, kde si v  domluve-
ném termínu můžeme vyzkoušet test znalos-
tí a dovedností. Může nám napovědět, jakým 
směrem se vydat po základní škole.
Myslím si, že úterní dvě vyučovací hodiny 
strávené na Úřadě práce v  Ústí nad Orlicí 
nám hodně pomohly, neboť čelíme jedné 
z  nejdůležitějších zkoušek života a  dobrých 
rad není nikdy dost.

Za 9. ročník Nela Dostálková

PĚVECKÉ SBORY
Pěvecké sbory Písnička a  Zlatý klíček „pře-
vyprávěly“ písní betlémský příběh před za-
plněným Roškotovým divadlem. S  tímto 
nápadem přišla Petra Šmídová. Nechybělo 
ani představení téměř půlroční práce obou 
sborů, tentokrát doplněného o  hosta - Po-
dorlický dětský pěvecký sbor z  Jablonného 
nad Orlicí.
Za stálou přízeň a podporu děkují rodičům 
i všem příznivcům sbormistryně.

DEN JINAK
Již několikátým rokem probíhá na II. stupni 
během jednoho dopoledne „Den jinak“. Žáci 
si letos mohli vybrat z  několika aktivit, jak 
strávit dopoledne. Např. vánoční aranžování, 
deskové hry, hrátky s chemií, Geomag, z růz-
ných besed O Indii, Nemoc jménem šikana, 
Peníze, peníze, Etiketa, Jeden svět...Již tradicí 
je školení o první pomoci od ČČK. Část ak-
tivit vedou pedagogové naší školy, část exter-
nisté. V letošní nabídce byla i zumba, vedená 
Klárkou z  8. B. Organizaci celého projektu 
má na starosti p. uč. Špindlerová.

Mgr. Veronika Vinzensová

KULINÁŘSKÝ TÝDEN v V. C
V týdnu od 1. prosince si všichni žáci připra-
vili nějaký cukrářský výrobek a to buď sami, 
nebo společně s  rodiči. Konečný výsledek 
pak přinesli dle týdenního rozpisu do třídy 
a před dětmi popsali výrobní postup. Na zá-
věr přišla ochutnávka pro všechny a zhodno-
cení třídy, jak dětem chutnalo. Převažovaly 
sladké buchty, řezy, muffiny, koláče croissan-
ty i vietnamské závitky a sladké palačinky se 
šlehačkou. Velký ohlas měl svačinový guláš, 
který dětem servíroval žák spolu s tatínkem. 
Akce se velice vydařila a  děti si zopakovaly 
i zásady stolování z loňské přednášky. 

PaedDr. Yveta Bendová

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ
Městská knihovna ve spolupráci s naší ško-
lou uspořádala ve středu 19. 11. pro žáky 
1. ročníků akci s názvem „Předávání slabiká-
řů“. Děti na základě motivační pohádky 
o princezně Abecedě plnily úkoly (čtení sla-
bik, skládání slov z  písmen, ...). Poté, co se 
zhostily všech šesti úkolů, se jim podařilo 
otevřít kufr se slabikáři. Dětem se akce líbila 
a už se těší, až si ve slabikářích začnou číst. 

Mgr. Eva Stránská, 
Mgr. Miroslava Pospíšilová

„DAŘÍ SE NÁM VÝBORNĚ A  VŠECHNO 
ZVLÁDÁME!“
To vzkazují žáci 6. B svým bývalým učitel-
kám z prvního stupně. Pozvali je do své nové 
třídy, provedli je po škole, při kávě a zákus-
cích představili své nové spolužáky. Došlo 
také na prohlížení fotografií z  adaptačního 
kurzu, někteří se pochlubili i známkami v žá-
kovských knížkách.
Všichni se shodli, že společně prožité odpo-
ledne bylo velmi příjemné.

Mgr. Alena Dostálová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBOVSKÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA VY-
STAVOVALA
Čas, který děti tráví ve 
školní družině, využívají 
kreativně. Svými obrázky 
a  dalšími výrobky jsme 
se prezentovali v prosto-
rách ČČK Ústí nad Orlicí.
V září a v říjnu jsme se o výstavní prostory 
dělili s  panem Dubišarem, v  listopadu byly 
vystaveny jen naše výrobky a  obrázky. Pra-
covníci ČČK výstavu obměňovali, takže se 
dala navštívit i několikrát.

Jarmila Šamánková

SCRABBLE TOURNAMENT
V průběhu listopadu se žáci 2. stupně moh-
li zapojit do turnaje v deskové hře Scrabble 
Original (anglická verze). Šance zasoutěžit si 
a  porovnat svou slovní zásobu, kombinační 
schopnosti, postřeh a pohotovost využilo 20 
žáků z 6. až 9. třídy. Žáci soutěžili ve dvoji-
cích a vítězný pár z  jednotlivých kol postu-
poval do dalších bojů. Na 3. místě se umístili 
Šimon Motl a Honza Adamec (6. tř.), 2. místo 
vybojovali Patrik Berger s Michalem Špitál-
ským (8. tř.) a vítězkami se staly Katie Hol-
mesová a Katka Kulichová (9. tř.). Tento tur-
naj je součástí projektu English Games,  do 
něhož také patří  turnaj v  anglickém pexesu 
určený pro  žáky 1. stupně, který ještě stále 
probíhá. Díky finanční podpoře Města Ústí 
nad Orlicí jsme mohli zakoupit deskové hry, 
které budeme využívat i ve výuce, a odměny 
pro zúčastněné.

Mgr. Ivana Krátká

ŠKOLNÍ DRUŽINA HRÁLA KUŽELKY
Děti ze školní družiny už tradičně navštívily 
21. a 28. 11. kuželnu v Hylvátech. Nebyly se 
jen dívat, ale uspořádaly si malý turnaj v ku-
želkách. Pro zúčastněné nebyl důležitý počet 
získaných bodů, ale společně prožité odpo-
ledne se sportem.

Jarmila Šamánková, Vladimíra Gabková

SOUTĚŽ VE ŠPLHU
Dne 21.11. proběhla na naší škole soutěž ve 
šplhu žáků 1. stupně. V letošním roce se sou-
těže zúčastnilo pouze 38 závodníků ze dvou 
základních škol, a  tak měli naši žáci hodně 
šancí zvítězit ve všech kategoriích. Podařilo 
se a my dětem Blahopřejeme.
První místo obsadili: Luboš Zářecký a Nicol 
Bártová z 2. ročníku, Milan Tobiška a Denisa 
Fikejzová ze 3. ročníku, Šimon Bartoň a Ni-
kola Kapounová ze 4. ročníku a Šimon Kaleja 
a Karolína Kolářová z 5. ročníku.

Mgr. Dagmar Pavlíčková

ZAHÁJENÍ ÚSTECKÉHO ADVENTU
V neděli 30. 12. 2014 se naše škola zúčastnila 
Vánočního jarmarku na náměstí, který zaha-
joval adventní období. Žáci 5. ročníku s po-
mocí učitelek prodávali výrobky s  vánoční 
tématikou, které vytvořily děti z  naší školy. 
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Výrobky se líbily, a tak děkujeme všem, kteří 
si je zakoupili a ocenili tak práci našich žáků.

Mgr. Alena Šebková

MY SE ŠKOLY NEBOJÍME
Projekt spolupráce dětí z MŠ a ZŠ (1. stupeň)
Dne 2. prosince 2014 se uskutečnilo poslední 
letošní setkání předškoláků v rámci projektu 
„My se školy nebojíme“, ve kterém předško-
láci poznávali školní prostředí, zapojili se do 
činností a her rozvíjejících pozornost, samo-
statnost, seznámili se s  novým prostředím, 
s dětmi ve škole. Tentokrát si zkusili vyrobit 
masku čerta, procvičili si výslovnost na slov-
ních hříčkách s tématikou adventních zvyků, 
zkusili si zazpívat i zacvičit. Další akcí bude 
zápis do 1. třídy, který přispěje k  motivaci 
budoucích školáků, ale i k rozhovorům uči-
telů s rodiči předškoláků o tom, co potřebuje 

předškolák umět, aby byl později ve škole 
úspěšný.
Projekt splnil očekávání. Děkujeme měs-
tu Ústí nad Orlicí za finanční podporu této 
akce.  za uč. 1. stupně Mgr. Alena Šebková

ÚČAST NA VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ ČČK
ČČK Ústí nad Orlicí uspořádal tradiční Vá-
noční výstavu v  Galerii pod radnicí. Mezi 
zúčastněnými byla i naše škola. Vystavovali 
jsme výrobky dětí s vánoční tématikou a fo-
tografie a  pohlednice se zimním námětem. 
Tyto obrázky jsou dílem dětí z fotografické-
ho kroužku, který na naší škole pracuje.

Jarmila Šamánková

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Dne 14. 12. 2014 se žáci 1. i  2. stupně ZŠ 
zúčastnili akce „Vánoce v  Měšťanském pi-
vovaru“, která probíhala každou adventní 

neděli. Pro zpříjemnění svátečního odpo-
ledne si připravili pásmo písní a koled, které 
v 16 hodin zazpívali u vánočního stromeč-
ku nejen svým rodičům. Součástí programu 
byly i tvořivé dílny a jarmark, kde děti mohly 
ukázat dekorace s vánoční tématikou vyro-
bené v  hodinách pracovních činností a  vý-
tvarné výchovy. Mgr. Dagmar Pavlíčková

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V BYSTŘICI KLAD-
SKÉ
V  pátek 19. 12. 2014 se žáci naší školy zú-
častnili vánočního zpívání v  partnerské 
základní škole v  Bystřici Kladské. Na pro-
gramu byly nejen klasické vánoční koledy 
v českém jazyce, ale i společné zpívání Tiché 
noci v angličtině, polštině, němčině a češti-
ně. Toto setkání bylo završením spolupráce 
obou škol v roce 2014. Mgr. Pavel Svatoš

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAR. KOCIANA
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Josefa Kněžka – flétna
pátek 9. ledna v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Tříkrálový koncert – symfonický orchestr DECAPODA
neděle 11. ledna v 17:00 hod. - kostel v Ústí nad Orlicí
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 12. ledna v 17.00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Koncert ke stoletému výročí narození prvního ředitele ZUŠ Antonína Šimečka
vystoupí komorní orchestr Jar. Kociana s houslistou Pavlem Hůlou
pěvecký sbor učitelek ZUŠ, pěvecký sbor Alou Vivat, Ústecké trio
pátek 16. ledna v 18:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Koncert nejmenších muzikantů – Kamila Šejnohová
pondělí 19. ledna v 17:00 hod. - koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Petry Kleislové – housle
čtvrtek 22. ledna v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ
Třídní hudební besídka žáků hudebního oboru p. uč. Aleny Lorencové – housle, p. uč. 
Zdeňky Felgrové – housle
pátek 23. ledna v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
Hudební besídka žáků hudebního oboru
pondělí 26. ledna v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ
„Kytarové hrátky“ – třídní přehrávka žáků kytarové třídy Jiřího Tomáška
úterý 27. ledna v 17:00 hodin – koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar. Kociana, 
Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 569 551, e-mail:info@zusuo.cz, www.zusuo.cz

ZUŠ JAROSLAVA KOCIANA VZPOMÍNÁ
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana si v prvním mě-
síci roku 2015 připomene 100. výročí narození jedné z vel-
kých osobností hudební historie našeho města – ANTO-
NÍNA ŠIMEČKA, prvního ředitele Městské hudební školy 
v Ústí nad Orlicí.
K poctě tohoto významného pedagoga, hudebníka, dirigen-
ta, sbormistra, ředitele a  organizátora hudebního dění na-
šeho města i  regionu škola připravuje vzpomínkový večer 
a  Slavnostní koncert, který se uskuteční v  pátek 16. ledna 
2015 v 18:00 hodin v koncertním sále ZUŠ.

HLAVNÍ CENA PRO ŽÁKY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí zazna-
menali v polovině listopadu úspěch na festivalu Animánie - podzimní sklizeň.
6. ročník této národní přehlídky audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let se odehrál 
v  listopadu v Měšťanské Besedě v Plzni a nejmladší žáci reprezentovali školu filmem JE-
LENOVITÍ. Za dobrou volbu techniky, ucelenost a nápaditost získali v kategorii do 13 let, 
v technice stop motion, HLAVNÍ CENU.“ 

SPORTOVNÍ ADVENT NA 
STŘEDNÍ ŠKOLE AUTOMOBILNÍ

Adventní čas byl na naší škole zasvěcen nejen 
duchovní činnosti, ale také tradičně sportov-
ním aktivitám, především basketbalu, florba-
lu a plavání.
V  prosinci pokračovalo úspěšné tažení na-
šich basketbalistů (reprezentace školy). Na 
vítězství v okrskovém kole v listopadu navá-
zalo 1.místo v  okresním kole (v  České Tře-
bové) a  postup do krajského kola, které se 
uskutečnilo 10.12. v Moravské Třebové. 
Naše škola je již tradičně několik let pořada-
telem okrskových kol ve florbalu středních 
škol, jak chlapců (3.12.), tak dívek (10.12.). 
Vítězové turnajů z naší sportovní haly postu-
pují do okresního kola, které se bude hrát na 
konci prosince v hale SŠUP.
Na již zmiňované vítězství basketbalistů na-
vázali také naši florbalisté v  okresním kole 
Poháru českého florbalu středních škol. Ob-
sadili 2.místo a postoupili do dalších kvalifi-
kačních bojů. 
Před Vánoci pak proběhl tradiční vánoční 
florbalový turnaj mezi celky jednotlivých tříd 
školy O pohár zástupce ředitele. Zde nebylo 
důležité vítězství některého z 12 týmů, jako 
spíše sportovní atmosféra, která vládla celou 
školou v předvánočním čase 17. a 18.12.
11.12. byl dokončen plavecký výcvik 1.roční-
ku. Žáci pod dohledem lektorů plavecké ško-
ly absolvovali 5 základních lekcí v plavání. Ke 
plaveckým aktivitám můžeme také zařadit 
i  tradiční vánoční koupání pedagogických 
pracovníků, které proběhlo odpoledne v pá-
tek 19.12. v ústeckém bazénu.

Mgr. Aleš Odehnal

EVROPSKÉ PENÍZE 
NA GYMNÁZIU

Gymnázium Ústí nad Orlicí se v  období 
1.9.2012 - 31.8.2014 úspěšně zapojilo do 
evropského projektu EU peníze středním 
školám. Díky tomu získalo pro zkvalitnění 
a zefektivnění výuky celkem 1 141 774 Kč.
Finanční prostředky získané z  projek-
tu byly použity na zlepšení materiálních 
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a  vzdělávacích podmínek školy (na di-
daktické pomůcky, na tvorbu výukových 
materiálů, na výpočetní techniku), a  to 
zejména ve výuce cizích jazyků, využívání 
informačně komunikačních technologií, 
informační a  čtenářské gramotnosti, ma-
tematické gramotnosti a  ve výuce v  ob-
lastech Člověk a  příroda a  Člověk a  spo-
lečnost. Pořízení moderní technologie 
zlepšilo i konkurences chopnost žáků, cel-
kový rozvoj školy a zvýšilo její atraktivitu.
O tom, že získání grantu předcházely stov-
ky hodin práce, svědčí i fakt, že se v rámci 
projektu podařilo vytvořit 694 kusů inovo-
vaných vzdělávacích materiálů (5999 stran), 
přičemž žádný nebyl vrácen k nápravě.

GYMNÁZIUM S OTEVŘENÝMI DVEŘMI
Ústecké gymnázium přivítalo ve dnech 28.-29. prosince na 382 návštěvníků, kteří neodolali 
a přišli se na školu, jejíž budova letos slavila 100 let, podívat pěkně zblízka.
K prohlédnutí a vyzkoušení toho zde bylo víc než dost: od experimentů v přírodovědných 
laboratořích přes ukázky umělecké činnosti studentů (sbor, dramatický kroužek, výtvarné 
a  literární práce) až po bistro zřízené ve sborovně. Pro uchazeče o studium pak připravilo 
vedení školy také informativní schůzky. A kdo dorazil v pátek včas, mohl okusit atmosféru 
reálné výuky, protože dveře všech tříd byly skutečně otevřené.

NABÍDKA KVALIFIKAČNÍHO KURZU NA SZŠ
Střední zdravotnická škola Ústí n.O. nabízí 
vzdělávání v  akreditovaném kvalifikačním 
kurzu:
PRACOVNÍK V  SOCIÁLNÍCH SLUŽ-
BÁCH. Termín kurzu: 19. 1. – 10. 4. 2015
Kurz je pořádán v rámci udržitelnosti pro-
jektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti 
zdravotnictví a  sociálních služeb v  okrese 
Ústí nad Orlicí, CZ.1.07/3.2.13/02.0044
Kvalifikační kurz – PRACOVNÍK V  SO-
CIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, 164 hodin - 
Akreditaci MPSV – 2013/0157-PK
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce 
k  získání odborné způsobilosti k  výkonu 
povolání pracovník v  sociálních službách. 
Cílem kurzu je získat potřebnou odbor-
nou způsobilost dle § 116, odst. 1 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 37 
vyhlášky č. 505/2006 Sb. a připravit pracov-
níky v sociálních službách, kteří budou na 
profesionální a etické úrovni vykonávat pří-
mou obslužnou péči o klienty v ambulant-
ních a pobytových zařízeních sociální péče, 
v  domácnostech, dále budou vykonávat 
základní výchovnou nepedagogickou čin-
nost, pečovatelskou činnost v  domácnosti 

osoby a  činnost pod dohledem sociálního 
pracovníka při základním sociálním pora-
denství. Podmínkou zahájení kurzu je mi-
nimální počet přihlášených – 18 osob.
Výuka bude probíhat dva dny v  týdnu 
(12:40 – 19:00 hod.) Teoretická část (124 
hod.) bude realizována na SZŠ Ústí nad Or-
licí, praktická část (40 hod.) ve smluvních 
zařízeních sociální péče. Kurz je ukončen 
závěrečnou zkouškou.
Přibližná délka kurzu 3 měsíce. Cena kur-
zu: 6500,- Kč. Cena kurzu je včetně vzdě-
lávacích materiálů. Přihlášky přijímáme 
poštou nebo elektronicky.
Adresa školy: Střední zdravotnická škola, 
Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 
01, 
E-mail: szsuo@szsuo.cz
Další informace a  přihlášku naleznete na 
webových stránkách školy www.szsuo.cz 
v oddíle Kurzy na SZŠÚO. 
V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. 
Zdenku Ročkovou, manažerku kvalifikač-
ních kurzů, 

e-mail: szsprojekt1@seznam.cz, 
telefon: 728754890. 

PŘÍPRAVNÉ KURZY  
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přípravné kurzy k pilotnímu ověřování při-
jímacího řízení na Střední zdravotnickou 
školu, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, a  to 
z českého jazyka a matematiky, proběhnou 
14. 3. 2015 a 21. 3. 2015 od 8:30 do 11:55 ho-
din v budově školy. Náplň kurzů: seznámení 
žáků s  typem úloh, se strategiemi jejich ře-
šení, vysvětlení zápisu odpovědí, procvičení 
schopností vyčítání informací z  textu. Pří-
prava bude zahájena při minimálním počtu 
20 zájemců. Při dostatečném zájmu, je mož-
né přípravu na přijímací zkoušky rozšířit 
o další setkání. 
Přihlášku naleznete na webových stránkách 
školy www.szsuo.cz. Můžete se přihlásit 
elektronicky na e-mailové adrese szsuo@
szsuo.cz, telefonicky na čísle 465  521  292, 
728  596  346 (sekretariát) nebo mohou při-
hlášku přinést osobně na sekretariát školy 
(paní Janě Moravcové) do 11. 3. 2015.

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
NANEČISTO NA SZŠ

Ředitelka SZŠ zve žáky 9. tříd na přijímací 
zkoušky nanečisto, které se budou konat 
ve středu 4. února 2015 od 8:00 do 10:30 
hodin v budově Střední zdravotnické ško-
ly, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838.
Cílem je vyzkoušet si testové úlohy a  at-
mosféru zkoušek. Testy jsou sestaveny or-
ganizací CERMAT, která letos připravuje 
pilotní ověřování přijímací zkoušky v celé 
ČR. Cena sady testů (český jazyk, matema-
tika) je 100,- Kč. Úhrada proběhne v den 
konání zkoušek. 
Informace a přihlášku najdete na 
www.szsuo.cz (odkaz Přijímací řízení – 
Přijímací zkoušky nanečisto). Zájemci, 
i  ti, kteří nepodávají přihlášku ke studiu 
na SZŠ, se mohou přihlásit do 30. ledna 
2015 elektronicky na e-mailové adrese 
szsuo@szsuo.cz, telefonicky na čísle 
465  521  292, 728  596  346 (sekretariát) 
nebo mohou přihlášku přinést osobně na 
sekretariát školy (paní Janě Moravcové). 
Při přihlašování vždy uveďte: jméno, pří-
jmení, rok narození, studijní obor.

Mgr. Lenka Podzimková, ředitelka školy
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SVITAVSKÁ KLAPKA PRO ÚSTECKÉ KLAPLA
Festival neprofesionálního filmu Svitavská klapka oslavil své čtvrté narozeniny 5. pro-
since v klubu Tyjátr. Pod záštitou profesora Rudolfa Adlera, pedagoga brněnské FAMU, 
se znovu představilo to nejlepší z amatérské tvorby autorů různých regionů. Ústeckou 
Střední školu uměleckoprůmyslovou může těšit, že v  letošní výsledkové listině zane-
chala svoji stopu.
Zabodovala trojice absolventů
Do kategorie Svitavská klapka Junior se přihlásila trojice dnes již bývalých studentů 
ústecké „umprumky“, absolventů oboru Užitá fotografie a média. Kristýna Bartošová, 
Gabriela Stránská a Martin Dvořáček soutěžili s dvouminutovým studentským sním-
kem pojmenovaným Proč nechodím spát.
Odbornou porotu zaujali do té míry, že jim byla udělena druhá cena. Z toho měla ra-
dost dnes už jejich bývalá vyučující Lucie Harapátová, jež jim s tvorbou filmu pomáhala 
a na festivalový večer do Svitav dvojici autorek doprovázela. „Pro mne bylo jejich umís-
tění milým překvapením. O radost se podělily s Martinem, který se slavnostního večera 
bohužel nemohl zúčastnit,“ uvedla očividně spokojená pedagožka. Její „parketou“ je 
právě výuka předmětů úzce spjatých s filmovou tvorbou – multimediální prezentace, 
scenáristika a dramaturgie.  Mgr. J. Pokorný

SENIOR KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ
14. ledna 2015 
– středa – 
P Ř E D NÁ Š K A 
V KNIHOVNĚ 
V  rámci cyklu 
Akademie vol-
ného času zveme 

naše členy do knihovny na přednášku prof. 
PhDr. Františka Musila CSc. na téma „Vý-
chodočeské kláštery a  problematika s  nimi 
spojená“. Začátek přednášky v 18.00 hodin. 
Vstup volný. Akci zajišťuje p. Bílková tel. 
722 475 132
16. ledna 2015 a  26. ledna 2015 – mimo-
řádně pondělí – PLAVÁNÍ PRO ČLENY 
„Senior klubu“
Od 14.00 hodin do 15.30 hodin se v krytém 
plaveckém bazénu uskuteční plavání pro 
členy „Senior klubu“ spojené se cvičením 
ve vodě. Vstup 50,- Kč na průkazku „Senior 
klubu“ (pokud možno přesně). 

22. ledna 2015 – čtvrtek - PŘEDNÁŠKA 
Zveme naše členy na přednášku na téma 
Dobrovolnictví v  sociálních službách a  ne-
mocnicích. Přednáší Mgr. Jana Svojanovská. 
Přednáška je doplněna promítáním, koná se 
v 15.00 hodin ve „Sladkovně“. Akci zajišťuje 
p. Bílková tel. 722 475 132
29. ledna 2015 – čtvrtek – TRADIČNÍ VY-
CHÁZKA ZA ÚSTECKÝMI BETLÉMY
Navštívíme rodinu Kličkovu a rodinu Kado-
vu. Sraz účastníků ve 13.30 hodin u hasičské 
zbrojnice . Po ukončení akce posezení v re-
stauraci „Avion“. Akci má na starosti p. Bíl-
ková tel. 722 475 132

PŘIPRAVUJEME:
Týdenní pobyt v  „Park hotelu“ ve sloven-
ských lázních Hokovce 1.3. – 8.3. 2015
Přihlášky se přijímají ve „Sladkovně“ kaž-
dé úterý od 10.00 hodin. Do 12.00 hodin. 
Cena 4  750,- (v  ceně doprava, ubytování, 
plná penze, procedury). Rezervační popla-

tek 1 000,- Kč při přihlášení, viz zvláštní le-
ták ve skříňce „Senior klubu“. Členové mají 
přednost, ostatní budou evidováni jako ná-
hradníci. Člen se zaplaceným příspěvkem na 
rok 2015 obdrží slevu 100,- Kč. Akci zajišťuje 
JUDr. Ešpandr Zdeněk, Pavel Hošek
V  případě zájmu se tento pobyt opakuje 
v  podzimním termínu 15.11. – 21.11.2015 
za stejných podmínek.

Členské příspěvky ve výši 200,- Kč na rok 
2015 se vybírají na „Sladkovně“ každé úterý.

KONTAKTY NA SK: 
JUDr. Ešpandr 734398390, p. Šamšulová 
722475129, p. Bílková 722475132, p. Diano-
vá 722475131, p. Tomanová 731601548, 
p. Hošek 605355863 

Těšíme se na Vaši účast! 
Za výbor „Senior klubu“ 

JUDr. Zdeněk Ešpandr

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Senior doprava ČČK
Senior doprava ČČK je 
určena seniorům, osobám 
zdravotně oslabeným 
a  rodičům s  dětmi k  ná-
vštěvě lékaře, úřadu, na 
nákup, kadeřnici,……..
Senior dopravu ČČK lze objednat v pracov-
ní den před plánovanou jízdou (v den jízdy 
bez záruky) na tel. 774 412 117.
Senior doprava ČČK je provozována kaž-
dý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin. 
Permanentky jsou k dostání na ČČK - Ko-
peckého 840 nebo na Informačním centru 
města.
Senior doprava ČČK je provozována za 
podpory Města Ústí nad Orlicí a Pardubic-
kého kraje.

CENTRUM PRO ŽIVOT: vzdělávací, re-
laxační a  volnočasové centrum pro senio-
ry a nejen pro ně. Akce jsou určeny široké 
veřejnosti - akce se konají v budově ČČK, 
Kopeckého ulice č.p. 840 - v těsné blízkosti 
parku Legií)
 
1. – 31. ledna 2015 - VÝSTAVA ROK 2014, 
výstava fotografií z akcí Českého červené-
ho kříže v roce 2014
čas: od 8:00 do 15:30 hodin, (v  době pří-
tomnosti zaměstnanců OS ČČK)
místo konání: budova OS ČČK Ústí nad Or-
licí, Kopeckého 840, vstupné: zdarma
9. ledna 2015 - JARO, LÉTO, PODZIM, 
ZIMA, poslech hudby na téma jaro, léto, 
podzim, zima
čas:14:00 hodin, místo konání:budova 
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 

vstupné: zdarma
16. ledna 2015 - SPOLEČENSKÉ HRY, 
přijďte si zahrát karty, Člověče, nezlob se 
a další deskové hry se svými přáteli
čas:14:00 hodin, místo konání: budova 
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
vstupné: zdarma
22. ledna 2015 - ŠIKOVNÉ RUČIČKY – 
drátkování, šikovné ručičky – výroba vý-
robků drátkováním
čas:15:00 hodin, místo konání: budova 
OS ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 
vstupné: 30,- Kč
30. ledna 2015 - PALAČINKOVÉ HODY, 
přijďte ochutnat různé druhy palačinek, 
společenské posezení mezi přáteli
čas:15:00 hodin, místo konání: budova OS 
ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého ulice 840, 
vstupné: zdarma
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PRAVIDELNÉ AKCE:
KAVÁRNIČKA – CENTRUM SETKÁVÁ-
NÍ
každý pátek od 8:00 do 15:30 hodin - při-
jďte si popovídat se svými přáteli do Spo-
lečenského centra ČČK (společenské hry, 
výtvarné činnosti), každý patek od 9:00 do 
13:00 společné čtení z  časopisů ZDRAVÍ 
A PANÍ DOMU

SNOEZELEN - relaxační, multismyslová 
místnost. Bližší informace a  objednání na 
tel. 464 649 590, 607 131 592
vstupné 30,- Kč za 1 hodinu/osoba
ZDRAVÉ CVIČENÍ - cvičení na gym-

nastických míčích. Bližší informace na tel. 
464 649 590, 607 131 592
MASÁŽE KLASICKÉ, HAVAJSKÉ. Bližší 
informace a objednání na tel. 464 649 590, 
607 131 592
Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz

Změna programu Centra pro život vyhra-
zena

KAVÁRNIČKA V DOMOVĚ DŮCHOD-
CŮ: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:00 do 16:00 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
Pravidelné i jednorázové úklidy domácností
- Vysávání, mytí podlahových krytin - Utí-
rání prachu - Mytí oken - Úklid sociálních 
zařízení - Mytí kuchyňských linek (sporáků, 
lednic) - Žehlení prádla - Běžný úklid /péče 
o hrob a další
Bližší informace a  objednání o  úklidové 
služby na tel.: 773 001 088

Poděkování
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí děku-
jeme všem dárcům za podporu akce Strom 
splněných přání. Více informací o  akci na 
www.cckuo.cz nebo na ww.oiktv.cz

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
DĚKUJE A INFORMUJE

V  letošním roce došlo v  sou-
vislosti s  novým občanským 
zákoníkem k  transformaci ob-
čanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost KON-
TAKT Ústí nad Orlicí, která 
zřizuje Linku důvěry Ústí nad 
Orlicí. Chtěli bychom poděko-

vat městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu, kterou 
nám v roce 2014 poskytlo a které si velmi vážíme.
Dále bychom chtěli informovat, že jsme také změnili 
logo Linky důvěry a další propagační materiály. 
Všem občanům města Ústí nad Orlicí přejeme krásný 
rok 2015. Jarmila Hrušková, 

ředitelka KONTAKT Ústí n. Orl., o.p.s.

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
31.12. – MUDr. Miroslava Hendrychová, Husova 191, 
V. Mýto, tel.: 465 423 960
1.1. 2015 – MUDr. Jiří Holubář, železniční poliklinika 
ČT, tel.: 465 568 440
3. – 4. 1. – MUDr. Hana Horáková, F.V Krejčího, ČT, 
tel.: 465 531 554
10. – 11.1. – MUDr. Martin Formánek, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 731 784 643
17. – 18.1. – MDDr. Stanislav Knob, Havlíčkova 377, 
ÚO, tel.: 465 526 261
24. – 25.1. – MUDr. Milena Kalousková, Pickova 1483, 
ÚO, tel.: 465 543 302
31.1. – 1.2. – MUDr. Michal Krejčík, Lázeňská 225, 
Brandýs n.O., tel.: 465 544 192

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O. P. S.,

detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

SOCIÁLNÍ REHABILITACE je zajišťována těmito způsoby:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Internetová učebna pro osoby se zdravotním postižením a seniory 
-bezplatně naučíme základní obsluhu osobního počítače a vyhledávat si potřebné 
informace prostřednictvím internetu. Služba je poskytována každý všední den od 
8:00 do 16:00 osobám se zdravotním postižením od 19let a seniorům. 
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 
činností, vedoucích k sociálnímu začleňování
Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik 
péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik do-
vedností potřebných k úředním úkonům

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovody osob se zdravotním postižením a seniorů, nácvik schopnosti využívat 
dopravní prostředky, nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování 
při pracovním pohovoru, nácvik komunikačních dovedností a  práce s  informa-
cemi,
nácvik základů znakového jazyka

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při obstarávání osobních 
záležitostí
Podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních po-
můcek, Informační servis

OSOBNÍ ASISTENCE je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům, 
které potřebují pomoc při zvládání každodenních situací. Služba je poskytována 
osobám od 1 roku věku včetně starších seniorů nad 80 let se sníženou soběstačnos-
tí z důvodů zdravotního postižení, nemoci nebo věku. Cena za hodinu do 18. let 
činí 60 Kč, nad 18. let 70 Kč.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ uživatelé se na nás mohou obrátit s nej-
různějšími dotazy a problémy, které vznikly v důsledku jejich nepříznivé sociální 
nebo zdravotní situace. Mohou se na nás obrátit osobně, telefonicky, e-mailem 
nebo poštou. Také nabízíme prodej baterií do sluchadel za výhodnou cenu 100 Kč 
za 6 ks baterií.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM k dispozici máme autosedačku, mechanický dětský vozík, dětské 
berle, polstrované chodítko,chodítko s podpůrnou hrazdou, dětské kolo, mobilní 
sedačku, pojízdnou sedačku.

Kde nás najdete: Čs. armády 1181 (vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO, 
tel: 465 525 324, web: www.czp-pk.cz

Kontakty: Eva Jiřincová – vedoucí, tel:: 775 693 985, 
e-mail: eva.jirincova@czp-pk.cz

Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracovník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI, ZÁKLADNÍ 

ORGANIZACE ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V měsíci l e d n u se žádná akce n e k o n á.
Připravujeme na ú n o r : návštěvu Klicperova diva-
dla v Hradci Králové, na programu představení „Jed-
líci čokolády“, v hlavní roli Pavla Tomicová.
Kdy: pátek 6. 2. 2015, odjezd: Tvardkova v 16 hod., 
(Hylváty v 15:40, Dukla 15:45, Babyka 15:50, ČSAD 
nádraží v 15:55, Tvardkova 16.00, Penzion v 16.05). 
Cena: 300 Kč. Přihlášky vždy v  úterý od 11 hod. 
v Klubu důchodců – Sladkovně (poprvé 20. 1. 2015) 
nebo telefonicky na č. 737 378 815.

Na Vaši účast se těší 
členové výboru ZO SPCCH.
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Jako každý rok je měsíc prosinec bohatý na akce pro naše uživatele.

Svými výrobky jsme se pochlubili na Jarmarku v Ústí nad Orlicí a na Adventní výstavě na Pardubickém kraji, kde se naši uživatelé představili 
svým tanečním vystoupením.
Přijali jsme pozvání na Mikulášské posezení v Domově důchodců, za které chceme moc poděkovat Lence Vyčítalové.
Na přání uživatelů jsme navštívili předvánoční Brno a v Rokytnici v Orlických horách jsme měli vánoční setkání s uživateli v Domově na Stří-
brném vrchu. SOU Žamberk nás pozvalo na Den otevřených dveří spojený s krásnou vánoční prodejní výstavou.
Na ukončení předvánočního času zaměstnanci Stacionáře připravili pro své uživatelé vánoční besídku.

Jménem všech našich zaměstnanců bych chtěla poděkovat městu Ústí nad Orlicí a jeho vedení za finanční podporu a popřát všem našim 
sponzorům a příznivcům krásný a šťastný rok 2015. H. Zastoupilová, DiS., ved. přímé péče

!!! POZOR !!! POZOR !!! POZOR !!!
Od ledna nás najdete v nových pro-

storách v nákupní galerii Nová Louže 
v Polské ul. 1308 (bývalá pošta). 

Otevíráme pro Vás 6. ledna 2015.

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK 

KAVÁRNIČKA: pondělí 5. ledna od 9:00 
hod. Máte nějaké nápady nebo připomínky 
k chodu centra?
Můžete něco naučit ostatní maminky? Chce-
te se do dění zapojit? Přijďte se s  námi po-
dělit.

CVIČENÍ PRO RODIČE S  DĚTMI od 
4měsíců do cca 2let pro předem přihlášené: 
pondělí 12.,19. a 26. ledna
časy cvičení: 4-5měs. 8:15hod, 5-8.měs. ne-
lezoucí 9:00hod, 8-12měs. lezoucí 9:45hod, 
13-18měs. chodící 10:30hod 
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzio-
terapeutky Moniky Zastoupilové (737 900 
271). cena 50,- / 30min 

VÝTVARNÁ DÍLNA MADLENKA: úterý 
13. a 27. ledna. Milí rodiče, v nových prosto-
rách pro Vás máme nové nápady :) 
Každé druhé (liché) úterý můžete přijít s dět-
mi tvořit. V lednu na téma pohádky Ledové 
království. 

POWERJÓGA pro jógamamky: čtvrtek 
15., 22. a  29. ledna od 10:00 do 11:00hod. 
Přijďte se protáhnout s Markétou Skalickou. 
Cena 50,- (možno i s hlídáním dětí ve Fialce  
40,- / dítě). Počet míst omezen hlaste se pro-
sím předem přímo Markétě na 602 245 393.

JITČINA DÍLNIČKA PRO RODIČE: úte-
rý 20. ledna od 15:30hod. Další novinka pro 

Vás - výtvarná dílna pro rodiče. Každé dru-
hé (sudé) úterý můžete přijít tvořit a zkoušet 
různé výtvarné techniky.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s  prvky ha-tha 
jóga: čtvrtek 22. a 29. ledna od 19:00hod do 
20:00hod. Cvičení pro pohodu i  zdraví pro 
zpevnění těla a  uvolnění mysli, zakončené 
meditativně-relaxačními technikami. Cena 
450,-/ 10 vstupů, možné první vstup 55,- . 
Kontakt Mirka Petrová, 607 065 421

MEDVÍDEK SLAVÍ 15. NAROZENINY :): 
pondělí 2. února od 9:00hod.
Srdečně Vás zveme na oslavu narozenin na-
šeho Medvídka a zároveň na den otevřených 
dveří, kde Vám rády předvedeme naše nové 
prostory. Podrobný program celého dne včas 
najdete na našich webových stránkách a FB. 

Od února 2015 pro Vás připravujeme kur-
zy zdravého vaření a  ukázky pohybových 
aktivit v  rámci projektu: „Kdo s  radostí 
vaří, dobře se mu daří, kdo se navíc pohy-
buje, zdravím, krásou překypuje.“ Podrob-
nější informace brzy najdete na webu a FB.

PROVOZNÍ DOBA:
PONDĚLÍ: od 8:00 do 12:00 hod a od 15:00 
do 17:00 hod. - Nemluvňátka + cvičení + vý-
tvarná dílna, odpoledne volná herna
ÚTERÝ:od 9:00 do 12:00 hod a od 15:00 do 
17:00 hod. - Předškolkáček – volná herna bez 
programu, odpoledne od 15:30 hod. výtvar-
né dílny
STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK: od 9:00 do 
12:00 hod a od 15:00 do 17:00 hod. - - Před-
školkáček – přednášky, volná herna bez pro-
gramu

KONTAKT: Míla Crhonková 605/774569, 
Katka Fišarová 605/965463, 
medvidekuo@seznam.cz, 
www.medvidekuo.cz, 
FB – Mateřské centrum Medvídek

Za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Pardubického kraje, Konzumu, Jsme tu doma, 
Iveco-Irisbus

DĚTSKÝ KLUB FIALKA
Dětský klub Fialka poskytuje krátkodobé, 
dlouhodobé, pravidelné i  nepravidelné 
hlídání dětí. Nástup možný kdykoli během 
roku po předchozí telefonické či osobní 
domluvě (den předem). Od ledna 2015 
nás najdete v nové provozovně v Polské 
ulici 1308 v  nákupní galerii Nová Lou-
že. Náš klub férově podporuje Konzum.
Další info najdete na webových stránkách: 
www.fialka-uo.cz

Kontakt: Miluše Crhonková, 
tel: :732 681 858, 605 774 569, 
e-mail: fialkauo@seznam.cz

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO
PROVOZ V  ROCE 2015 ZAHAJUJEME 
VE STŘEDU 7. LEDNA.

PROVOZNÍ DOBA: (bě-
hem této doby začátky 
programů cca 9.30 -10.00, 
pobytné 30 Kč/1 dítě, 40 
Kč/více dětí, možnost 
měsíční permanentky – 
150 Kč/1 dítě, 200 Kč/více dětí)

Po: 8:30 – 12:30 Herna, výtvarná dílna 
(především) pro dospělé
St: 8:30 – 12:30 Herna, prográmek pro 
děti - zpívání, vyrábění, pohyb…
Pá: 8:30 – 12:30 Herna, angličtina pro 
děti (kontakt: Mgr. Jana Marková – 
777 656 047)

PONDĚLNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY (cena 
dle spotřeby materiálu):
Po 12.1. 10:00 – Origami náušnice I. – 
Origami nejen jako zábava pro děti 
Po 19.1. 10:00 – Origami náušnice II. 
– další příležitost pokračovat v  tvo-
ření...

pokračování na str. 13
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Po 26.1. 10:00 – Origami náušnice III. – po-
slední příležitost 

ODPOLEDNÍ PROGRAMY: (multifunkční sál, 
1. patro)
Pá: 16:00 – 18:00  Klub EXIT – pro mládež – 
kontakt: Jan Procházka – 601 592 935
Pá: 18:00 – 24:00  Klub deskových her 
s  kavárnou - kontakt: Bc. Dan Dostrašil 
603 913 885

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Út 20.1. 18:00 - Sál RC - Seminář  Kreativ-
ní otcovství, pro muže –táty, kteří chtějí 
investovat do svých dětí… lektor orlicko-
ústecké ligy otevřených mužů Bc. Daniel Do-
strašil    
Po 26.1. 10:00 - Herna RC - Beseda se zdra-
votníkem Nachlazení, chřipka, angína, 
horečka, Jak na léčení? Co je správně a co je 
mýtus? Přírodní prostředky nebo „opravdo-
vé“ léky? lektor Martin Kalášek
Po 26.1. 20:00 - Herna RC  Dámská jízda, 
Společné posezení už bez mrňat, povídání i po-
jídání J, legrace a třeba i sdílení zkušeností…

KONTAKT: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604  313  249, 603  976  036, rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsdicko.estranky.cz

Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje MPSV, 
Pardubický kraj a město Ústí nad Orlicí

Líbí se ti ve škole matematika, nebo v ní naopak plaveš?

Ať je to tak nebo tak, zveme tě k nám!

Otvíráme nový kroužek

Pythagoráček
pro nadšence i plavce. 

Seznámíme tě s dědou Lesoněm, poskládáme si origami, vyzkoušíme metodu 
krokování, rozlouskneme nějaké ty hlavolamy, přiblížíme si geometrii dotekem…

Rozhodně se nebudeme mučit, budeme si hrát.

PRO KOHO: děti ve věku 7-11 let

KDY: 1x týdně v úterý od 16:00 do 17:00

KDE: DDM Duha, Špindlerova 1167, 562 01 Ústí nad Orlicí
          www.ddm-usti.cz

CENA:
700 Kč za pololetí

CO S SEBOU:
dobrou náladu,
přezůvky, pití,
psací potřeby

Přijď na první schůzku 
v úterý 4. února 2015 v 16:00 
a dozvíŠ se více.

LEKTORKY:
Marta Suchomelová a Alice Červinková
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KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
3D DIGITÁLNÍ KINO MÁJ 

LEDEN 2015 

Úterý 6.1. v 19:30 hodin
SOUDCE
Titulky. Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 8.1. v 19:30 hodin
MEZI NÁHROBNÍMÍ KAMENY
Titulky. Vstupné 90 Kč

Pátek 9.1. v 19:30 hodin
HODINOVÝ MANŽEL
Film ČR. Vstupné 120 Kč

Neděle 11.1. v 17:00 hodin
NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY
Česká verze. Vstupné 110 Kč

Úterý 13.1. v 19:30 hodin
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
*Pokračování úspěšné komedie. Titulky. 
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 15.1. v 19:30 hodin
*SEX V PAŘÍŽI. 
Titulky. Vstupné 100 Kč

Pátek 16.1. v 19:30 hodin
FOTOGRAF
*Hořká komedie s  erotickými prvky. Film 
ČR. Vstupné 120 Kč

Neděle 18.1. v 15:00 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA  3D
Animovaný příběh natočený podle známé 
pohádky H.Ch. Andersena. Česká verze. 
Vstupné 120 Kč

Úterý20.1. v 19:30 hodin
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ  3D
Historický velkofilm Rydleye Scotta. Česká 
verze. Vstupné 140 Kč

Čtvrtek 22.1. v 19:30 hodin
MILUJ SOUSEDA SVÉHO 
Titulky. Vstupné 110 Kč

Pátek 23.1. v 19:30 hodin
HUNGER GAMES – SÍLA VZDORU 
1. část
Titulky. Vstupné 120 Kč

Neděle 25.1. v 15:00 hodin
PADDINGTON
Česká verze. Vstupné 110 Kč

Úterý 27.1. v 19:30 hodin
ODPAD
Příběh tří chlapců ze slumu v brazilském Rio 
de Janeiru. Titulky. Vstupné 110 Kč

Čtvrtek 29.1. v 19:30 hodin
SEDMÝ SYN   3D
Napínavé epické fantasy. Česká verze. Vstup-
né 140 Kč

Pátek 30.1. v 19:30 hodin
BURÁCENÍ
Vstupné 110 Kč

Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnuje 
cenu brýlí (dospělí 29,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze použí-
vat opakovaně.
Rezervace vstupenek on-line na www.klub-
centrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465 514 271
Pokladna kina otevřena půl hodiny před za-
čátkem představení – tel. 736 503 566
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz 
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KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
NABÍDKA POŘADŮ – leden 2015

Čtvrtek 8. ledna
9:00 hodin – Kulturní dům
AKADEMIE 2015 – nesoutěžní přehlídka 
zájmové umělecké činnosti speciálních zá-
kladních škol našeho regionu

Sobota 17. ledna
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, Hravé 
divadlo Brno, pohádka pro děti, vstupné 50 
Kč

Pondělí 19. ledna
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
SKRYTÁ TVÁŘ ROUTE 66, promítání ce-
lovečerního filmu o nejslavnější silnici světa, 
cestopisná přednáška, vstupné 65 Kč

Úterý 20. ledna
19:30 hodin – ZUŠ J. Kociana
NOVOROČNÍ KONCERT, COLLEGIUM 
C & M Hradec Králové, sólista Milan Svo-
boda – klavír (jazzový skladatel a hudebník), 
koncertní předplatné, vstupné 140 Kč

Čtvrtek 22. ledna
20:00 hodin – Bar Husová (bývalé Domino)
JAZZOVÝ VEČER – Gabriela KOLČAVO-
VÁ Trio, R. Hanousek-saxofon, G. Kolčavo-
vá-zpěv, R-Bagár-piano, vstupné 90 Kč

Středa 28. ledna
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
R. Novák – LA PUTYKA, CIRK LA PUTY-
KA Praha
Inscenace La Putyka kombinuje akrobacii, 
tanec, loutky a sportovní výkony v originál-
ním pojetí nového cirkusu. Objevuje hos-
podskou fantazii a změněnou realitu, kdy na 
chvíli přestávají platit fyzikální zákony a di-
váci jsou svědky nečekaných akrobatických 
hudebních i  pohybových jevů. Divadelní 
předplatné, vstupné 350 Kč

PŘEDPRODEJ: Informační centrum v  bu-
dově radnice, tel.: 465  514  271, rezervační 
a prodejní systém on-line
INFORMACE: Klubcentrum v Ústí nad Or-
licí, tel.: 465 521 047, 465 525245, 
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 

únor – červen 2015

Vážení a milí diváci, 
startujeme již 18. divadelní sezónu – jaro 
2015. Těšit se můžete na další lahůdky kamen-
ných divadel letos obohacené o klasický balet 
a černé divadlo.
Soutěžní přehlídka amatérských divadelních 
souborů - Orlická Thálie - vstupuje již do 7. 
ročníku a věřím, že výběrová skupina vybrala 
poutavé tituly. Výsledky vašeho „kuličkového“ 
hodnocení budou vyhlášeny v další sezóně.
Upozorňujeme, že představení Divadla Járy 
Cimrmana ČESKÉ NEBE, není součástí toho-
to předplatného.
Věnujte zvýšenou pozornost rezervačnímu 
on-line systému. Abyste si udrželi svá místa, 
bude pro vás důležité dodržet termín uzávěr-
ky rezervace. Pokud tak neučiníte, budou vaše 
místa uvolněna pro další zájemce.
Změna titulů i  termínů je vyhrazena, proto 
podrobnosti o  jednotlivých představeních sle-
dujte na plakátech, nebo se informujte v  In-
formačním centru, příp. na tel. čísle 14000. 
Program lze vyhledat i  na stránkách: www.
klubcentrum.cz
K občerstvení můžete v Roškotově divadle vy-
užívat i nově otevřenou restauraci Bar Husová 
(bývalé Domino).
Dana Chládková, ředitelka

Začátky představení: 19:30 hod. – Roškoto-
vo divadlo

Sobota 7. února 
TAK TROCHU DEKAMERON, DS Sym-
posion Třebechovice p/Orebem
ORLICKÁ THÁLIE – 1. soutěžní představe-
ní
Inscenace Vás zavede do malebného ital-
ského městečka na břehu moře, kde s  jeho 
obyvateli prožijete několik příběhů o  lásce, 
nevěře, žárlivosti a touze. 

Čtvrtek 12. února 
František Kratochvíl, Michal Urban: 
DEJA VU,  Divadlo Metro Praha
„Obávám se dne, kdy vývoj technologie 
předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět 
bude mít GENERACI IDIOTŮ.“ Albert Ein-
stein
Nové představení originálního černého di-
vadla se vážně i nevážně zabývá soudobým 
životním stylem. Ukazuje, jak moderní ko-
munikační technologie řídí i lidské osudy.

Úterý 24. března  
Radek Balaš - Ondřej Brousek: MARILYN 
(Překrásné děcko), Klicperovo divadlo Hra-
dec Králové
Kamila Sedlárová v  titulní roli nového mu-
zikálu režiséra a  autora libreta Radka Bala-
še a  hudebníka Ondřeje Brouska. Životní 
příběh Normy Jean, proslulé jako Marilyn 
Monroe, v  podobě muzikálové podívané 
s náročnými pěveckými party, skvělými son-
gy a doprovodnou živou kapelou. 

Úterý 21. dubna    
Renato Giordano a  Rodolfo Sonego: VÍM, 
ŽE VÍŠ, ŽE VÍM, Agentura Harlekýn Praha
Hořkosladká komedie o zdánlivě normálním 
manželství.
Hrají: Michal DLOUHÝ, Simona STAŠOVÁ, 
Andrea DAňKOVÁ, Vasil FRIDRICH nebo 
Petr VANČURA 
Režie: Vladimír STRNISKO

Pátek 22. května
Aldo Nicolaj: AŽ SE ZIMA ZEPTÁ, NEBU-
DU SE BÁT aneb Tři na lavičce
DS Kolár ve spolupráci se senior klubem 
Ostaš Police nad Metují, ORLICKÁ THÁLIE 
– 2. soutěžní představení

Čtvrtek 28. května 
P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO, Morav-
ské divadlo Olomouc
Velký výpravný balet pro vás choreograficky 
připravil vzácný host - bývalá primabalerí-
na pražského Národního divadla paní Hana 
Vláčilová za režijní spolupráce šéfa souboru 
Roberta Balogha. 

Pondělí 8. června  
EVA TROPÍ HLOUPOSTI, Divadlo Na 
Fidlovačce Praha   
Komedii podle románu Fan Vavřincové 
napsali Pavel Šimák a Petr Vydra. Hrají: M. 
DoležaloVá, D. RatajsKý, L. Mo-
línoVá, a. KRejčíKoVá, D, Rous, 
M. RanDoVá, P. nečas, D. HáK, L. 
Rous, Zd. MaRyšKa
Režie: Pavel šIMáK

PODMÍNKY DIVADELNÍHO 
PŘEDPLATNÉHO – POZOR ZMĚNY

- členem se může stát každý, kdo podá při-
hlášku do 22. 1. 2015

- předplatné se platí jednorázově v Informač-
ním centru Městského úřadu v  ÚO, nebo 
v kanceláři Klubcentra, Lochmanova 1400

- objednávky organizací vyřizuje pouze 
Klubcentrum

-  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 
14000
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MUZEJNÍ LEDEN
Pohrát si i  zavzpomínat si můžete v  muzeu do 
čtvrtka 14. ledna 2015 na výstavě „Fenomén Igrá-
ček“, do 18. ledna bude ještě přístupná výstava 
„Pamatuješ aneb jak bylo před sametem“. Výstavy 

„Miniaturní betlémy“ a „Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí“ máte možnost 
navštívit až do 25. ledna.
Po ukončení výstav budou prostory postupně připravovány pro instalaci 
, z  nichž první , nazvanou „KRYSÁCI“ otevřeme vernisáží již 22. ledna 
v 17:00 hod. Kromě toho mohou návštěvníci shlédnout i nově zrestaurova-
né krbové ostění, které bylo do 50. let 20. století součástí Hernychovy vily 
a po letech se do ní opět vrátilo. Srdečně za všechny muzejníky zve

J. Süsserová, ředitelka Městského muzea v Ústí n. Orl.

- pořadatelé si vyhrazují právo na změnu 
programu

- současným předplatitelům rezervujeme 
místa do 14. ledna 2015, pokud do toho-
to data nebudou vaše rezervovaná místa 
zaplacena, budou následující den (15. 1.) 
uvolněna pro další zájemce 

- uzávěrka prodeje předplatného pro 
všechny zájemce končí dne 22. 1. 2015

PŘEDPLATNÉ: 
Informační centrum Městského úřadu, Mí-
rové náměstí, Ústí nad Orlicí tel.: 465514271
KLUBCENTRUM v  Ústí nad Orlicí, 
Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, tel.: 
465521047
Otevírací doba v IC: 
pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod., sobota 
8.00 – 12.00 hod.

CENA PŘEDPLATNÉHO: 
únor – červen 2015
I. místo (přízemí)   1 350,- Kč 
II. místo (balkón)    1 250,- Kč

Informace: KLUBCENTRUM v  Ústí nad 
Orlicí, Lochmanova 1400, 562 01, 
tel.: 465521047, 465525245 i fax,
info@klubcentrum.cz, www.klubcentrum.cz

PROGRAM MALÉ SCÉNY – LEDEN 2015
PAN PES – výstava 
dokumentárních fo-
tografií P. Wagenk-
nechta. Vernisáž vý-

stavy v neděli 11. ledna v 18 hodin.
4. 1. PAN ŽABÁK aneb Za dobrodruž-
stvím! Lehce poetický a těžce dobrodružný 
příběh o  kamarádství a  jeho problémech 
v podání DS Teátr Vaštar. Pro děti od 4 let. 
V 15:30 hod. /vstupné děti 40 Kč/ dospělí 60 
Kč
8. 1. HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER / USA, 
2013. Příběh záhadné ženy nás zavádí do 
ulic New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier 
od roku 1950 až do své smrti  v  roce 2009 
nafotila více než 100 000 dechberoucích fo-
tografií. Mozaika jejího fascinujícího života 
se postupně skládá z dříve nepublikovaných 
fotografií, filmů a rozhovorů s desítkami lidí, 
kteří si mysleli, že ji dobře znali. V 19 hod., / 
vstupné 70 Kč / členové FK 50 Kč

13. 1. VÝJIMEČNÉ OSOBNOSTI EVROP-
SKÉHO UMĚNÍ. ART and CRAFT. Před-
náška z cyklu, který je věnován osobnostem 
evropského umění. Přednášející K. Skrbko-
vá. V 18 hod. /vstupné 45 Kč/ studenti 30 Kč
14. 1. BLACK ICE s  besedou. Doku-
ment  o  třiceti lidech, kteří se  v  září 2013 
vydali do Barentsova moře, aby tam protes-
tovali proti riskantní těžbě ropy ruskou fir-
mou Gazprom. Jejich poklidný protest ostře 
ukončila ruská FSB a následovalo několika-
měsíční drama, které vyvolalo obrovskou 
vlnu solidarity a zájmu o dění v Arktidě.
V 18 hod. / vstupné 50 Kč / členové FK 40 Kč
18. 1. VEČER S ….Jiřím Hetfleišem. Spor-
tovní historik, hlasatel, novinář, funkcionář, 
statistik a  znalec sportu nejen v  Ústí nad 
Orlicí bude vzpomínat, povídat s veřejností. 
V 18 hod. / vstupné 40 Kč
22. 1. ZÁZRAKY Itálie / Švýcarsko / Ně-
mecko, 2014. Vypráví příběh dvanáctileté 

Gelsominy, která žije s rodiči a třemi mlad-
šími sestrami na opuštěném statku kdesi 
v Umbrii na italském venkově. Pevné rodin-
né vazby podřízené praktickým činnostem 
jsou však narušeny natáčením televizní rea-
lity show „Zázraky venkova“, které poblázní 
celý kraj.
V 19 hod., / vstupné 70 Kč / členové FK 50 Kč
27. 1. VÁNOCE V BETLÉMĚ a další přího-
dy ze Svaté země. Jak se slaví vánoce v Bet-
lémě? Chodí Palestinci na basketbal? Jak vy-
padá Negevská poušť? Opravdu se v Mrtvém 
moři neutopíte? Odpovědi na tyto otázky 
a spoustu dalších se dozvíte na přednášce L. 
Kalouse. V 19 hod. / vstupné 50 Kč / studenti 
30 Kč
29.1. TEXTAŘ A  BÁSNÍK MIROSLAV 
KVAPIL. Nejen současná poezie všedních 
dnů, také epika v  podání J. Moravce a  M. 
Chvátila. V 19 hod., vstupné 45 Kč/studenti, 
důchodci 30 Kč

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
13. ledna od 16:00 hod. - Novoroční pohádka - předčítání a tvoření pro děti, prosíme o pří-
spěvek 10 Kč na materiál
14. ledna od 18:00 hod. - Východočeské kláštery a problematika s nimi spojená - přednáška 
prof. PhDr. Františka Musila, CSc. z cyklu Akademie volného času 2015

21. ledna od 15 hod. - Půjčování e-knih v Městské knihovně Ústí nad Orlicí - školení pro veřejnost o nových možnostech výpůjček e-knih 
VÝSTAVA  Zapomenuté Oustí II - potrvá do 29. ledna 2015, otevřeno během provozní doby knihovny po - pá 9 - 18. hod., so 9 - 11 hod., 
pokračování úspěšné výstavy srovnávacích fotografií starého a nového Ústí nad Orlicí.

Informace najdete také na www.knihovna-uo.cz a na www.facebook.com/knihovna.uo

DECHOVÝ ORCHESTR NA VÝBORNOU
Sedmý koncert Dechového orchestru města Ústí nad Orlicí 
se konal v pátek 21. listopadu v Roškotově divadle. Pod tak-
tovkou dirigenta Josefa Kněžka se orchestr představil pestrou 
směsí známých melodií. Diváky zaujala mimo jiné i žánrová 
šíře repertoáru. Orchestr v  dobré formě provedl skladby 
klasických autorů (Dvořáka, Čajkovského), skladby rocko-
vé (Beatles, Queen), filmové a muzikálové trvalky. Zkrátka 
nepřišli ani příznivci klasické lidovky. Výprachtickou lípou 
Jindřicha Pravečka oslavilo pěvecké duo Ludmila Hrodková 
a Jan Sisr pětatřicet let společné pěvecké činnosti. V nároč-
ných instrumentálních skladbách se blýskli i sólisté orchest-
ru Josef Kučera, Antonín Sláma, Miloš Kubový a Dominika 
Švendová. Kladnou zmínku zasluhuje i celková dramaturgie 
koncertu. Večer měl vzestupnou tendenci a nepřetržitý „tah 
na branku“, takže vřelý potlesk diváků a závěrečné ovace po 
finálových skladbách – Já se dnes dopoledne žením a Babe-
ta – donutily orchestr k několikerým přídavkům. V dnešní 
době, která především z  ekonomických důvodů preferuje 
činnost malých těles, bylo vystoupení Dechového orchestru 
města Ústí nad Orlicí pod taktovkou Josefa Kněžka důstoj-
ným připomenutím té části kultury, která nemá dnes na rů-
žích ustláno, přesto však dosahuje pozoruhodných výsledků, 
kterými se může Ústí nad Orlicí chlubit. Mirek Němec

VÝZVA MĚSTSKÉHO MUZEA
Zároveň touto cestou prosíme všechny, kteří mají doma dokumenty a před-
měty mapující období druhé světové války, aby byli  muzeu nápomocni při 
přípravě výstavy (u příležitosti 70 let od konce této války), která bude ote-
vřena v dubnu 2015.  Rádi bychom zmapovali co nejvíce materiálu z našeho 
regionu, který se váže k životu místního obyvatelstva. Prosíme Vás tímto o 
kontaktování pana Zdeňka Skalického ( skalicky@muzeum-uo.cz nebo na tel. 
464 649 555, případně 465 523 653), a to nejpozději do poloviny března 2015. 
Věříme, že i Vy uvítáte prezentaci Vašich příspěvků na výše uvedené výstavě.
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POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. Vás srdečně 
zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se bude konat 
31. ledna 2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Ústí 
nad Orlicí.
Vstupné 100 Kč + 10 Kč místenka do velkého sálu. K tanci 
a poslechu hraje REFLEX.
Na Vaši návštěvu se těší ústečtí dobrovolní hasiči. Tombola 
a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek bude probíhat v Hasičském domě 
každé pondělí a  středu počínaje 19.1.2015 od 16:00 do 
18:00 hodin.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Ihned během prvního víkendu v  no-
vém roce, a  v  celém následujícím 
týdnu, proběhne v  našich obcích 
a městech tradiční Tříkrálová sbírka. 
Naše domácnosti navštíví tři králové 

s přáním štěstí a zdraví, a s přáním pokoje tomuto domu.. 
Všem občanům dají také příležitost přispět potřebným.
V Ústí nad Orlicí a obcích náležících ústecké farnosti 
bude sbírka probíhat ve dnech 2. až 11. ledna 2015. 
Novinkou pro tento rok sbírky je možnost odpoledního 
koledování v průběhu celého prvního týdne.
V praxi takto: úterý 6.1. 2015 sraz v 14.00 hod na faře, 
délka koledování 15.00 hod - 17.00 hodin, stejně tak 
v další dny - středa, čtvrtek a pátek.
Sbírka bude zakončena Tříkrálovým koncertem 11. 
ledna 2015, který se bude konat od 17 hodin v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Římskokatolická farnost – Děkanství Ústí nad Orlicí
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí

Vás zvou na
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – 11. ledna od 17:00 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n.O.
Moravské koledy

Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek, sbormistryně Lenka Lipenská

Jiří PAVLICA: Missa brevis
Soprán: Hana Bauerová

Tenor: Milan Motl
Smíšené pěvecké sbory:

Familia Cantorum Letohrad, Vox Coloris Gymnázium Ústí n.O., 
Cecilská hudební jednota, Smíšený sbor Říčky

Studentský symfonický orchestr DECAPODA, dirigent Lenka Barvínková

Výtěžek dobrovolného příspěvku z koncertu 
bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 2015

KLUB PŘÁTEL UMĚNÍ Ústí nad Orlicí

Srdečně zveme Vás a Vaše přátele do Galerie pod radnicí na výstavu
MIROSLAV PETŘÍK

malba – kresba – grafika

12. prosince 2014 – 4. ledna 2015

Galerie pod radnicí je otevřena denně mimo pondělí, 
úterý až pátek 10-12, 14-17 hodin, sobota a neděle 14-17 hodin.

PILATES – POZOR ZMĚNA
Posilovací cvičení s účinky na tvarování postavy, vyrovnání svalových dysbalancí, prevenci 
a nápravu bolestí zad.
Cvičíme nyní NOVĚ v prostorách sálu sokolovny na Gymnáziu ÚO (boční vchod), každé 
pondělí 18:00 – 19:00 hodin, vstup 50 Kč. Bližší info: Jana Šparlinková, tel.: 777 087 220

POHYBOVÁ ŠKOLIČKA
Od února 2015 pokračujeme v rozběhnutých 
kurzech a přijímáme nové sportovce i taneč-
níky.
Cvičení dětí a  rodičů (1,5 - 3roky), Spor-
tovní přípravka (3-6let), Minitancovánky 
(3-4roky), Tancovánky (4-6let). Veškeré in-
formace a přihlášky naleznete na webových 
stránkách www.pohybovaskolicka.cz.

Olga Čopianová

POWERJÓGA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

I POKROČILÉ 
Přijďte vyzkoušet dynamickou formu 
jógu, kde si krásně protáhnete a  posílíte 
celé tělo. Každé ÚTERÝ 17.30-18.30 v tě-
locvičně u ZŠ Štěpnice a každý ČTVRTEK 
od 18.00 - 19.00 hodin na Gymnáziu. No-
vinkou je ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení 
v Medvídku pro jógamamky, kde je mož-
nost pohlídání dítěte v klubu Fialka. Další 
novinkou je netradiční a  zabávná forma 
jogy: ACROYOGA - párová akrobacie pro 
začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel: 
602 245 393, mailu: market@inlineusti.
cz nebo na facebooku (skupiny: Powerjó-
ga v Ústí, Acroyóga v Ústí). Těšíme se na 
Vás!!!  Markéta Skalická, 

Bára Strnadová a Marcel Skalický

ŠACHISTÉ MALÉHO GYMPLU V OKRESE SUVERÉNNÍ
Přebor družstev škol v šachu, okresní kolo 
kat. 6. – 9. tř. ZŠ, Lanškroun, 12. 11. 2014
V  přeboru škol se nám opakovaně daří, 
v minulém školním roce jsme byli v obou 
kategoriích na republice. A  protože druž-
stvo malého gymplu zůstalo v nezměněné 
sestavě, musí být naše letošní ambice nutně 
vysoké.
Dokonce jsme si letos dovolili dříve ne-
bývalý luxus postavit do okresu hned dva 
týmy; máme tolik dobrých hráčů, že je ško-
da je nechat sedět – a už je třeba vychovávat 
nástupce do dalších let. O místa náhradní-
ků se v šachově nadšené kvartě strhl úporný 
boj, ale stavět třetí družstvo jsem již odmítl.
Ráno začalo telefonátem Denise Žaby, kte-
rý zaspal a o akci přišel, ale jinak se na půl 
sedmou dostavili všichni a  v  Lanškrouně 
jsme byli s předstihem.
Družstvo A
Tradiční největší konkurent, Gymnázium 
Lanškroun, oslabil o  dva své přední hrá-
če, takže jsme byli první nasazení, i  když 

nám lanškrounští docela šlapali na paty. 
Rozhodlo hned druhé kolo, kdy jsme je 
v přímém souboji porazili 2,5:1,5 a do kon-
ce jsme náskok ještě navyšovali. Za celou 
soutěž jsme poztráceli pouze dva body (dvě 
remízy, jediná prohra) a ziskem 26/28 (7 zá-
pasových výher) jsme soutěž zcela ovládli. 
První místo a jasný postup do kraje.
Václav Grundman (4.B): 7/7, soupeře do-
stával do komplikovaných pozic, kterým 
rozuměl výrazně lépe. Jasně nejsilnější hráč 
v soutěži.
Vít Holásek (4.B): 5,5/7, spoléhal na tech-
niku, z  rovných nebo mírně lepších pozic 
protihráče utahal v koncovkách. I když ne 
vždy.
Vojtěch Holásek (3.B): 7/7, kosil to v bles-
kovém tempu, druhá strana často nestíhala 
ani sledovat, co se děje.
Veronika Šmajzrová (2.B): 6,5/7, v prvních 
dvou kolech se dostávala do nestejných 
střelců, což často končí remízou, ale pak už 
soupeře spolehlivě přehrávala.
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Družstvo B
Překvapilo dvěma výhrami hned na počátku a většinu soutěže 
se drželo na předních stolech, báječné. Po prohře s lanškroun-
ským gymplem jsem čekal, že závěrečná tři kola budou vypadat 
takto: vysoká výhra, zákonitá prohra s naším áčkem a vysoká 
výhra v závěru vedoucí k úspěchu. Jenže to dopadlo jinak: dvě 
zápasové remízy – a našemu áčku se stejně nevyhnuli, chytili ho 
v posledním kole a prohra 0:4 znamenala při daném systému 
pád o mnoho míst dozadu. Škoda, krutý los. 12/28, 2 zápasové 
výhry, 3 remízy, 2 prohry, 8. místo ze 14 účastníků.
Veronika Holásková (1.B): 2,5/7, zahájila skvěle, pak sehrála ná-
ročnou bitvu s favorizovaným Kupsou, po porážce ale dohrála 
soutěž v útlumu.
Natálie Hrůšová (2.B): 1/7, dlouho nestíhala rychlé hrací tempo, 
stavěla pěkné pozice, ale padala na čas nebo kazila v závěru.
Michal Šmajzr (2.B): 5/7, nejlepší bodový zisk týmu, přes malou 
praxi dokázal z krkolomných pozic získávat body.
Jan Valčík (4.B): 1,5/3, ukázal zjevný přirozený talent a moc ne-
chybělo k superúspěchu, Kocandu (1269, tedy lepší než 3.VT) 
zcela přehrál, ale neuměl dát mat dámou (remis).
Jiří Hájek (4.B): 2/4, hrál podobně slušně a dva méně zkušené 
soupeře zaslouženě porazil. (Pozn.: oficiální výsledky chybně 
připisují dvě jeho partie Valčíkovi, Jirka hrál vždy v lichých ko-
lech.)
Okres se může chlubit krásnou účastí čtrnácti týmů – a my tím, 
že jsme ho ovládli.
Naše áčko se tedy těší na krajské kolo; vzhledem k síle družstev 
z jiných okresů na republiku rozhodně chceme, největšími kon-
kurenty budou zřejmě Hlinsko a Polička.

FBK ORLICKO TŘEBOVSKO - NA PŘELOMU ROKU 

Přebor elévů doma
V  neděli 30.11.2014 se konalo další kolo „Přeboru elévů“, které 
jsme pořádali v domácí hale SŠUP Ústí nad Orlicí. Výhodu do-
mácího prostředí se podařilo dokonale využít. Za povzbuzování 
rodin, známých a  kamarádů hráči začali utkáním proti Žacléři. 
Úvodní minuty byly trochu neklidné a  první polovina byla vel-
mi vyrovnaná. Po zklidnění v druhé polovině kluci zápas zlomili 
jednoznačně ve svůj prospěch. V druhém utkání přehráli výrazně 
celek Dobrušky. Závěr turnaje patřil lokálnímu derby proti celku 
Litomyšle. Po pěkném výkonu a vyrovnaném utkání mohli kluci 
oslavit třetí vítězství.
 Soupiska: Kopecký M., Říha L.,Tomeš R., Tomeš M., Ludvíček Ja., 
Ludvíček Jo.,Štantejský V., Lehký A., Kulhavý A., Langer R., Ma-
toušek M. Trenéři: Kulhavý Petr a Ludvíček Josef 

Sedmé kolo dorostenců v Hradci Králové
Tým dorostenců čekalo sedmé kolo kolo soutěže v  nedalekém 
Hradci Králové. Před zápasy se OT dělilo o druhé místo v tabulce. 
V prvním utkání OT nastoupilo proti domácímu celku FBK Hra-
dec Králové, který je na sedmém místě v tabulce. Byl to těžký zá-
pas, jako každý v první lize, který nakonec skončil nerozhodně 3:3.
V  druhém zápase jsme dostali lekci od dobře rozjetých hráčů 
z  Pardubic. Nešla nám rozehrávka, stáli jsme na místě, a  když 
už jsme si vypracovali pozici pro střelu, vystřelili jsme nad brá-
nu nebo naši šanci vychytal gólman.Ve třetí třetině jsme zabrali 
a hráči Pardubic měli problém se dostat k naší bráně. Konečně se 
nám dařila rozehrávka a v poslední třetině jsme vstřelili dva góly 
a vyhráli ji 2:0. Na lepší výsledek než 4:8 to však nestačilo. Trenéři: 
Petraš Pavel a Fiala Vojtěch
 
Junioři bez porážky
V dosavadním průběhu sezony se nenašel nikdo, kdo by dokázal 
kluky porazit a ani nijak významně potrápit. Zatím vždy vyhráli 
rozdílem třídy. Dlouholetá a poctivá práce se vyplácí a na výsled-
kové tabulce je to vidět. Průměr 10,5 vstřelených gólů na zápas 
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ORLICKÝ OŘÍŠEK
Premiérový 1. ročník pohárového závodu ve sportovní gymnastice, který se konal 15. 11. 
2014 v tělocvičně ZŠ Na Štěpnici, přivítal 37 závodnic ve věku od 6 do 20 let. Kromě do-
mácích závodnic přijely poměřit své síly gymnastky z TJ Sokol Náchod, Mozaiky Polička 
a TJ Chornice. Zajištění gymnastických závodů je organizačně náročné nejenom z hlediska 
přípravy potřebného nářadí a jeho variability, ale také dostatečného počtu rozhodčích, kte-
ří hodnotí dokonalost provedení jednotlivých prvků, z nichž určité množství je povinné. 
Komorní velikost tělocvičny zprostředkovává cvičení skutečně z  bezprostřední blízkosti. 
A bylo co obdivovat! Z domácího klubu se na stupně vítězů prosadily závodnice Zuzana 
Votočková, Anděla Venclová, Karolína Šimunová a Růžena Škrobánková. Sportovní do-
poledne proběhlo hladce k plné spokojenosti všech zúčastněných, kteří do Ústí napřesrok 
zcela určitě zamíří znovu :-).
Klub SG Ústí nad Orlicí tímto děkuje Městu Ústí nad Orlicí za dlouhodobou podporu, 
společnosti REJA za poskytnutí systému špičkového ozvučení tělocvičny technologií Pho-
nak, a společnosti Mediate za zajištění věcných odměn pro závodnice. 
Tým trenérek www.sport-gym.estranky.cz

a  1,5 obdržených je jasným obrazem hry. 
K posledním letošním zápasům odjížděl tým 
do Přelouče a vyprovodil své soupeře z Trut-
nova a Chlumce výpraskem 27:1. Po posled-
ním letošním kole přezimuje tým na prvním 
místě se sympatickým náskokem 6 bodů na 
druhé Svitavy. Trenér: Typl Jiří
 
Ženy v půlce sezóny
Posledního listopadu tým žen odehrál desá-
tý zápas v sezóně, z celkových dvaceti, které 
jsou obsahem základní části 1. ligy. Za po-
slední měsíc odehrály ženy 3 nelehké zápasy, 
během kterých zaznamenaly jistá zlepšení. 
15. a 16. listopadu odehrály ženy dva domácí 
zápasy proti vedoucím celkům tabulky. Ten 
první proti druhému v pořadí, Slavii VŠ Pl-
zeň, která je zároveň nejproduktivnějším cel-
kem ligy. Dopředu bylo jasné, že zápas nebu-
de jednoduchý. I přesto se ženy chtěly pokusit 
prolomit dosavadní neúspěchy, nepodařilo 
se. Soupeřky domácí tým OT doslova roz-
střílely deseti góly a potvrdily svoji vysokou 
produktivitu. Na druhou stranu bylo vidět, 
že se ženy začínají sehrávat. Následující utká-
ní proti vedoucím FbC Panters bylo pro ženy 
velkou výzvou. Opět podaly zase o něco lepší 
výkon. Na výhru to bohužel ani tentokrát ne-
stačilo, i když musíme připustit, že výsledek 
3:5 nebyl vůbec špatný a že byly Panterkám 
rovnocenným soupeřem. Odrazit se ode dna 
tabulky 1. ligy, se ženy vydaly poslední listo-
padový den na Vysočinu, do vzdálené Jihla-
vy. V předchozím zápase s nimi smolně pro-
hrály 3:4, proto se i teď očekával vyrovnaný 
souboj o cenné body. Ženy OT na soupeřky 
vlétly od první minuty, byly střelecky aktiv-
nější, více pobývaly v jejich útočném pásmu. 
Bohužel chyběl důraz v koncovce. Střílely ze 
všech možných pozic. Konečné skóre sice 
opět vyšlo v  náš neprospěch a  na konto si 
ženy připsaly další porážku, tentokrát ale 
velmi smolnou. Prohra 5:7 znamená, že už se 
ženám začalo střelecky více dařit, proměňo-
vat více šancí, dokonce se podařilo proměnit 
v  gól dlouho nacvičovanou přesilovou hru. 
I přes prohru ženy odjížděly spokojenější než 
obvykle, s  pozitivním příslibem do druhé 
poloviny základní části sezóny.

Juniorky:
Po listopadovém 5. kole ligy juniorek je jasné, že holky nejhůře ze třetího místa postupují 
do nadstavbové části play-off. Tato zpráva je o to více potěšující, jelikož holky šly do nejvyšší 
juniorské soutěže jako nováček a takto úspěšně zvládly svou premiéru. V prosinci odehrají 
poslední dva zápasy základní části, kde mohou překvapit a porazit papírově silnější soupe-
ře - Brno Židenice a Šitbořice. Nicméně mohou zápasy odehrát s klidem na hokejce, jelikož 
postupové místo mají jisté.  Trenér: Drvoštěpová Renáta

• SALON TYRKYS–MANIKÚRA a PEDIKÚRA 
Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. V  lednu 
nabízím LAKOVÁNÍ na MATURITNÍ PLES od 99 
Kč. Objednávky 9 – 19 hod. tel.: 732 819 977, sledujte 
AKCE na www.tyrkys-salon.cz

• Přijďte si vybrat LETNÍ DOVOLENOU z nejširší 
nabídky cestovních kanceláří, výhodné slevy za včas-
ný nákup, až 2 děti zdarma! Cestovní agentura SLM 
Lydie Sloupenská, tel.: 605 146 146, e-mail:rezervace@
slm.cz, www.slm.cz, budova Rieter, Čs. armády 1233, 
Ústí n.O. Těšíme se na Vaši návštěvu.

• HLEDÁM KADEŘNICI do zavedeného kadeřnic-
tví v centru ÚO. Tel.: 603 776 527. Dobrá příležitost 
pro kadeřnice z posledních ročníků školy.

• DLOUHODOBÝ PŘIVÝDĚLEK při zaměstnání, 
studiu, důchodu, MD. Tel.: 773 213 735
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• TŘÍČLENNÁ RODINA SHÁNÍ BYT 3 + 1 nejlépe v OV. Tel.: 734 255 150

• „HUSOVÁ“ – BAR & TANEČNÍ KLUB. Srdečně Vás zveme do nově otevřeného baru a restaurace /pod divadlem/.
Otevřeno: ÚT – ČT: 17 – 23 hod., PÁ – SO: 17 – 06 hod. Uspořádáme pro Vás: firemní večírky, školení, rauty, narozeninová párty apod. Kon-
takt pro rezervaci: 420 736 682 873, barhusova@seznam.cz, facebook: Bar Husova

• Taneční kurzy pořádané RELAX DANCE SERVISEM Jana Bílka v Ústí nad Orlicí – ZIMA - JARO 2015.

• POKRAČOVACÍ TANEČNÍ kurz pro MLÁDEŽ zahajujeme: od neděle 1.února 2015 od 16,30 – 18,30 hod. v „TANEČNÍM CENTRU“ 
v Ústí nad Orlicí.
Prodej legitimací proběhne od 1.12.2014. Místo prodeje: prodejna „FOTO IRENA“ u autobusového nádraží v Ústí nad Orlicí. Kontakt: Jan 
Bílek tel.č.733706123

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ kurz pro DOSPĚLÉ tj. páry starší 18-ti let zahajujeme od neděle 1.února 2015 od 19,30 hod do 21,30hod 
v „Tanečním centru“ (bývalá restaurace „Družba“) v Ústí nad Orlicí, po ukončení tanečního kurzu pro mládež.  

Prodej legitimací  nejpozději do 20.1.2015:– 10 lekcí, cena 1.300,-Kč/osoba.

NEVÁHEJTE, kapacita kurzů je omezena a BÝVÁ BRZY NAPLNĚ-
NA! Kurz bude zahájen v jakémkoli počtu tanečních párů, OSLOV-
TE SVÉ ZNÁMÉ a PŘIJĎTE SE POBAVIT! Prodej též ve „FOTO 
IRENA“.

V „TANEČNÍM CENTRU JANA BÍLKA“….probíhají dále od led-
na 2015  POD JEDNOU STŘECHOU TANEČNÍ A RELAXAČNÍ 
KURZY PRO „OUŠŤÁKY“ KAŽDÉHO VĚKU:
STREET DANCE pro děti JIŽ OD 4 LET, mládež i dospělé
TANEČNÍ KURZY – KLUBY SPOLEČENSKÉHO TANCE pro děti 
od 5-tilet, mládež i seniory
Dětské pohybové a taneční kurzy – „TANCOVÁNKY PRO NEJ-
MENŠÍ (3-6 let)“
Vše pod vedením zkušených lektorů!
Netančící a necvičící doprovod účastníků kurzů i ostatní hosty rádi 
obsloužíme v kavárně 
„RELAX CAFFÉÉ“ S NEJVĚTŠÍM DĚTSKÝM KOUTKEM v Ústí 
n. Orlicí

Zveme Vás k nám „DO „TANČÍRNY“ …přijďte si zatančit tance 
všech rytmů a žánrů
– SOBOTA 24.LEDNA – OD 19,00 – 23,00HOD – vstupné 50,-Kč 
v „TANEČNÍM CENTRU“ v Ústí nad Orlicí.

Těšíme se na vás, VÍCE NA: www.tanecnibilek.cz   tel.č.733 706 123
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ly se slavnostní fanfáry po kterých popřál 
všem přítomným příjemné svátky starosta 
města Petr Hájek. Následovalo žehnání při-
nesených adventních věnců děkanem Vla-
dislavem Brokešem a  očekávané rozsvícení 
vánočního stromu a výzdoby ve městě. Slav-
nostní podvečer zakončil vánoční koncert 
Ládi Kerndla s orchestrem.

NOVÁ LOUŽE SE OTEVŘELA 
ZÁKAZNÍKŮM

Po rok trvající kompletní rekonstrukci se 
otevření dočkala nákupní galerie Nová Lou-
že na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí. 
Naleznete zde potraviny, drogerii, lékárnu, 
hračkárnu, květiny, poštu, kavárnu, šperky, 
kadeřnictví a  masáže a  řadu dalších služeb. 
Konzum spolupracuje také s Mateřským cen-
trem Medvídek, které zde bude mít své zá-
zemí a hlídací koutek a  také s Českým čer-
veným křížem, který zde bude mít sběrnu 
prádla, opravnu obuvi a  další služby obča-
nům.
 

DĚTI ZÁVODILY 
„O KRÁLE LEZCŮ“ NA 
HOROLEZECKÉ STĚNĚ

V  sobotu 6. prosince se v  DDM DUHA 
uskutečnil 2. ročník lezeckých závodů pro 
děti „O krále lezců“. Tato akce byla pořádána 
ve spolupráci s horolezeckým oddílem HO-
RODUHA. Závodů se zúčastnilo 25 dětí ze 
4 měst Pardubického kraje. Děti soutěžily ve 
2 kategoriích podle věku a ve 3 disciplínách 
konkrétně lezení na obtížnost, na rychlost 
a  boulderovou prolézačku. Závodníci z  le-
zeckých kroužků DDM DUHA se umístili 
v kategorii Šoumeni dívky: na 3. místě, Šou-
meni chlapci pak na 2. a 3. místě a v kategorii 
Elite chlapci na 2. místě. 

ZDOBENÍ ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ PRO DĚTI 

Z VYLOUČENÝCH LOKALIT
Ve středu 10. prosince se uskutečnilo před-
vánoční setkání dětí z  rodin, které byly vy-
brány sociálními pracovnicemi odboru soci-
álních služeb Městského úřadu Ústí nad Or-
licí. Akce byla nazvána „Zdobení adventních 
věnců“, kde si děti za pomoci pracovnic so-
ciálního odboru vyrobily adventní věnečky 
dle svých nápadů a představ. Děti si odnesly 
nejen své výrobky, ale strávily příjemné od-
poledne s vánočním stromečkem, betlémem, 
koledami a cukrovím a užily si předvánoční 
atmosféru.

Text a foto L. Prokeš
Více na www.ustinadorlici.cz

12. 2014 od 9-16 hodin v  prostorách Spe-
ciální základní školy Ústí nad Orlicí (dříve 
Zvláštní škola). K  zakoupení byly vánoč-
ní dárky, ozdoby, perníčky, knihy, výrobky 
z patchworku, voňavé koření a další překva-
pení.

ČERNOVÍRSKOU NÁVES 
OZÁŘIL VÁNOČNÍ STROM

Letos poprvé se na návsi městské části Čer-
novír rozzářil vánoční strom. 8 metrů vyso-
ký smrk získalo město zadarmo a místní jej 
rozsvítili ve čtvrtek 27. listopadu v podvečer-
ních hodinách. Strom zdobí vánoční koule 
vyrobené technikou falešného patchworku, 
které černovírští společně vyráběli začátkem 
listopadu. Po rozsvícení následovala tradiční 
veřejná schůze Osadního výboru Černovír, 
která se v tento čas každoročně koná v hos-
podě „U Bobše“.

BUDOVA GYMNÁZIA 
SLAVÍ 100 LET

Dva Dny otevřených dveří zažilo Gymnáziu 
v  Ústí nad Orlicí. V  pátek 28. a  sobotu 29. 
listopadu byl pro návštěvníky z řad široké ve-
řejnosti i bývalých studentů připraven boha-
tý program v podobě komentované interak-
tivní prohlídky učeben a  laboratoří, ukázky 
výtvarných prací studentů, fotografie školní 
budovy, dramatického souboru, školního 
sboru a  dalších hudebních těles. Velký zá-
jem byl o odborné učebny. Zejména učebny 
biologie, chemie a fyziky lákaly na zajímavé 
pokusy a  ukázky z  daných oborů v  podání 
studentů a učitelů.

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ JSME 
ZAHÁJILI ÚSTECKÝ ADVENT 2014
Další ročník Ústeckého adventu byl v  prv-
ní adventní neděli 30. listopadu zahájen na 
Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Program 
začal ve dvě hodiny odpoledne vánočním 
jarmarkem škol a neziskových organizací. 
Na pódiu vedle ozdobeného smrku vystou-
pily soubory Písnička a Zlatý klíček ZŠ Ko-
menského a Swing Barel band. 
V  17 hodin náměstí potemnělo a  rozezně-

Ústecké listy
Měsíčník pro občany města Ústí nad Orlicí. Vydává Město Ústí nad Orlicí. Redaktorka Zuzana Pražáková. Adresa redakce: Sychrova 16, 
tel.: 465 514 313, 465 514 251, e-mail: prazako@muuo.cz, IČO: 279 676. Uzávěrka je každého 10. v měsíci. Číslo 1/2015 vychází 23. 12. 2014. 
Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. ZDARMA  MK ČR E100 39

ČTYŘLÍSTEK VYSTOUPIL 
PŘED PLNÝM HLEDIŠTĚM

Koncert DPS Čtyřlístek se ve středu 19. listo-
padu uskutečnil v ZUŠ v Ústí n.O. V celkem 
dvaceti písních se představil nejen Čtyřlístek, 
ale také jeho přípravná oddělení Petrklíče, 
Berušky a  Čekanky pod vedením sbormis-
tryně Lenky Lipenské. Zaplněné hlediště se 
do řady písní ochotně zapojilo a v sále vládla 
příjemná atmosféra.
Sbor pracuje v  celém systému přípravných 
oddělení od 6 letých zpěváčků až po matu-
ranty. V současné době v něm zpívá více než 
stovka dětí. Repertoár sboru tvoří především 
autorská tvorba pro dětský sbor, úpravy lido-
vých písní a populárních skladeb. Čtyřlístek, 
který 45 let vedli Stanislava a Josef Novotní, 
procestoval většinu evropských zemí a  na 
svém kontě má také několik nahrávek.

V NEMOCNICI SPUSTILI 
BABYBOX DRUHÉ GENERACE 

Po šesti letech provozu se dočkal výměny ba-
bybox umístěný od roku 2008 v  Orlickoús-
tecké nemocnici. Schránka pro odložené děti 
je stejně jako dříve umístěna na boku nemoc-
nice v ulici Bratří Kovářů, aby byla zaručena 
intimita a anonymita. Slavnostní spuštění do 
provozu proběhlo ve čtvrtek 20. listopadu za 
účasti zástupců nemocnice, sponzorů a  zá-
stupců Nadačního fondu pro odložené děti 
STATIM v čele s předsedou Ludvíkem Hes-
sem.

VÁNOČNÍ LADĚNÍ V KAMÍNKU
Pátý ročník vánoční prodejní výstavy, kterou 
pořádalo Speciálně pedagogické centrum 
Kamínek v Ústí nad Orlicí se uskutečnila 2. 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI
15. LISTOPADU – 15. PROSINCE 2014


