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Pokračování úsPěšného Projektu
„sPoLečnÝ nákuP – sPoLečná úsPora“

Vážení spoluobčané, vážení podnikatelé,

dovolte mi, abych Vás informoval, že 
v  letošním roce bude město Ústí nad 
Orlicí pokračovat v  započatém projektu 
s názvem „SPOLEČNÝ NÁKUP – SPO-
LEČNÁ ÚSPORA“. Cílem tohoto projek-
tu, jehož startovací blok proběhl úspěš-
ně v  roce 2013, je snížení cen elektrické 
energie a plynu pro občany a podnikate-

le, a to formou elektronické aukce. Výběr 
nového dodavatele těchto komodit pro 
Vás bude opět zajišťovat zdarma společ-
nost eCENTRE, a  to na základě Smlou-
vy a dohody o plné moci, kterou budete 
moci uzavřít cca v měsíci dubnu až květ-
nu tohoto roku na kontaktních místech 
k těmto účelům zřízeným. 

Mohu Vás ubezpečit, že aukce je připra-

vována v dostatečném předstihu, a proto 
v měsíci prosinci 2014 a  lednu 2015 za-
slala společnost eCENTRE účastníkům té 
minulé vstupní dopis s informacemi, jak 
dále postupovat v případě zájmu se znovu 
projektu zúčastnit. Vedení města rovněž 
předpokládá, že nejen pro zapojené do-
mácnosti či firmy, ale i pro nové zájemce, 
bude opět zorganizováno setkání s  ve-
řejností, kterého se zúčastní i  zástupce 

společnosti eCENTRE 
a  který zodpoví dotazy 
směrované na proble-
matiku spojenou s výbě-
rem nového dodavatele 
energií prostřednictvím 
elektronické aukce. 
K  dispozici Vám budou 
rovněž i  internetové 
stránky našeho města  
www.ustinadorlici.cz, 
které Vám poskytnout 
ty nejčerstvější informa-
ce a podrobnosti o orga-
nizaci celého projektu. 
Věřím, že opakováním 
celé akce společně opět 
dosáhneme pozitivních 
výsledků. 

Petr Hájek
starosta města

PoZvánka na jeDnání ZastuPIteLstva Města
Třetí veřejné zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2014 – 2018 se uskuteční v 

PONDĚLÍ 9. ÚNORA OD 15:00 HODIN V MODRÉM SALONKU KULTURNÍHO DOMU
 v Ústí nad Orlicí.

Na programu jednání budou mimo jiné majetkoprávní a finanční úkony, 
Rozpočet města na rok 2015, Plán investičních akcí na rok 2015
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jeDeMe na veLetrh
Město Ústí nad Orlicí se ve dnech 19. – 22. 
února 2015 účastní středoevropského veletr-
hu cestovního ruchu Holiday World v Praze 
v prostorách holešovického výstaviště. Před-
staví zde nový turistický produkt „Turistický 
poznávací okruh městem“ a  s  tím spojené 
propagační materiály v designu nového loga 
města. Na veletržním stánku bude k  dis-
pozici pestrá nabídka tiskových materiálů 
o  městě, nabízených turistických službách, 
aktuální kalendář akcí na rok 2015, kapesní 
a nástěnné kalendáře a drobné upomínkové 
předměty. 
Pravidelně se při  této příležitosti setkávají 
zástupci našeho města s polským partnerem 
z Bystřice Kladské a plánují se společné akti-
vity na další období. Veletrhu se každoročně 
účastní tuzemská města a  regiony, ale také 
zahraniční vystavovatelé z celého světa.

ZáPIs Dětí Do 1. tříDy 
Zš PraktIcké, Zš 

sPecIáLní a PříPravného 
stuPně Zš sPecIáLní

Zápis se koná ve střeDu dne 10. úno-
ra od 12:00 do 15:30 hodin ve speciální 
základní škole, mateřské škole a praktic-
ké škole v ústí nad orlicí.
Rodiče dětí přinesou k  zápisu rodný list 
a doporučení školského poradenského za-
řízení.

kLíčové ZMěny oD 1. LeDna 2015 v souvIsLostI 
s noveLou Zákona č. 56/2001 sb., o PoDMínkách 

ProvoZu voZIDeL na PoZeMních koMunIkacích
jeDna ŽáDost, jeDna návštěva, 

jeDen úřaD
1) Změnu provozovatele auta v registru vy-

řídíte na úřadě, který je místně příslušný 
z pohledu prodávajícího.

2) Jako prodávající a  kupující podáváte na 
úřad jen jednu společnou žádost. Formu-
lář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na 
webech samospráv.

3) Na úřad můžete přijít společně nebo jen 
jeden z vás. Nepřítomný však musí zmoc-
nit plnou mocí s úředně ověřeným pod-
pisem toho, kdo na úřad půjde (v případě 
podání žádosti elektronickou formou sta-
čí ověřený elektronický podpis). Ověření 
je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další 
možnost je zmocnit k vyřizování celé věci 
třetí osobu.

neZbytné DokLaDy 
a DokuMenty:

- Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti 
(doklad o pobytu – pouze pro cizince)

- Žádost o  změnu vlastníka nebo provozo-
vatele vozidla v registru silničních vozidel

- Doklady k  vozidlu (technický průkaz + 
osvědčení o registraci vozidla)

- Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená kar-
ta)

- Protokol o  evidenční kontrole silničního 
vozidla

PoZor na PoLoPřevoDy, hroZí 
vyřaZení auta Z ProvoZu!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v  Centrál-
ním registru vozidel pouze odhlášeno před-
chozím provozovatelem, musíte podat na 
úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlast-
níka a  provozovatele do registru silničních 

vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo ad-
ministrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.

k ŽáDostI se DokLáDá:
- Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
- Doklady k  vozidlu (technický průkaz + 

osvědčení o registraci vozidla)
- Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená kar-

ta)
- Protokol o  evidenční kontrole silničního 

vozidla
- Doklad o platné technické prohlídce
- Plnou moc s ověřeným podpisem pokud se 

neúčastníte vyřizování osobně

nahLášení vyřaZeného voZIDLa 
Do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně 
vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 
(je v depozitu), musíte přijít do konce roku 
2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a  jaký 
je účel jeho využití. Pokud termín nestih-
nete,  vozidlo administrativně zanikne a  už 
nepůjde přihlásit. V  pozdějších případech 
dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) 
máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vo-
zidlu, avšak nehrozí administrativní zánik 
vozu, nýbrž finanční sankce.
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím pro-
vozovatelem a  zároveň dočasně vyřazené 
z  provozu, musíte podat na úřad žádost 
v  kratší z  obou lhůt – do 30. června 2015. 
Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná 
vlastníka (viz polopřevody).

Další informace o  změnách v  převodech 
a  přihlašování silničních vozidel na www.
mdcr.cz

Zdroj Ministerstvo dopravy ČR

InForMace oDboru 
ŽIvotního ProstřeDí

PytLovanÝ sběr PaPíru, PLastu 
a náPojovÝch kartonů tetra-

Pak oD roDInnÝch DoMů 
Provozovatel systému svozu odpadu firma 
EKOLA České Libchavy s.r.o. sděluje obča-
nům, že počínaje únorem 2015 budou barev-
ně odlišené pytle na tříděný odpad využívané 
pro systém pytlovaného svozu dům od domu 
distribuované vždy výměnou za odevzdaný 
pytel. Tzn. za každý odevzdaný pytel v rám-
ci pytlovaného svozu bude do domu dodán 
pytel prázdný. V  případě, že se do systému 
bude chtít zapojit nový zájemce, je možné si 
vyzvednout 1 ks barevného pytle na každou 
komoditu na odboru životního prostředí 
Městského úřadu v Ústí nad Orlicí. 
Svoz pytlovaného sběru bude i  nadále pro-
bíhat jednou za čtyři týdny, vždy odděleně 
v pondělí papír a ve středu plast a nápojové 
kartony. 

sáčky na Psí eXtreMenty 
Sáčky na psí extrementy jsou i nadále k dis-
pozici na odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu. Jsou vydávány na základě po-
tvrzení o zaplacení místního poplatku za psa.

PrůsvItné PLastové PytLe 
Neoznačené průsvitné plastové pytle vydáva-
né v minulosti odborem životního prostředí 
na podporu třídění plastového odpadu se 
v letošním roce již NEVYDÁVAJÍ! 

Odbor životního prostředí

PoPLatky Za koMunáLní oDPaD v roce 2015
Město Ústí nad Orlicí vydalo s  účinností 
od 1.1.2015 obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2014 o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu (o místním poplatku 
za komunální odpad). výše poplatku je 
stanovena na 550 kč ročně na jednoho 
poplatníka (proti roku 2014 se tedy ne-
mění).
Místní poplatek za komunální odpad pla-
tí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího po-

byt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobý-

vá na území České republiky přechodně 
po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo do-
časná ochrana podle zákona upravující-
ho dočasnou ochranu cizinců.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může 
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické oso-
by žijící v  rodinném nebo bytovém domě 
může poplatek platit vlastník nebo správce. 
Osoby, které platí poplatek za více fyzic-
kých osob, jsou povinny obecnímu úřadu 
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení 
a data narození osob, za které poplatek pla-
tí. je-li poplatník v době vzniku povinnos-
ti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za 
zaplacení poplatku tento poplatník a  jeho 
zákonný zástupce společně a  nerozdílně; 
zákonný zástupce má v  takovém případě 
stejné procesní postavení jako poplatník. 
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Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho 
zákonný zástupce, vyměří městský úřad po-
platek jednomu z nich.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a  to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a  nerozdílně. tito poplatníci ne-
mají nárok na osvobození nebo úlevy.

1) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný: 
a) jednou splátkou, nejpozději do 31.3. 

příslušného kalendářního roku, činí-
-li celková poplatková povinnost po-
platníka, spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu méně než 
1.000 kč

b) ve dvou stejných splátkách, a  to nej-
později do 31.3. a do 30.9. příslušného 
kalendářního roku, činí-li celková po-
platková povinnost spol. zástupce do-
mácnosti, vlastníka nebo správce domu 
více jak 1.000 kč a méně než 10.000 kč

c) ve čtyřech stejných splátkách, a to nej-
později do 31.3., 30.6., 30.9. a  31.12. 

příslušného kalendářního roku, pří-
padně ve dvanácti stejných splátkách, 
a  to nejpozději do 25. dne příslušné-
ho měsíce, činí-li celková poplatková 
povinnost spol. zástupce domácnosti, 
vlastníka nebo správce domu více jak 
10.000 kč

d) poplatek může být zaplacen i jednorá-
zově do 31.3. příslušného kalendářní-
ho roku.

2) Místní poplatek za komunální odpad je 
poplatník povinen uhradit bez vyzvá-
ní správce poplatku vždy nejpozději 
v  termínech uvedených v  písm. a)-d) 
předchozího odstavce a  to v  hotovos-
ti v  pokladně Městského úřadu ústí 
nad orlicí, sychrova 16, 562 24 ústí 
nad orlicí nebo bezhotovostně na 
příjmový účet správce poplatku číslo 
19-420611/0100, konst. symbol 1318. 
variabilní symbol bude poplatníkovi, 
nebo společnému zástupci sdělen te-
lefonicky na čísle 465 514 210, na žá-
dost na elektronické adrese dolezalo@
muuo.cz, nebo osobně v pokladně. Pro 
poplatníky, kteří hradili poplatek bez-
hotovostně v  roce 2014 zůstává varia-
bilní symbol beze změny.

Platby budou přijímány v Po a st od 8:00 

do 17:00, v út, čt a Pá od 8:00 do 14:00. 
v pokladně je také možné platbu provést 
jak hotovostně tak i  platební kartou. Při 
platbě v hotovosti i kartou sdělí poplatník, 
nebo společný zástupce rodné číslo.
3) osvobození a úlevy:
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří 

mají ve městě trvalý pobyt a  kteří pro-
káží:

a) že se ve městě trvale nezdržují a  sou-
časně hradí poplatek za odstraňování 
komunál. odpadu v jiné obci

b) že v daném období byli ve výkonu tres-
tu odnětí svobody a nebo jsou umístěni 
v ústavech sociální péče nebo v podob-
ných zařízeních

c) že se ve městě trvale nezdržují a žijí v ji-
ném státě po dobu celého kalend. roku

d) úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje 
poplatníkům, kteří pobývají v zařízení 
pro přechodné ubytování a prokáží to 
vhodným způsobem (např. smlouvou 
o ubytování).

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

Ing. Jozef Polák, vedoucí finančního odboru

ProvoZ sběrného Dvora 
v areálu firmy tePvos v Ústí nad Orlicí

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

Tel. 465 525 579

úřaD Práce čr InForMuje 
Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí - Referát poradenství a dalšího 
vzdělávání poskytuje veřejnosti informace z oblastí:
- rekvalifikací,
- volby povolání pro žáky základních škol,
- vzdělávání včetně celoživotního – získáním profesních kvalifikací 

v rámci národní soustavy kvalifikací,
- poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
- pracovní rehabilitace. Kontakty najdete na http://portal.mpsv.cz/

seZnáMení Dětí s betLéMářskou traDIcí
Ústí nad Orlicí patří mezi města s dlouholetou a dosud živou betlémář-
skou  tradicí, proto jsme se v prvním týdnu nového roku 2015 s dět-
mi vydali na domluvenou návštěvu kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí s prohlídkou vystavených betlémů.
Velký figurkový v zadní části kostela je složen z více betlémů, většinou 
neznámých autorů. Nejstarší část tvoří kašírované figurky z poloviny 
19. století (obaleno vlhkým papírem, poté vysušeno). Zajímavostí je, že 
část architektury je zřejmě inspirována architekturou města Litomyšl.
Papírový betlém na bočním oltáři je ukázkou typického orlickoústec-
kého betléma (papírový, mnoho figur, přemíra výjevů) více autorů. 
V roce 1948 byl pro děkanský kostel zakoupen od prof. Josefa Cibulky, 
jednoho z nejvýznamnějších rodáků města Ústí nad Orlicí, odtud ná-
zev „Cibulkův betlém“. 
Zajímavostí je, že součástí landšaftů (výjevy města, přírody apod. těsně 
za figurkami) je i hrad Karlštejn před přestavbou. Betlém je ve své úpl-
né podobě vystaven po mnoha letech (cca po 50-ti).
Paní varhanice C. Pecháčková také dětem ukázala, jak krásně znějí var-
hany a za jejich doprovodu jsme si na závěr všichni společně zazpívali 
koledy.
Návrat zpět do školky zasněženým městem umocnil dosud vánoční at-
mosféru a prožitek dětí. Z. Sklenářová, MŠ Lentilka

PřeDvánoční čas v PenZIonu
Opět tady byl krásný předvánoční čas, čas příjemných a mi-
lých setkání. Jedním z nich se pro nás stává každoročně ná-
vštěva Penzionu. Návštěva, při které se snažíme s dětmi udě-
lat radost a potěšit jeho obyvatele. Písničky, básničky, koledy, 
tanečky, to vše děti velmi rády předvádí.Však to také bylo 
znát na celém vystoupení. A když se něco popletlo, nevadí,i to 
vykouzlí úsměv na tvářích. Ještě přáníčka, poslední společná 
koleda a Vánoce mohly začít.  

Eva Prokešová, MŠ Lentilka

učení nanečIsto buDoucích PrvŇáčků
Jaké to je „být již velkými školáky“, si v  kerhartické základní 
škole vyzkoušelo devatenáct budoucích prvňáčků. Týden před 
zápisem do 1. ročníku byl pro ně připraven projekt „Učení na-
nečisto“, ve kterém poznávali školní prostředí, v  lavicích četli, 
psali, počítali a pracovali na  interaktivní tabuli. Také nahlédli 
do výuky žáků vyšších ročníků, kde pozdravili své starší souro-
zence a kamarády. Celé dopoledne ukončili obědem ve školní 
jídelně a za úspěšné splnění prvních školních povinností „na-
nečisto“ byli odměněni drobnými dárečky. 

Eva Faltysová
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ZákLaDní škoLa kerhartIce
„Den huDby“ v kerhartIcích

Poslední předprázdninový pátek 19. 12. 
2014 proběhl v základní škole tradiční a ob-
líbený školní projekt s  výstižným názvem 
„Den hudby“, který byl spojen s  vánoční 
nadílkou. Přestávky mezi vystoupeními 
vyplňovaly, jak jinak než hudební vsuvkou, 
naše žákyně navštěvující základní umělec-
kou školu. 
Nejprve se uskutečnilo místní kolo pěvecké 
soutěže o  „Zlatého slavíka“. Děti od prv-
ního do pátého ročníku se velmi snažily, 
neboť věděly, že ti nejlepší zpěváčci budou 
moci zkusit své štěstí mezi větší konkuren-
cí v  dubnu 2015 při „Zlatém slavíku pro 

ústecké školy“. Ten se letos opět uskuteční 
v  místní sokolovně. V  letošním roce pro-
běhne již 15. ročník této vyhlášené soutěže, 
což svědčí o její velké oblibě u ostatních or-
lickoústeckých škol a jejich zpěváčků. 
Když děti dozpívaly a  byly oceněny krás-
nými cenami, nastalo rozbalování dárečků, 
které si mezi sebou nadělily. Pro udržení 
jednotného tónu „Dnu hudby“ se celou 
školou rozléhaly pěkné vánoční koledy 
a  písničky. Celé dopoledne se tak neslo 
v pohodové, příjemné atmosféře a opět se 
potvrdilo známé české rčení: „Co Čech, to 
muzikant.“ 

Lenka Náglová

aDvent s DětMI v Mš 
„na vÝsLuní“

Toto nejkrásnější období roku jsme zahájili 
30.listopadu 2014 prodejem výrobků na tra-
dičním jarmarku na ústeckém náměstí. Akce 
byla mimořádně úspěšná, rodiče štědří a za 
utržené peníze byl zakoupen výtvarný mate-
riál pro děti.
V pátek 5.prosince nás v MŠ navštívil Miku-
láš s čertem, pro děti jistě nezapomenutelný 
zážitek. Nechyběla maňásková scénka naše-
ho divadélka, zpěv a tanečky dětí pro nadpo-
zemské bytosti a nadílka od Mikuláše.
Ve středu 10.prosince navštívil pěvecký sbor 
„Větrníček“ babičky a dědečky v Domově dů-
chodců, tentokrát poprvé pod novým vede-
ním paní učitelky Radky Bucháčkové. Zim-
ně-vánoční pásmo předvedly děti s  velikou 
chutí a ohlas posluchačů byl opravdu vřelý.
Pečení cukroví – nejen doma, ale i u nás jsme 
pekli vánoční cukrovíčko. Paní kuchařky 
připravily těsto a  děti na třídách plnily for-
mičky praciček, aby mohly pohostit své hosty 
na Adventním tvoření 9.a 11. prosince. Je to 
název další tradiční akce na naší škole, ten-
tokrát však v  trochu novém kabátě. Každá 
třída si pozvala své nejbližší, aby si vytvořili 
drobnou vánoční dekoraci, kterou si děti sa-
mozřejmě odnesly domů. Pro rodiče III. a IV. 
třídy předvedl v úvodu své pásmo Větrníček. 
Školkou se nesla vůně cukroví a  čaje, roze-
zněl se dětský zpěv a pak již s chutí do práce, 
totiž stříhání, lepení, kreslení apod. Vlastno-
ručně vyrobená svíčka, ozdobička na stůl či 
do vázy je přece nejkrásnější. Děti našly pod 
stromečkem dárečky, zkrátka čas adventu 
u nás vyvrcholil.
Tak tedy šťastné a  veselé a  do nového roku 
všem pevné zdraví, štěstí a pohodu
přejí děti a zaměstnanci MŠ Na Výsluní

škola pro tibet
Ještě před završením roku 2014 se žáci 5. 
A rozhodli, že pomohou svým vrstevníkům 
z  jiné části světa, kteří nemají ani základní 
podmínky ke vzdělávání. Zaslaným finanč-
ním darem přispěli na nákup tibetských 
učebnic pro žáky ve škole Gyalten v  Tibe-
tu. Protože v  loňském roce děti absolvova-
ly přednášku studentky, která přímo v  této 
škole pracovala pro organizaci MOST, vědí 
přesně, kam jejich dar doputuje.

Mgr. Martina Vinzensová

akce na I. stupni 
Poslední týden před Vánocemi byl pro 1. 
stupeň naší školy ve znamení spousty zají-
mavých akcí. Některé třídy navštívily míst-
ní kostel, kde se kromě samotné prohlídky 
zúčastnily programu Narodil se Kristus Pán. 
Během úterního odpoledne se konaly besíd-
ky, pořádaly se vánoční dílničky pro rodiče 
s  dětmi, ve 4. A  byla k  vidění výstava bet-
lémů, vyrobených z nejrůznějších materiálů. 
Děti z  5. C si byly zahrát bowling. Čtvrtek 
byl věnovaný převážně návštěvě muzea, kde 
děti zhlédly dvě výstavy - Fenomén Igráček 
a Miniaturní betlémy. Celý týden pak završil 
pátek - den vánočních besídek.

Mgr. Michaela Kuklová
exkurze 5. ročníku
Žáci 5. ročníků navštívili Planetárium 
v  Hradci Králové. V  rámci přírodovědy si 
prohloubili vědomosti a  znalosti v  nauč-

ném programu Slunce, sluneční soustava. 
Nadchli je modely vesmírných planet i inter-
aktivní noční obloha. Při zpáteční cestě žáci 
5. C navštívili Muzeum betlémů v Třebecho-
vicích pod Orebem, kde v nově otevřených 
prostorách zhlédli ukázky betlémů, včetně 
orlickoústeckého od V. Štancla.

PaedDr. Yveta Bendová
Lyžařský kurz
I  letos všechny sedmé třídy absolvují lyžař-
ský výcvik. Jako každým rokem jsou dva 
termíny, lednový a  únorový. Žáci starších 
ročníků mají možnost doplnit řady sedmáků 
a  jet s nimi buď lyžovat, nebo si vzít snow-
board. Přejme jim, ať mají dobré sněhové 
podmínky a všichni si ve zdraví užijí pobyt 
na horách, který není jen o sportu, ale také 
o zábavě a utužování třídního kolektivu.

Mgr. Veronika Vinzensová

adventní vystoupení u našeho betléma 
V  neděli 21.12.2014 se v  podvečerních ho-
dinách konalo před naší školou kulturní vy-
stoupení žáků 1. i 2. stupně. Krásně osvětle-
ný betlém, na jehož tvorbě se velkou měrou 
podíleli zaměstnanci a žáci školy, přitahoval 
zraky kolemjdoucích už od začátku adventu. 
V  rozmanitém programu zazněly vánoční 
koledy, pranostiky, hudební improvizace, vá-
noční historka i zamyšlení, dvě veselá diva-
delní představení a dokonce stínové divadlo. 
Nechybělo ani malé občerstvení, které jistě 
uvítali diváci, zvlášť pokud setrvali až do sa-
mého konce. 

Všem účastníkům – organizátorům, účinku-
jícím i divákům – patří veliký dík za to, že si 
v tak hektické předvánoční době našli malou 
chvíli, aby se zastavili a společně se naladili 
na svátky klidu, radosti a pohody. 
Projekt eDIson 
V  rámci projektu EDISON zaměřeného na 
mezikulturní poznání navštíví v  týdnu od 
23.2. do 27.2.2015 naši školu sedm zahra-
ničních studentů, aby formou prezentací 
vedených v angličtině přiblížili našim dětem 
země, z nichž pocházejí - Japonsko, Brazílie, 
Bulharsko, Vietnam, Gruzie, Taiwan a  Tu-
nisko. Žáci 4. až 9. tříd se budou moci do-
zvědět mnoho zajímavých informací, které 
v učebnicích nenajdou. Díky této akci si také 
ověří své znalosti angličtiny a komunikační 
schopnosti. 
Více informací naleznete na www.aiesec.cz/
skoly/edison.

Petra Mihulková

„trénujeMe, ZávoDíMe“
Původně byl projekt Sportovního oddílu UNO (SO UNO) zaměřen na běžecké lyžování. Členové oddílu a žáci Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí 
n.O. měli absolvovat tréninkový den na běžkách v Orlickém Záhoří. Počasí však v roce 2014 vůbec nepřálo, chyběl sníh.
Změnili jsme proto zaměření tréninku na výcvik bruslení. Ledová plocha ústeckého zimního stadionu dopřála žactvu plnohodnotnou 
náhradu. Bruslení si začátečníci postupně osvojovali a zkušenější bruslaři se zdokonalovali. Nabyté dovednosti si někteří z nich změří začát-
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kem roku 2015 s žáky ostatních speciálních škol okresu v soutěži „Hry na ledě“ na choceňském kluzišti. Výcvik bruslení byl žákům umožněn 
i díky dostatečnému sportovnímu vybavení školy. 
Projektu se opakovaně účastnilo 65 docházejících i internátních žáků. Jejich zájem o bruslení se zvýšil a sami se nyní dožadují pokračování 
výcviku. Byl pro ně velmi přínosný.
Oddíl podá projekt i v roce 2015. Pokud bude městem Ústí n.O. podpořen, SO UNO opět výcvik personálně i materiálně zajistí. 
Za podporu a finanční dotaci města ústí nad orlicí v roce 2014 děkujeme.  Kapounová 

ZákLaDní uMěLecká škoLa jar. kocIana
huDební besíDka Žáků huDebního oboru
pondělí 2. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

tříDní huDební besíDka Žáků huDebního oboru 
p. uč. Daniely bouškové - housle
čtvrtek 5. února v 16:30 hod. – koncertní sál ZUŠ

tříDní huDební besíDka Žáků huDebního oboru 
p. uč. Lindy Gregarové – bicí nástroje
pátek 6. února v 16:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

huDební besíDka Žáků huDebního oboru
pondělí 9. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

kytarovÝ koncert Žáků kytarového oDDěLení
čtvrtek 12. února v 17:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

okresní koLo soutěŽe v  sÓLovéM a  koMorníM 
ZPěvu
pátek 13. února od 9:00 hod. – koncertní sál ZUŠ

Základní umělecká škola Jar.Kociana, 
Smetanova 1500, 562 01 Ústí nad Orlicí, 

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

www.ZUSUO.cz

ještě jsMe to neZaPoMněLI - střeDní škoLa autoMobILní ústí naD orLIcí
V  předvánočním čase jsme na naší Střed-
ní škole automobilní uskutečnili zajímavý 
projekt, který jsme nazvali „Ještě jsme to 
nezapomněli“. Spočíval v  návratu k  tradič-
ní metodice výuky bez využítí moderních 
digitálních technologií. Jednoduše řečeno - 
v tomto týdnu nesměli vyučující ve třídě za-
pnout počítač, notebook, interaktivní tabuli, 
datový projektor, prostě použít nic ze v sou-
časnosti tolik moderních a  protěžovaných 
technologií . Jakoby došlo k  tzv.blackoutu 
a  všichni jsme se museli chopit křídy, fixu, 
tabule, učebnic a  sešitů. Co nás k  tomuto 
kroku vedlo?
Naše škola je díky rozsáhlým projektovým 
aktivitám špičkově vybavena moderními 
technologiemi. V každé třídě je interaktivní 
tabule, datový projektor, PC s připojením na 
internet, řada tříd má vizualizéry, ve 4 učeb-

nách jsou PC i  pro žáky. Vše je zasíťováno 
a propojeno s kyberprostorem prostřednic-
tvím wifi. Přesto (či právě proto) jsme začali 
pozorovat určitou pasivitu žáků, zjednodu-
šení výuky na projekci, výklad, prezentace 
jak učitelů, tak žáků. Proto jsme považovali 
za zajímavé postavit všechny do nové situa-
ce, kdy museli volit jiné metody výuky (staré, 
nikoli zastaralé), žáky vést k samostatnému 
zápisu, nikoli ke stažení dat ze sítě, atd.
Mnozí byli zaskočeni, jiní vyučující spíše na-
štváni, jiní potěšeni rehabilitací starých způ-
sobů práce. Proto jsme si po ukončení tohoto 
„projektu“ udělali stručné zhodnocení kladů 
a záporů. Lze říci, že klady jednoznačně pře-
vyšovaly. Především mladí učitelé zjistili, že 
lze učit jinak, než je současné fakulty naučily 
(že by už to ani na VŠ neuměli?), že lze jinak 
a důkladněji zaměstnat samotné žáky, že je 

kontakt s  nimi daleko intenzivnější a  vede 
k jejich vyšší aktivitě. Současně ale zjistili, že 
je tento styl práce daleko náročnější jak na 
přípravu, tak na samotné vedení vyučovací 
hodiny. 
Nás starší učitele toto zjištění nepřekvapilo, 
neboť tu starou učitelskou pravdu známe již 
celá desetiletí. Základem výuky totiž nejsou 
tablety, prezentace, a technologie, jak se nám 
snaží různé agentury, lobbisté i  politici na-
mluvit. Základem výuky je kvalitní učitel, 
který ví, kdy použít křídu, kdy internet, kdy 
nechat žáky obrázek namalovat a nedovolit 
si jej vyfotit mobilním telefonem.
Proto jsem rád, že jsme si tuto ověřenou 
pravdu ověřili a že můžeme s uspokojením 
konstatovat: „Ještě jsme to nezapomněli.“

Mgr. Aleš Odehnal

Hned naší první akcí v novém roce byla Akademie 2015, byla to přehlídka ZUČ speciálních škol a zařízení pořádané Klubcentrem v Ústí nad 
Orlicí. Děkujeme pořadatelům za pozvání na tuto pěknou akci. Naši tanečníci se představili 4 tanečky, které se jim dle publika moc povedly.
Dále se připravujeme na předtančení na ples do Svitav a Dvora Králové nad Labem. Našimi denními činnostmi mimo jiné jsou běžné domácí 
úkony s dopomocí pro vstup do běžného způsobu života.
Uživatelé se snažíme co nejvíce zapojovat do kulturních a společenských aktivit, ať už v našem městě nebo jinde.

H. Zastoupilová, DiS., ved. přímé péče
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českÝ červenÝ kříŽ
senIor DoPrava 
ččk: je určena senio-
rům, osobám zdravotně 
oslabeným a  rodičům 
s dětmi k návštěvě lékaře, 
úřadu, na nákup, kadeř-

nici,…….. Senior dopravu ČČK lze objed-
nat v pracovní 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 nejen pro 
seniory. Akce jsou určeny široké veřejnosti 
a konají se v budově ČČK, Kopeckého 840
1.-28. února – vÝstava obráZků – 
zima očima dětí z MŠ Pod Lesem Ústí n.O., 
Výstavu si můžete prohlédnout od 8:00-
15:30 hod. (v době přítomnosti zaměstnan-
ců OS ČČK) v budově OS ČČK, Kopeckého 
840, vstupné zdarma
6. února – vePřové hoDy, hudba paní 
Frimlová, příjemná zábava. Akce se koná 
od 18:00 hod. v  budově zahrádkářského 
svazu – Moštárna, Cihlářská ul.
10. února – šIkovné ručIčky – heD-
vábí, malování na hedvábí, ubrousky, šát-
ky, možnost zakoupení hotových výrobků. 
Začátek ve 14:00 hod. v  budově OS ČČK, 

Kopeckého ul. Spolupořadatelem akce je 
Speciální ZŠ Ústí n.O. Jako vstupné se platí 
spotřebovaný materiál
13. února – šIkovné ručIčky – Man-
DLová vaLentÝnská srDce, výroba 
pečených mandlových valentýnských srdcí, 
od 9:00 hod. v budově OS ČČK, Kopeckého 
ul., vstupné 30 Kč (zahrnuje materiál pro 
výrobu)
13. února – PřeDnáška o  ZDravé 
vÝŽIvě, přednáší Mgr. Velínská, od 14:00 
hod. v  budově OS ČČK, Kopeckého ul., 
vstupné dobrovolné
19. února – šIkovné ručIčky – 
Drátkování, od 15:00 hod. v  budově 
OS ČČK, Kopeckého ul., vstupné 30 Kč
24. února – Lékařská PřeDnáška 
MUDr. Bachury o ortopedických operacích 

senIor kLub ústí naD orLIcí 
4. února 2015 (stře-
da) – cestoPIsná 
PřeDnáška. Ve 
spolupráci s  Klub-
centrem Vás zveme 
na cestopisnou před-

nášku „Půl roku na Islandu“ Přednáška se 
koná v  Roškotově divadle od 19:00 hodin. 
Platba na místě, pro člena Senior klubu 40,- 
Kč. Akci zajišťuje p. Bílková.
6. a 27. ledna 2015 (vždy pátek) – PLavání 
Pro čLeny senIor kLubu. Od 14:00 
do 15:30 hod. se v krytém plaveckém bazénu 
koná plavání pro členy Senior klubu, spojené 
se cvičením ve vodě. Vstup je možný pouze 
na průkazku SK a při zaplaceném příspěvku 
na rok 2015. Cena vstupného je 50,- Kč.
11. února 2015 (středa) – ProGraM avč, 
přednáška Mgr. Z. Hübnera o první nositelce 
Nobelovy ceny za mír B. von Suttner. Koná 
se v Městské knihovně od 18:00 hod., vstup 
volný.
19. února 2015 (čtvrtek) - promítání 
prezentace – „ohlédnutí za činností sk 
v předchozích letech“. Promítání se koná ve 
Sladkovně ve 14:30 hod. Společně zavzpomí-
náme na činnost v uplynulých letech, k na-
hlédnutí budou i kroniky klubu. Srdečně jsou 
zváni i nečlenové SK. Zajišťuje p. Bílková a p. 
Reslová.
26. února 2015 (čtvrtek) – Matějská 
vycháZka s  prohlídkou a  posezením 
v pivovaru hylváty. Odchod první skupiny 
účastníků ve 13:30 hod. od „Nové Louže“, 
druhá skupina odejde ve 13:30 hod. od „Bu-
beníka“. Zajišťuje p. Šamšulová (prohlídka 
pivovaru), p. Hošek (doprovod účastníků).
kontakty na sk: 
p. Šamšulová 722475129, p. Bílková 
722475132, p. Tomanová 731601548, p. Ho-
šek 734188853, p. JUDr. Ešpandr 734398390
Těšíme se na Vaši účast ! 

Za výbor „Senior klubu“ 
JUDr. Zdeněk Ešpandr

senIořI - turIsté v roce 2014
V září 2014 vyšel v Ústeckých listech článek 
o  projektu „Turistikou k  aktivnímu stáří“. 
Vznikl před dvěma lety za finanční pod-
pory MPSV, při součinnosti ústředí Klubu 
českých turistů. Je zaměřený na pohybo-
vou aktivizaci lidí, kteří dosáhli seniorské-
ho věku a  nejsou registrovanými turisty. 
K práci na projektu byli přizvaní dva členo-
vé KČT Ústí nad Orlicí. 
V prosinci 2014 proběhlo na ústředí KČT 
v  Praze setkání, kterého se zúčastnilo tři-
náct zástupců ze všech krajů republiky. 
Předseda ústředního výboru KČT Mgr. 
Chvátal, generální sekretář ing. Nováček 
a  koordinátorka projektu ing. Machátová, 
provedli zhodnocení činnosti za rok 2014, 
včetně informace o  auditu. Ze zprávy vy-
plynulo, že celorepublikově byla pro seni-
ory, kteří mají zájem si udržovat pohybové 
návyky, uspořádaná velká řada turistických 
akcí. Díky jim měli možnost se setkávat 
s vrstevníky a navštěvovat zajímavá místa, 
na která by se z nějakého důvodu (dostup-
nost dopravy, finance, zdravotní omezení, 
atd.), neměli možnost sami podívat. 
V Ústí nad Orlicí byla činnost na projektu 
zahájená až v červenci roku 2014. Do pro-

since proběhlo 9 akcí, jichž se zúčastnilo 
celkem 259 seniorů. Šest větších výletů 
bylo, díky přispění MPSV, nějakou formou 
finančně podpořených. Mezi nejúspěšnější 
akce je možné zařadit prázdninový výlet do 
Orlických hor a Advent v Hlinsku a na Ve-
selém Kopci. Obě akce patřily k programu 
Senior klubu. Zdařilá byla také vycházka 
okolím Ústí nad Orlicí. Proběhla jako se-
tkání seniorů-turistů, kteří byli na pobytové 
turistické akci v září ve Vysokých Tatrách. 
MPSV vyhlašuje nový projekt vždy v  jar-
ních měsících roku. Pokud k  tomu dojde 
i v roce 2015, věříme, že se najdou senioři, 
kteří mají zájem o turistiku a pohyb v příro-
dě. Program bude nezávislý a účast na něm 
nebude podmíněná členstvím v  žádné se-
niorské, ani jiné, organizaci. Jde o to, aby si 
měli účastníci akce s partou přátel možnost 
vyjít nebo vyjet na výlet, který bude spojený 
s  přiměřenou pohybovou aktivitou. Infor-
mace o  plánovaných akcích budou v  Ús-
teckých listech, ve skříňce Klubu českých 
turistů (pod jídelnou Perly), na telefonech 
730574527, 731601548 nebo bude možné 
využít mailovou adresu: starklub@post.cz. 

Manželé Tomanovi

 

socIáLně teraPeutIcká DíLna ceDr Pro LIDI 
se Zkušeností s DuševníM oneMocněníM 

Chcete se vrátit do práce a nevíte, zda pra-
covní tempo zvládnete? Chcete chodit mezi 
lidi a trávit čas smysluplně?
Přijďte si vyzkoušet pracovní rehabilitaci, 
kde si osvěžíte, zdokonalíte nebo nově nau-
číte dovednosti k tomu potřebné.
Protože čtyři uživatelé služeb v loňském roce 
získali zaměstnání, nabízíme v dílně volná 
místa. Služba je poskytována bezplatně.
Případní zájemci se mohou zastavit 
osobně na adrese: T. G. Masaryka 
115, Ústí nad Orlicí, nebo kon-

taktovat sociální pracovni-
ci Kláru Šubertovou, DiS., 
603 542 697, 
subertova@cedrops.cz, 
Facebook: Cedr Pardubice o.p.s.
www.cedrops.cz
Podporuje nás: Město Ústí n. Orl., Pardubický 
kraj, o. d. KONZUM a jeho obchodní partneři 
projektu JSME TU DOMA.
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a následné léčbě, od 18:00 hod. v budově 
OS ČČK, Kopeckého ul., vstupné dobro-
volné
PravIDeLné akce
kavárnIčka – Centrum setkávání: 
každý pátek od 8:00 do 15:30 hod. – spo-
lečenské hry, výtvarné činnosti. každý pá-
tek od 9:00 do 13:00 hod. společné čtení 
z časopisů ZDraví a Paní DoMu.
snoeZeLen: relaxační, multismyslová 
místnost, bližší info a  objednání na tel.: 
464 649 590, 607 131 592, vstupné 30 Kč 
za hodinu/osoba
MasáŽe klasické, havajské a  lymfatické: 
bližší info a objednání na tel.: 464 649 590, 
607 131 592
Bližší informace o akcích Centra pro život 
na www.cckuo.cz. Změna programu Cent-
ra pro život vyhrazena.
kavárnIčka v DoMově DůchoD-
ců: otevřeno každý den kromě pondělí od 
13:000 do 16:00 hod.
Pro čLeny ččk
6. února – vaLná hroMaDa Ms ččk 
ústí naD orLIcí – zhodnocení roku 
2014, od 15:30 hod. v budově zahrádkář-
ského svazu – Moštárna, Cihlářská ul.
ostatní akce
7. března – sPoLečenskÝ večer 
ččk, od 20:00 do 02:00 hod. v Kulturním 
domě ÚO, hudba: BETL BAND V. Mýto, 
bohatá tombola, předtančení, občerstve-
ní, vstupné 100 Kč za osobu. Vstupenky 
v  prodeji na OS ČČK, Kopeckého ul., na 
Informačním centru v  budově radnice, 
nebo přes www.cckuo.cz
úkLIDové sLuŽby
Pravidelné i  jednorázové úklidy domác-
ností: Vysávání, mytí podlahových krytin, 
Utírání prachu, Mytí oken, Úklid soci-
álních 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

DoMov DůchoDců osLavIL 90 Let sLavnostníM GaLavečereM
Devadesát let poskytování sociálních slu-
žeb oslavil 10. ledna 2015 za účasti prvního 
místostarosty pana Jiřího Preclíka v prosto-
rách kulturního domu Domov důchodců 
Ústí nad Orlicí slavnostním galavečerem. 
Akci moderovanou Jakubem Malým z Čes-
kého rozhlasu Pardubice podpořilo něko-
lik desítek regionálních i  národních firem 
a  jednotlivců. Partnerem a podporovatelem 
galavečera byla mezinárodní platforma po-
skytovatelů sociálních služeb pro uživatele 
s Alzheimerovou chorobou A – FORUM CS. 
Pořádání galavečera rovněž podpořil posla-
nec Parlamentu České republiky a předseda 
Volební komise Poslanecké sněmovny Ing. 
Martin Kolovratník, který sice nakonec mu-
sel změnit svůj pracovní program, ale přesto 
promluvil k hostům galavečera prostřednic-
tvím videonahrávky.
V  průběhu večera byli odměněni nejlepší 
zaměstnanci Domova za rok 2014, Domov 
poděkoval rovněž externím partnerům 
a slavnostně předal zástupcům města soubor 
písemných pochval za kvalitní péči od uživa-
telů a rodinných příslušníků. Jménem rodin-
ných příslušníků vystoupil s  poděkováním 
zastupitel města dr. Jaroslav Fišer.
Následovalo předtančení provedené soubo-
rem scénického tance C – Dance Evy Vever-

kové a pak již závěr galavečera patřil plesu, 
při kterém hrála kapela Monitor z Jablonné-
ho nad Orlicí. Při slosování vstupenek byla 
rozdána více než stovka hodnotných cen. 
Pohoštění formou rautových stolů zajistil 
kolektiv kuchyně Domova pod vedením šéf-
kuchařky Renáty Kulichové. Rovněž provoz 
alkoholického i  nealkoholického baru byl 
zajištěn přímo Domovem v  rámci jeho do-
plňkové činnosti. Všichni přítomní vysoce 
hodnotili nejen gastronomickou úroveň 
občerstvení, ale vůbec celkovou organizaci 
plesu, který byl připraven profesionálním 
způsobem, s vysokým nasazením všech za-
městnanců Domova. Důkazem spokojenosti 
hostů bylo nakonec i to, že většina z nich zů-
stala v  sále a vyčkala na obnovení dodávky 
elektrického proudu při více než třicetimi-
nutovém výpadku, způsobeném meteorolo-
gickou situací.
V  tradici oceňování zaměstnanců formou 
slavnostního galavečera by si všichni zúčast-
nění přáli i v následujících letech pokračovat. 
K úhradě veškerých nákladů tohoto pilotní-
ho ročníku poslouží příjem z dobrovolného 
vstupného, výtěžek z prodeje nápojů a dary 
sponzorů. Děkujeme!

Jan Vojvodík, 
Domov důchodců Ústí nad Orlicí

svaZ PostIŽenÝch cIvILIZačníMI chorobaMI, 
ZákLaDní orGanIZace ústí naD orLIcí

PoZvánka na divadelní představení „jedlíci čokolády“ (v hlavní roli Pavla tomicová). 
kam: klicperovo divadlo v hradci králové. kdy: pátek 6. 2. 2015. cena: 300 kč. odjezd: 
Tvardkova v 16 hod. (Hylváty v 15.40, Dukla v 15.45, Babyka 15.50, ČSAD nádraží v 15.55, 
Tvardkova 16.00, Penzion v 16.05).
PoZvánka na divadelní představení v provedení Divadelního spolku vicena ústí nad 
orlicí s  názvem: Madam colombová zasahuje. Kam: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí. 
Kdy: sobota 28. února 2015. Cena 80 Kč.
Doprava tam i zpět je zajištěna (Hylváty v 18.45, Dukla v 18.50, Družba v 18.55, Tvardkova 
v 19 a Penzion v 19.05)
Přihlášky a platba vždy v úterý od 11 hod. v Klubu důchodců – Sladkovně nebo telefonicky na 
č. 737 378 815. Na Vaši účast se těší členové výboru ZO SPCCH

centruM Pro ZDravotně PostIŽené a senIory ParDubIckého kraje, o. P. s.,
Detašované PracovIště ústí naD orLIcí

nabíZí tyto sLuŽby:
socIáLní rehabILItace je zajišťová-
na těmito způsoby:
výchovné, vzdělávací a  aktivizační čin-
nosti
Internetová učebna pro osoby se zdra-
votním postižením a  seniory: bezplatně 
naučíme základní obsluhu osobního po-
čítače a  vyhledávat si potřebné informace 
prostřednictvím internetu. Služba je posky-
tována každý všední den od 8:00 do 16:00 
osobám se zdravotním postižením od 19let 
a seniorům. Služba je poskytována bezplat-
ně.
nácvik dovedností pro zvládání péče 
o  vlastní osobu, soběstačnosti a  dalších 
činností, vedoucích k  sociálnímu začle-
ňování: Nácvik obsluhy běžných zařízení 

a spotřebičů, Nácvik péče o domácnost, Ná-
cvik péče o děti nebo další členy domácnos-
ti, Nácvik samostatného pohybu, Nácvik 
dovedností potřebných k úředním úkonům
Zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím: Doprovody osob se 
zdravotním postižením a seniorů, 
Nácvik schopnosti využívat dopravní pro-
středky, Nácvik efektivního hledání pracov-
ního místa a vystupování při pracovním po-
hovoru, Nácvik komunikačních dovedností 
a práce s informacemi, Nácvik základů zna-
kového jazyka
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a  při obstarávání osobních záleži-
tostí: Podávání informací o  možnostech 
získávání rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, Informační servis

osobní asIstence je určena osobám 
se zdravotním postižením a seniorům, kte-
ré potřebují pomoc při zvládání každoden-
ních situací. Služba je poskytována osobám 
od 1 roku věku včetně starších seniorů nad 
80 let se sníženou soběstačností z  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 nejrůz-
nějšími 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.

pokračování na str. 8
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Půjčovna koMPenZačních Po-
Můcek Pro DětI se ZDravotníM 
PostIŽeníM k  dispozici máme auto-
sedačku, mechanický dětský vozík, dět-
ské berle, polstrované chodítko,chodítko 
s podpůrnou hrazdou, dětské kolo, mobil-
ní 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 pracov-
ník, tel.: 775 693 983, 
e-mail: barbara.mejdrova@czp-pk.cz

rytMus chruDIM nově 
PoMáhá I s byDLeníM

Od ledna 2015 nabízí obecně prospěšná 
společnost Rytmus Chrudim novou terén-
ní službu Podpora samostatného bydlení. 
Služba je určena dospělým lidem s  men-
tálním postižením z  Pardubického kra-
je, kteří chtějí bydlet samostatně. Kromě 
vyhledání vhodného bytu se může jednat 
o  podporu při úklidu domácnosti, náku-
pech a obsluhování domácích spotřebičů, 
nebo o  podporu v  oblasti hospodaření 
s penězi, prevence a řešení krizových situ-
ací v bytě, samostatné cestování do práce 
i jinam, pomoc při budování mezilidských 
vztahů, zájmových činností a  podobně. 
Naším cílem je kvalitní a co nejvíce samo-
statný život lidí se zdravotním znevýhod-
něním. Více informací Vám sdělí vedoucí 
služby, Eva Sládková (777 222 139, 
sladkova@rytmuschrudim.cz).

stoMatoLoGIcká 
Pohotovost

31.1. – 1.2. – MUDr. Michal Krejčík, 
Lázeňská 225, Brandýs n.O., tel.: 465 544 192
7. – 8.2. – MUDr. Pavla Kopecká, 
F.V. Krejčího 405, ČT, tel.: 465 531 554
14. – 15.2. – MUDr. Vlastimil Janků, 
Havlíčkova 377, ÚO, tel.: 465 526 261
21. – 22.2. – MDDr. Martina Kunčická, 
Javornického 198, V. Mýto, tel.: 465 485 155
28.2. – 1.3. – MUDr. Pavel Lohrer, 
Masarykova 1071, ČT, tel.: 465 534 585

Pohotovost Pro 
DětI a DosPěLé 

Je zajišťována Orlickoústeckou nemocnicí, 
a.s. v prostorách nemocnice:
Pohotovost pro děti: So, Ne, svátky 8.00 - 
18.00 ambulance dětského oddělení, 
tel. 465 710 191
Pohotovost pro dospělé: So, Ne, svátky 9.00 
- 18.00 přízemí neurologického pavilónu, 
tel. 465 710 192
Tato pohotovostní služba je určena pro přípa-
dy náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení 
průběhu onemocnění vzniklého mimo pravi-
delný provoz ambulantních zdravotnických 
zařízení. Není určena pro běžné vyšetřovací a lé-
čebné výkony, které lze vyžádat v době běžného 
denního provozu zdravotnických zařízení.
Tato pohotovostní služba je nevýjezdní, tedy 
nezajišťuje návštěvní službu.
V  případě bezprostředního ohrožení života 
funguje nadále výjezdová Zdravotnická zá-
chranná služba na čísle 155.

ZMěna ProvoZní Doby občanské PoraDny
Občanská poradna Ústí n.O. mění provozní dobu tak, že na všech kontaktních místech 
bude Občanská poradna v provozu každý týden. Do Občanské poradny v Ústí nad Orlicí 
v ul. 17. listopadu 69, je nově možné se na konzultace objednávat a to celé pondělí (9:00-
12:00 hod., 13:00-16:00 hod.) a čtvrtek odpoledne (13:00-16:00 hod.), ve čtvrtek je OP ote-
vřena také od 9:00-12:00 hod. Informace a objednání na tel.: 465 520 520 , 734 281 415

roDInné centruM srDíčko 
ProvoZní Doba: bě-
hem této doby začátky pro-
gramů cca 9:30-10:00 ho-
din, 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 hod. – herna, vÝtvar-
ná DíLna (především) PRO DOSPĚLÉ
ST: 8:30-12:30 hod. – herna, ProGrá-
Mek Pro DětI – zpívání, vyrábění, po-
hyb…
PÁ: 8:30-12:30 hod. – herna, anGLIč-
tIna Pro DětI, kontakt: Mgr. J. Marková, 
777 656 047

PonDěLní vÝtvarné DíLny (cena dle 
spotřeby materiálu):
PO 2.2. od 10:00 hod. – enkaustIka I. 
– malba horkým voskem speciální žehličkou
PO 9.2. od 10:00 hod. - enkaustIka II.
PO 16.2. od 10:00 hod. – enkaustIka III.
oDPoLeDní ProGraMy (multifunkční 
sál, 1. patro):
PÁ: 16:00-18:00 hod. – kLub eXIt - pro 
mládež, kontakt: M. Kalášek, 739 420 287
PÁ: 18:00-24:00 hod. – kLub Desko-
vÝch her s kavárnou, kontakt: Bc. D. Do-
strašil, 603 913 885
jeDnoráZové akce:
ST 4.2. od 10:00 hod. – První Puberta 
aneb Výchova batolat, interaktivní přednáš-
ka Mgr. E. Ruckého, sál RC

SO 21.2. od 16:00 hod. – DětskÝ karne-
vaL uspořádaný ve spolupráci s loutkovým 
divadlem Zlatý klíč ze Svitav. Kulturní dům 
ÚO, vstupné: dítě 60 Kč, dospělý 40 Kč, ro-
dina 130 Kč
uPoZornění: v  týdnu oD PonDěLí 
23.2. Do Pátku 27.2. jsou z důvodu ko-
nání akce eXIt tour zrušeny všechny 
dopolední programy rc.

kontakt: Mgr. Marcela Dostrašilová, 
tel.: 604 313 249, 603 976 036, 
e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz, 
www.rcsrdicko.estranky.cz
Práci Rodinného centra Srdíčko podporuje 
MPSV, Pardubický kraj a město Ústí nad Or-
licí

eXIt tour Po PětI Letech 
oPět v ústí n.o.

Poslední únorový týden proběhne na vy-
braných školách v Ústí nad Orlicí unikátní 
program s názvem EXIT TOUR. Skupina 
lektorů primární prevence, společně s  brit-
skou rockovou kapelou CENACLE z Man-
chesteru, bude mezi studenty našich škol 
propagovat zdravý životní styl bez závislostí. 
Všechny zveme na závěrečný koncert, kte-
rý proběhne 26. února od 19 h na Malé 
scéně. Program do Ústí nad Orlicí přináší 
Křesťanská akademie mladých. 
Kontakt: Daniel Dostrašil (www.jbuo.cz)

Mateřské centruM 
MeDvíDek

novInka na únor: 
Od 6. února se na Vás bude 
každý sudý pátek od 9:30 
hod. těšit „babička Ma-
ruška“, která bude s dětmi 
tvořit, zpívat a tancovat :)

Den otevřenÝch Dveří: pondělí 
2. února od 9 do 16 hod.

cvIčení Pro roDIče s  DětMI od 4 
měsíců do cca 2let pro předem přihlášené: 
pondělí 2.,9.,16.,23. února
!!! Pozor změna časů cvičení !!!

4-5 měs. 8:30 hod., 5-8. měs. nelezoucí 9:15 
hod., 8-12 měs. lezoucí 10:00 hod., 13-18 
měs. chodící 10:45 hod., 18-24 měsíců 11:30 
hod.
Přijďte si s  dětmi zacvičit pod vedení fyzi-
oterapeutky Moniky Zastoupilové (737 900 
271), cena 50,- / 30min
resuscItace novoroZenců a Ma-
LÝch Dětí: středa 4. února od 9:30 hod.
kurZ FIt MáMa + vÝŽIva Dětí: stře-
da 4. a 18. února, 4. a 18. března od 8:30 do 
10:30 hod. Beseda se  Štěpánkou Procházko-
vou. (hlídání po celou dobu kurzu zajištěno 
zdarma). Veškeré informace včetně ceny 
a objednávky na tel.: 739 136 487
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DětskÝ karnevaL na LeDě
Církev bratrská pořádá v  neděli 15.2. od 
14:00 hodin 4. ročník Dětského karneva-
lu na ledě na zimním stadionu v Ústí nad 
Orlicí. Jako host vystoupí krasobruslařský 
oddíl z České Třebové. Hry, soutěže. Sloso-
vatelné vstupenky o věcné ceny. Vstup zdar-
ma. Zveme všechny malé i velké bruslaře.

jItčIna DíLnIčka Pro roDIče - va-
LentÝnské tvoření: středa 4. února 
od 15:00 hod.
kavárnIčka: čtvrtek 5. února od 9:30 
hod.
PoWerjÓGa Pro jÓGaMaMky: čtvr-
tek 5., 12., 19., 26. února od 10:00hod
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.
ZDravotní cvIčení s  Prvky ha-
-tha jÓGa: čtvrtek 5., 12., 19., 26. února 
od 19:00 hod. do 20:00 hod. Cena 450,-/ 10 
vstupů, možné první vstup 55,- . Kontakt 
Mirka Petrová, 607 065 421
MetoDa IntuItIvního vIDění: 
Přednáška pro veřejnost: pondělí 9. února 
od 17:30 hod., vstupné 50,-. Kurz je 5ti den-
ní a děti od 5-ti do 12-ti let i dospělí se učí 2 
hodiny denně.
Kurz pro děti: úterý 10.2. až sobota 14.2. po 
15. hodině, čas bude upřesněn po přednášce
Kurz pro dospělé: úterý 10.2. až sobota 14.2. 
ve večerních hodinách, čas bude upřesněn 
po přednášce. 12-ti letá zkušenost Marka 
Komissarova, spolupráce s vědeckými ústa-

vy. Veškeré informace vč.ceny podá Lenka 
Franzová, FranzovaLenka@seznam.cz, tel.č. 
604 650 708
vÝtvarná DíLna MaDLenka - 
Duha Z barev: úterý 10. a 24. února od 
15:00 hod.
PříroDní kosMetIka WeLeDa Pro 
DětI: středa 11. února od 10 hod.
„kDo s raDostí vaří, Dobře se Mu 
Daří“: středa 18. a 25. února od 15:00 hod.
Ve středu 11. února od 15 hodin budeme 
připravovat POMAZÁNKY A  ZDRAVÉ 
SVAČINKY a ve středu 25. února od 15 ho-
din se můžete těšit na téma JAK NA LUŠ-
TĚNINY.
Vše, co připravíme si sami sníme. Příspěvek 
na suroviny 50,- . Na kurzy se prosím hlaste 
předem na telefonu 605 774 569 nebo zapsá-
ním v MC kvůli omezené kapacitě (max. 12 
lidí) a  množství surovin. Děkujeme za po-
chopení. 
o PsychoMotorIckéM vÝvojI Dí-
těte oD naroZení Do jeDnoho 
roku: středa 18. února od 9:30 hod.
Společné povídání s  Petrou Pomajbíkovou. 
Vstupné 100,- 
úvoDní PřeDnáška ke kurZu 

ZDravého vaření: středa 25. února od 
9:30 hod.

ProvoZní Doba:
Pondělí od 8:00 do 12:00 hod. - Cvičení ro-
dičů s dětmi s Monikou
úterý od 9:00 do 12:00 hod. - Nemluvňátka 
se Zizou
úterý od 15:00 do 18:00 hod. (pouze lichý 
týden) - Výtvarná dílna Madlenka
středa od 9:00 do 12:00 hod. - Přednášky, 
besedy, volná herna
středa od 15:00 do 18:00 hod. (pouze lichý 
týden) - Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří
středa od 15:00 do 18:00 hod. (pouze sudý 
týden) - Jitčina dílnička pro rodiče
čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. - Powerjóga 
pro jógamamky s Markétou, hraní ve Fialce
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. (pouze týden) - 
Montessori dopoledne se Zuzkou
Pátek od 9:00 do 12:00 hod. (pouze týden) - 
Dopoledne s babičkou Maruškou 

Kontakt: Míla Crhonková 605/774569, 
Katka Fišarová 605/965463, 

medvidekuo@seznam.cz,
www.medvidekuo.cz, 

FB – Mateřské centrum Medvídek

huDební kurZy Pro nejMenší
Přihlášky do kurzů od února 2015. Hudební škola Yamaha nabízí výuku metodicky navazujících oborů.
robátka, pro děti ve věku od 4 do 18 měsíců - poznávání světa hudby se zřetelem k úrovni smyslových a senzo-
motorických zkušeností dětí, společný zpěv, hudebně-pohybové hry...
První krůčky k huDbě, pro děti ve věku od 1,5 do 4 let - zpěv jednoduchých písní, rytmická cvičení, hudeb-
ně-pohybové hry, základy hry na rytmické nástroje...

rytMIcké krůčky, pro děti ve věku od 4 do 6 let: intonace, rytmus, hra na dětské hudební nástroje, základy hudební nauky, hra na flétnu...
výuka probíhá v Mš LentILka - pavilon „c“. Přihlášku a informace získáte na www.yamaha-skola.cz, nebo tel.603 834 800. 

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 
Louže. 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

kLubcentruM v ústí nad orlicí
3D Digitální kino Máj – únor 2015 

Úterý 3. 2. v 19:30 hodin
s Láskou, rosIe
Láska a sex nám umí udělat ze života nebesa 
i peklo. To ví britská romantická komedie na-
točená podle knihy „Kde končí duha“ Cece-
lie Ahernové. Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Čtvrtek 5. 2. v 19:30 hodin
hacker
Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Pátek 6. 2. v 19:30 hodin
babovřesky 3
Vstupné: 120,-Kč

Neděle 8. 2. v 15:00 hodin
sPonGebob ve FILMu: houba na 
suchu 3D
Animovaná komedie, která kombinuje počí-
tačovou animaci a  hraný film. Česká verze. 
Vstupné: 130,-Kč

Úterý 10. 2. v 19:30 hodin
e. a. Poe: PoDIvnÝ eXPerIMent
Kde je hranice mezi zdravým rozumem a ší-
lenstvím? Kdo si troufne, najde odpověď 
v děsivé atmosféře viktoriánského ústavu pro 
choromyslné. Napínavý thriller podle povíd-

ky otce hororu a detektivky E. A. Poea. Titul-
ky. Vstupné: 110,-Kč

Středa 11. 2. v 19:30 hodin
bIrDMan
* Černá komedie vypráví příběh herce Ri-
ggana Thomsona (Michael Keaton), který 
se v  minulosti proslavil filmovou postavou 
kultovního ptačího superhrdiny Birdmana, 
a nyní se s vypětím sil snaží o svůj divadelní 
debut na Broadwayi. Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Pátek 13. 2. v 19:30 hodin
PaDesát oDstínů šeDI
* Přepis první části knižního bestselleru E. L. 
Jamesové. Titulky. Vstupné: 130,-Kč
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Neděle 15. 2. v 15:00 hodin
veLká šestka 3D
Animované komediální dobrodružství 
o  malém geniálním konstruktérovi robotů 
jménem Hiro, partě jeho kamarádů a  na-
fukovacím robotovi nadměrných rozměrů 
Baymaxovi, který je konstruován tak, aby 
dokázal pomáhat lidem. Česká verze. Vstup-
né: 145,-Kč

Úterý 17. 2. v 19:30 hodin
sLíDIL
Příběh vypráví o  mladíkovi, který se sna-
ží prosadit jako novinář. Nedaří se mu na-
jít uplatnění v  již zavedených agenturách, 
a tak se vrhne na vlastní pěst do pátrání po 
stopách zločinu. Pro atraktivní novinářský 
materiál se neštítí udělat cokoliv a neohlíží se 
na žádné předsudky. Titulky.Vstupné: 100,-Kč

Čtvrtek 19. 2. v 19:30 hodin
MortDecaI: GranDIÓZní PříPaD
Charlie M., aristokratický, excentrický a svě-
tem protřelý obchodník s uměním se zapoju-
je do honby za ukradeným obrazem, v němž 
se údajně skrývá klíč ke ztracenému sejfu, 
do kterého si zlato ukryli nacisté. Titulky. 
Vstupné: 110,-Kč

Pátek 20. 2. v 19:30 hodin
kÓD enIGMy
Životopisný film vypráví příběh matematic-
kého génia Alana Turinga, který díky svému 
úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou 
válku a  zachránit tak tisíce lidských životů. 
Titulky. Vstupné: 110,-Kč

Neděle 22. 2. v 17:00 hodin
hobIt: bItva PětI arMáD 

opakujeme ve 2D
Závěr trilogie Petera Jacksona a tím i dobro-
družství Bilba Pytlíka, Thorina Pavézy a jeho 
trpaslíků. Hrdinové směřují do doupěte dra-
ka Šmaka, aby získali zpět své zlato. Česká 
verze. Vstupné: 90,-Kč

Středa 25. 2. v 19:30 hodin
vetřeLec
Obnovená digitální premiéra kultovního sci-
-fi se S. Weawer v  roli statečné Ripleyové, 
která jako jediná z  posádky vesmírné lodi 
Nostromo zůstává naživu v  souboji s  hrůz-
nou bytostí. Titulky. Vstupné: 100,-Kč

Pátek 27. 2. v 19:30 hodin
neZLoMnÝ
Životní příběh Louise Zamperiniho - slav-
ného amerického olympionika, válečného 
letce, trosečníka a válečného zajatce. Titulky. 
Vstupné: 120,-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 a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465  514  271. Pokladna kina otevřena půl 
hodiny před začátkem představení – tel. 
736 503 566.
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz 

3D DIGItáLní kIno Máj
hrajeMe Pro DětI 

o jarních PráZDnInách

Pondělí 16. února v 10:00 hodin
jak vycvIčIt Draka 2, česká verze. 
Vstupné: 60,-Kč

Úterý 17. února v 10:00 hodin
včeLka Mája, česká verze. Vstupné: 50,-
Kč

Středa 18. února v 10:00 hodin
tučŇácI Z MaDaGaskaru, česká ver-
ze. Vstupné: 60,-Kč

Čtvrtek 19. února v 10:00 hodin
rIo 2, česká verze. Vstupné: 50,-

Pátek 20. února v 10:00 hodin
PošŤák Pat, česká verze. Vstupné: 50,-Kč

Rezervace a  prodej vstupenek on-line na 
www.klubcentrum.cz 
Předprodej: Informační centrum MěÚ, tel.: 
465  514  271. Pokladna kina otevřena půl 
hodiny před začátkem představení – tel. 
736 503 566.
Informace: Klubcentrum v  Ústí nad Or-
licí, Lochmanova 1400, tel.: 465  521  047, 
465 525 245, info@klubcentrum.cz 

nabíDka PořaDů – únor 2015

Středa 4. února
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
PůL roku na IsLanDu – nahlédnete do 
běžného života zdejších obyvatel a prohléd-
nete si černé sopečné pouště, barevné hory, 
ledovce, vodopády, vulkány a bahenní sopky, 

horké prameny, hluboké fjordy. Průvodcem 
bude geograf a fotograf P. Svoboda, cestopis-
ná přednáška, vstupné 65 Kč

Sobota 7. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
tak trochu DekaMeron, DS SYM-
POSION Třebechovice p. O., Orlická Thálie 
– 1. soutěžní představení, divadelní předplat-
né, vstupné 120 Kč

Čtvrtek 12. února
9:00 hodin – Kulturní dům
WoLkerův Prostějov, Oblastní kolo 
celostátního festivalu poezie

Čtvrtek 12. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
Fr. kratochvíl, M. urban: Deja vu, Di-
vadlo Metro Praha, divadelní předplatné, 
vstupné 350 Kč

Sobota 14. února
15:00 hodin – Roškotovo divadlo
LouPeŽník a  PrInceZna anka, Di-
vadlo Andromeda Praha, pohádka pro děti, 
vstupné 50 Kč

Čtvrtek 19. února
20:00 hodin – Bar Husová (Domino) 
jaZZovÝ večer – Marta kLoučková 
Quartet, vstupné 90 Kč

Úterý 24. února
19:30 hodin – Roškotovo divadlo
ve stanIcI neLZe, ANNA A SEDM ŽE-
LEZNIČÁŘŮ, VESELÉ SKOKY – Originální 
pohybové divadlo Praha, koncertní předplat-
né, vstupné 140 Kč

Čtvrtek 26. února
19:00 hodin – Roškotovo divadlo
ZáPaD usa & havajské ostrovy 
(přeložená akce z  1.12.2014), cestopisná 
přednáška, vstupné 65 Kč

Předprodej: Informační centrum v  budově 
radnice, tel.: 465 5514 271, rezervační systém 
on-line
Informace: KLUBCENTRUM v  Ústí n.O., 
tel.: 465 521 047, 465 525 245, infoklubcen-
trum.cz, www.klubcentrum.cz

PoZvánka sportMusicclubu
SportMusicClub-Popráč uvádí trochu jiné divadelní představení „DÁMSKÁ JÍZDA“, které se uskuteční 8.3. od 19:30 hodin v Roškotově 
divadle. V totální improvizaci se představí dvě vynikající herečky – Ester Kočičková a Simona Babčáková. 

Předprodej /220,- Kč/: SportMusic Club-Popráč, na místě 250,- Kč. Informace na tel.: 736 481 170

sPortovní PLes v kerhartIcích
Fk kerhartice pořádá dne 20.2.2015 tradiční sportovní ples.

Hudba: Black band, Cena: 90,-Kč v předprodeji, 110,- v den konání akce. Předprodej: sobota 14.2.2015 od 14:00 hod. v restauraci U Kačera
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Z Městského MuZea 
Společným jme-
novatelem dvou 
nových výstav, jež 
městské muzeum 
zpřístupní veřej-

nosti v  únoru a  březnu t.r., bude historie 
technologií, které ve své době zaujaly ve-
řejnost jako novinky. V  první se vydáme 
za osobností, která se proslavila jednou 
z  nich až daleko za oceánem, v  druhé si 
mnozí z  nás vzpomenou na své začátky 
u  přístrojů, které jsou dnes v  obměněné 
formě naší téměř každodenní součástí.
Osobnost, jejíž 90. výročí narození chceme 
připomenout, je MILan vyhnáLek - 
kráL sÝrů Z tasMánIe, charismatic-
ký muž z Hnátnice, který byl pro úspěchy 
dosažené svou pracovitostí, nápady a  vy-
trvalostí oceněn nejen doktorátem Dr.hc, 
ale i  řádem anglické královny. Pro svou 
rodnou obec se stal mecenášem, pro řadu 
celebrit v  Česku i  v  Tasmánii pak stále 
zůstává pojmem výborného a  úspěšného 
obchodníka, zakladatele firmy LACTOS, 
na kterého jeho tehdejší spolupracovníci 
a přátelé dodnes s  láskou vzpomínají. Na 
výstavě se budete moci seznámit se živo-
tem a  zásluhami tohoto zajímavého člo-
věka a  zhlédnout řadu dokumentů, které 
zapůjčila jeho rodina.
retroGaMInG je interaktivní výstava 
historických počítačů zapůjčená Regionál-
ním muzeem v Litomyšli, která zachycuje 
historii výpočetní techniky od počátků 
po polovinu 90. let 20. století s největším 
akcentem na počítačové hry, domácí po-
čítače a  konzole z  80. let, a  to jak česko-
slovenským tak i zahraničním. Návštěvník 
se seznámí také s  velkými herními hity, 
s dobovými herními časopisy nebo s pro-
blematikou pirátství. Součástí výstavy je 
i „pařanské doupě“ – herna s historickými 
počítači, herním automatem i s moderní-
mi PC s emulátory. Pamětníci si připome-
nou velké herní hity a  jelikož si jich řada 
zachovala svoji hratelnost dodnes, přijdou 
si na své větší i  ti menší návštěvníci, do-
konce i ti nejmladší.
Na vernisáži ve čtvrtek 5.února 2015 
v  17:00 hod. potkáte řadu zajímavých 
lidí a v kulturním programu Vám zahraje 
STRINGS.
První nadzemní podlaží už od ledna oži-
vují krysácI, výstava určená především 
těm nejmenším. 
Více na www.muzeum-uo.cz.

Srdečně zve do Hernychovy vily 
Jarmila Süsserová, ředitelka muzea

ProGraM MaLé scény, únor 2015

vÝstavy
1. 2. 
PaveL hrubíšek: 
obraZy (nejen) 
PoD víčky

Výstava obrazů - počítačové grafiky - kom-
binace linií a  tvarů, často se vzájemně pro-
plétajících a  vrstvících, některé vytvářející 
optické klamy. Vernisáž výstavy v  neděli 1. 
února v  17:30 hod. Výstava potrvá do 23. 
února.
25. 2. neŽ se cesty roZejDou...
Výstava vybraných prací maturantů ze třídy 
4.FDO. Vernisáž výstavy ve středu 25. února 
v 18 hodin. Výstava potrvá do 30. března.

1. 2. jak obřI PřIšLI Do Irska aneb 
cesta taM a Zase ZPátky
Dá se moře přejít po kamenech? Může obr 
porazit skřítka ve hře na schovávanou?! Co 
uděláte, když jste očarováni nicneděláním?!! 
Spolu s dětmi hledáme odpovědi a společně 
vytváříme příběh o  obrech, kterým se za-
chtělo ovládnout irské království. Pohádka 
Divadla Dagmar Karlovy Vary. V 15:30 hod./ 
vstupné děti 45 Kč, dospělí 55 Kč
5. 2. oPřI Žebřík o  nebe - ČR / 2014 
/ 100 min. / režie: Jana Ševčíková. Příběhy 
bezdomovců, alkoholiků, feťáků  a  dalších 
ztracených existencí slouží ve filmu kro-
mě své vlastní síly  a  zajímavosti také jako 
zrcadlo  k  počínání, životu, víře  a  nábo-
ženské  a  osobní filosofii faráře. Film  o  síle 
víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc se člo-
věk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrá-
cí, ale  i  jak mnoho tím získává. V 19 hod./ 
vstupné 80 Kč / členové FK 60 Kč 
10. 2. Florian Zeller: ten DruhÝ. Ko-
morní psychologické drama o vztazích, pra-
vidlech, přátelství a  nevěře. O  představách. 
O životě ve dvou. O samotě. Triárius Česká 
Třebová. V 19 hod./vstupné 70 Kč / studenti 
50 Kč 

15. 2. večer s  … MuDr. LuboreM 
šPátou. Povídání s  panem Špátou nejen 
o chirurgii, která se stala jeho druhým živo-
tem. V 18 hod. / vstupné 40 Kč 
17. 2. vÝjIMečné osobnostI evroP-
ského uMění
bauhaus a  nové materiály. Přednáška 
z cyklu, který je věnován osobnostem evrop-
ského umění. Přednášející Marie Nováková. 
V 18 hod. / vstupné 45 Kč / studenti 30 Kč 
19. 2. saMa nocí tMou - USA / 2014 / 
99 min. / režie: Ana Lily Amirpour. Vizuálně 
výrazný celovečerní debut íránské režisérky 
vyniká působivou ponurou atmosférou, své-
rázným humorem i promyšlenými odkazy na 
symboly západní popkultury. Mluví se o něm 
jako o  prvním íránském upírském westernu. 
V 19 hod. /vstupné 80 Kč/členové FK 60 Kč
25. 2. ZeMí boha sLunce. Cestopisný 
pořad o  Persii a  současném Íránu. Kouz-
lo Orientu stále přitahuje silou tajemnos-
ti, a  přestože Írán není zrovna zemí, kam 
směřují zástupy turistů, je Persie slovem, při 
němž se člověk zasní a před očima vyvstáva-
jí dlouhé karavany, hlučné bazary, „létající“ 
koberce nebo nádherné paláce se zahradami 
a moudrými vládci. Vypráví a beseduje Lu-
boš Vránek. V 18 hod. /vstupné 55 Kč/ stu-
denti 35 Kč 
26. 2. cenacLe – rockovÝ koncert. 
Cenacle je čtyřčlenná britská kapela z Man-
chesteru, hrající energické kytarové riffy 
společně s  chytlavými melodiemi. Vytváří 
ultimátní rockový zážitek pro posluchače. 
Skupina bude v Ústí v rámci programu pri-
mární prevence Exit Tour. V 19 hod. / vstup-
né dobrovolné
28. 2. trabanD
Koncert skupiny Traband, která se řadí mezi 
české skupiny hrající world music. Skupi-
na si vysloužila mnoho přívlastků - „leh-
ká rocková“, „country - punk“ nebo třeba 
„dvoutaktní rock“. Ve 20 hod. / předprodej 
150 Kč jinak 170 Kč

sběrateLská burZa
Oblastní filatelistická a  sběratelská burza 
všech sběratelských oborů se uskuteční v ne-
děli 15. února od 7:30 do 11:00 hodin v sa-
lonku I. patra hotelu Poprad ve Smetanově 
ulici. Občerstvení zajištěno. Přijďte prodat 
své sběratelské přebytky, nakoupit to, co shá-
níte do své sbírky!

PoZvánka na kuLturu v ústí naD orLIcí
arakaIn & LucIe bíLá XXXIII tour 2015, pátek 3. dubna ve 20:00 hod., Kulturní 
dům v Ústí n.O.
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Ústí n.O., cena 399,-Kč
české nebe – Divadlo járy cimrmana, sobota 14. března v 19:00 hod., Roškotovo di-
vadlo v Ústí n.O.
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Ústí n.O., cena 390,-Kč
onDřej brZobohatÝ - IDentIty tour 2014, pondělí 23. března v  19:30 hod., 
Roškotovo divadlo v Ústí n.O.
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Ústí n.O., cena 340,-Kč a 290,-Kč
FrantIšek rInGo čech: Dívčí váLka, čtvrtek 9. dubna od 19:00 hod., Roškotovo 
divadlo v Ústí n.O. Předprodej vstupenek v Informačním centru v Ústí n.O., cena 349,- Kč

traDIční LIDovÝ PLes se bLíŽí! 
kDu-čsL ve spolupráci s Mladými lidovci vás srdečně zvou na tradiční ples, letos poprvé 
pořádaný jako                         krajskÝ LIDovÝ PLes
7. února od 20 hodin na vás v orlickoústeckém kulturním domě čeká bohatá tombola, 
předtančení a chutné občerstvení. k  tanci a poslechu bude hrát skupina skelet. Ples se 
koná pod záštitou senátora Petra šilara.

Předprodej vstupenek: 
Malá scéna Ústí nad Orlicí, tel.: 736 403 740, Václav Kada, Zborovská 971, tel.: 603 989 196, 

Knihkupectví Flétna Ústí nad Orlicí, tel.: 465 526 245
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100. vÝročí naroZení 
antonína šIMečka 

(1915 – 1993)

16. ledna letošního roku jsme si připomně-
li 100. výročí narození Antonína Šimečka, 
prvního ředitele hudební školy v  Ústí nad 
Orlicí a  významné osobnosti ústeckého 
a  českotřebovského hudebního života. Na 
slavnosti, která se konala o  dva dny dříve 
v ZUŠ J. Kociana, byla jubilantovi odhalena 
pamětní deska, jejíž autorkou je MgA. Vero-
nika Pekárková, a poté následoval slavnostní 
koncert, na němž se představil Komorní or-
chestr J. Kociana se sólistou Pavlem Hůlou 
(housle), pěvecké sbory Alou vivat z  Ústí 
nad Orlicí a Č.A.S. z Dolní Dobrouče, pěvec-
ký sbor učitelek ZUŠ, Ústecké trio a učitelky 
ZUŠ Alena Lorencová a Věra Němcová. 
Antonín Šimeček se narodil roku 1915 
v  Praze. Po absolvování houslového oddě-
lení Pražské konzervatoře se stal členem 
Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. 
Zde jej na počátku roku 1939 zastihla zpráva 
o tom, že v Ústí nad Orlicí se chystá založe-
ní hudební školy a že se hledá kandidát na 
místo jejího ředitele. Tato možnost nového 
profesního uplatnění byla pro něho lákavá. 
K Ústecku měl vztah již od dětství, protože 
jeho babička pocházela z  Českých Libchav 
a ze svých návštěv tuto oblast znal. Dále jej 
lákala mimořádná hudební tradice i součas-
nost města, spjatého s  Cecilskou hudební 
jednotou, Orchestrálním sdružením, pěvec-
kým spolkem Lukes či osobností houslového 
virtuoza Jaroslava Kociana. Především se mu 
však nabídla možnost jít za hlasem svého 
srdce – v Brandýse nad Orlicí totiž žila jeho 
budoucí manželka Amálie Balcárková. 

Přestože měl minimální pedagogické a orga-
nizační zkušenosti, vybralo družstvo pro zří-
zení hudební školy na místo ředitele ze čtyř 
uchazečů právě jeho. Šimeček se tak na pod-
zim roku 1939 stal v pouhých 24 letech dru-
hým nejmladším ředitelem hudební školy 
v Čechách. Počátky budování hudební školy 
byly velmi těžké. Nejen že chyběly důstojné 
prostory, že se obtížně sháněli kvalifikovaní 
učitelé, ale především z důvodu politické si-
tuace v  zemi, která prožívala první rok ně-
mecké okupace. Šimeček se však pustil do 
práce s vervou a během několika let se mu 
podařilo vybudovat po Pardubicích druhou 
nejstarší hudební školu ve východních Če-
chách a plnit hlavní úkol – vychovávat mladé 
hudebníky pro potřeby městských souborů 
(Orchestrálního sdružení, spolku Lukes, Ce-
cilské hudební jednoty a několika dechových 
orchestrů). 
Šimeček se zapojil do hudebního života 
města nejen jako ředitel školy. Spolupraco-

val s  Orchestrálním sdružením, Lukesem, 
Cecilskou jednotou i  divadelním spolkem 
Vicena. Po 15 letech existence v  provizor-
ních prostorách získala škola reprezentativní 
sídlo v  secesní Hernychově vile, kde se za-
čalo vyučovat od školního roku 1955/1956. 
K úspěchům Šimečkovy práce bylo i zřízení 
detašovaných pracovišť (Litomyšl, Brandýs 
nad Orlicí, Kyšperk – Letohrad, Sopotnice, 

Dolní Dobrouč); z některých z nich vznikly 
později samostatné školy. 
Šimečkova záslužná a  úspěšná práce byla 
náhle přerušena v roce 1958. Jako záminka 
k  tažení proti němu posloužila jeho spolu-
práce s Cecilskou jednotou při provozování 
hudby na kůru kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Zásadní roli však sehrála obyčejná 
lidská závist a  nenaplněná ctižádost. Z  pří-
kazu Okresního 
výboru KSČ byl 
Šimeček přinucen 
odstoupit z  ředi-
telského místa, na 
něž byl dosazen 
jeho bývalý žák 
Václav Šmerda, 
a Šimečkovi bylo pod pohrůžkou, že „jinak 
si už ani nevrzne“, uloženo převzít vedení 
školy v České Třebové. 
Tak se započala druhá dlouhá éra v Šimeč-
kově profesním životě. Do Třebové nejprve 

řadu let dojížděl, poté se tam i  s  rodinou 
přestěhoval. Škola se pod jeho vedením brzy 
konsolidovala a  rozrostla z  původně pouze 
hudebního oddělení o  obory taneční, vý-
tvarný a literárně dramatický. 
Jeho úzké vztahy s Ústím ani tehdy neusta-
ly. V  roce 1967 byl jedním ze zakladatelů 
Komorního orchestru J. Kociana, který po 
mnoho let řídil. Orchestr působil nejprve 
při LŠU v  Ústí nad Orlicí, později přesídlil 
do České Třebové. Do Ústí se Šimeček také 
po 30 let vracel jako člen poroty Kocianovy 
houslové soutěže. Jeho profesionální kariéra 
vyvrcholila po roce 1975, kdy nastoupil na 
místo krajského školního inspektora pro 
LŠU. Na tomto postě mohl v  bohaté míře 
využít svých celoživotních pedagogických, 
uměleckých i  organizačních zkušeností 
a přenášet je na hudební školy v celém teh-
dejším Východočeském kraji. 
V  roce 1983 se přestěhoval zpátky do Ústí, 
kde strávil spolu se svou druhou manželkou 
posledních deset let života. Za celoživot-
ní práci se mu nedostalo mnoha ocenění 
a uznání. Město Ústí nad Orlicí však na něj 
nezapomnělo, když ho u příležitosti 75. na-
rozenin jmenovalo čestným občanem. 

Stanislav Pecháček
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Z Městské knIhovny 
9. února od 18:00 hodin – šŤastně aŽ Do sMrtI? není to jen pohádka? jak mít vztah, 
který vydrží…. Přednáška Mgr. Václava Vacka (v rámci 9. ročníku Národního týdne man-
želství).

11. února od 18:00 hodin – bertha von suttner – první česká nositelka nobelovy ceny za mír, přednáška Mgr. Zdeňka Hübnera 
z cyklu Akademie volného času 2015

jarní prázdniny v knihovně – út, st, čt od 16:00 hod. - akce pro děti:

17.2. – Za pohádkou do světa – předčítání a tvoření pro děti
18.2. – Loutkování v knihovně – malé loutkové představení, výroba jednoduchých loutek, zkusíme si společně zahrát divadlo
19.2. – Příběh pavoučka alfonse – předčítání a tvoření pro děti

Při účasti na akci prosíme o příspěvek 10 Kč na materiál.

během jarních prázdnin bude upravena provozní doba na Dětském oddělení: po – pá 9:00 – 14:00 hod.

vÝstava: 2. únor – 30. březen – oscury a Příběhy – fotografie z Ústí nad Orlicí dírkovou komorou, dále i pár fotografií – příběhů 
místních lidí. Otevřeno během provozní doby knihovny: po – pá 9:00 – 18:00 hod., so 9:00 – 11:00 hod.

Nově si v naší knihovně můžete půjčit e-knihy z nabídky firmy eReading.cz do přímo Vaší čtečky! Podmínkou je registrace v knihovně a na 
eReading.cz. Další z nových služeb je možnost výpůjčky gramofonových desek. K dispozici k zapůjčení je též jeden gramofon. Podmínkou 
je registrace v knihovně a složení vratné kauce. 
Více informací najdete na www.knihovna-uo.cz a na www.facebook.com/knihovna.uo. Přijďte do knihovny!

jubILejní hLeDání 
stroMoucha

sbor pro záchranu hradu Lanšperka 
a  Pivnice u  skoby srdečně zvou na 15. 
ročník turistického pochodu hLeDání 
stroMoucha, který se bude konat 7. 3.
start je od 7:00 do 10:00 hod. v  Pivnici 
U Skoby a trasy jsou následující:
10 km: ÚO – Lanšperk – ÚO
15 km: ÚO – Černovír – Lanšperk – ÚO
25 km: ÚO – Lanšperk – Třebovské stěny 
– Knapovec – ÚO
35 km: ÚO – Lanšperk – Skuhrov – Dl. 
Třebová – U Zabitého – ÚO
50 km: ÚO – Lanšperk – Skuhrov – Koz-
lov – U Zabitého – ÚO
Na Skobu a zpět: odkudkoliv do ÚO a zpět
Můžete se těšit na tradiční perníčky, účas-
tenské listy, turistické vizitky. Překva-
pení při příležitosti výročí 30. pochodu 
(15+15). Další informace: 

pochody.lansperk@seznam.cz, 
www.lansperk-sbor.cz.

Těšíme se na Vaši účast!

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

PoDěkování
Děkuji městu Ústí nad Orlicí za podporu 
atletické přípravy a  závodů. I  díky podpoře 
města Ústí nad Orlicí jsem se stal 3x atletic-
kým dorosteneckým mistrem České republi-
ky ve sprintu na 100m a  200m dorostenců, 
reprezentoval jsem Českou republiku na 
dvou mezistátních utkáních (čtyři vítězné 
závody na 100, 200 a  400m) a  na evropské 
kvalifikaci v  Baku o  světovou olympiádu 
mládeže v  Číně. V  Baku jsem obsadil šesté 
místo na 400m a osmé na 200m.

Jáchym Procházka

Fbk ot sLavILo vánoce
Dne 21.12. 2014 se uskutečnil klubový 
turnaj s  názvem „Santa cup“. Florbalový 
den v  hale SŠUP Ústí nad Orlicí začaly 
florbalové naděje. Přes 60 hráčů bylo roz-
děleno na dvě kategorie dle věku. Turnaj 
nejmladších byl připraven pro děti do 8 
let a turnaj starších pak ve věku do 11 let. 
Hlediště zaplnily celé rodinné klany, které 
přišly podpořit své favority. Povzbuzování 
hnalo hráče k  výborným výkonům, které 
byly nakonec odměněny krásnými cena-
mi. Kromě radosti ze hry turnaj přinesl 
možnost ukázat svým rodičům získané 
florbalové dovednosti.
Od 11 hodin pokračoval florbalový den 
hlavním turnajem, kterého se zúčastnilo 
10 týmů. Složení bylo velice široké. Vedle 
mladších a starších žáků, dorostenců, juni-
orů a mužů nastoupily také žákyně, juni-
orky a ženy. Společně pak tvořili florbalové 
akce a užívali si předvánoční čas strávený 
sportem. Tak jako naši nejmenší, i tato 
skupina dostala dárek a poděkování od ve-
dení klubu za jejich účast a působení v OT. 
Závěr dne patřil společné večeři, která se 
konala v „Hostinci U Malinů“. Určitě ne-
bylo jednoduché připravit večeři najednou 
více jak 120 hráčů našeho klubu.

šachIsté ústeckého 
GyMnáZIa vyhráLI kraj!

Přebor družstev škol v  šachu má za sebou 
krajské kolo, to proběhlo 2. 12. 2014 ve Svita-
vách pro všechny kategorie zároveň. Ve dvou 
kategoriích základních škol se účastnili ti 
nejlepší, kteří se kvalifikovali z okresních kol; 
střední školy hrály otevřený turnaj.
Ukázalo se, že nejtěžším úkolem bude vůbec 
na místo dorazit, ledovková kalamita téměř 
zastavila železniční provoz, místo dvaceti 
minut vlakem jsme jeli hodinu a půl autobu-
sem. Pak už stačilo hrát – a vyhrát.
V kategorii 6. – 9. tř. ZŠ bylo naše družstvo 
jasným favoritem a  přes klopýtnutí ve dru-
hém kole s Gymnáziem K. V. Raise Hlinsko 
jsme soutěž vyhráli s obrovským náskokem 
(6 výher, jediná prohra, skóre 23/28) a  po 
roce opět postoupili do celostátního kola. 
Reprezentovali Václav Grundman, Vít Ho-
lásek, Vojtěch Holásek, Veronika Šmajzrová, 
jako náhradník Veronika Holásková.
V kategorii středních škol jsme velké ambice 
neměli, přesto skončilo družstvo na slušném 
5. místě (3 výhry, 1 remíza, 3 prohry, skóre 
12/28). Hráli Kateřina Šmajzrová, Petr John, 
Jiří John, Jan Václavek, Jan Kašpar.
Návrat zpátky s  postupem v  kapse už nám 
nevadil, i když vlaky pořád nejezdily, svezlo 
nás EC, které mimořádně stavělo skoro všude.
 Pavel Holásek
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krátce Z ústeckého sPortu
- V  letošním roce bude slavit ústecký stolní tenis 85 let svého 

trvání, kuželky budou mít 65 let a karate 30 let. Vůbec nejstarší 
je TJ Sokol, který letos oslaví již 128 let trvání.

- Do našeho města bylo přiděleno Mistrovství České republiky 
v běhu na 10 km na dráze. Poběží muži, ženy, junioři a juniorky 
je stanovený na sobotu 9. května odpoledne.

- V Ústí n.O. se opět uskuteční II. liga mužů a žen v atletice a to 
v sobotu 22. srpna.

- Jarní část fotbalové divize začne 7.-8. března, kdy ústecká TJ Jis-
kra zahájí soutěž v Pardubicích, první zápas na domácím hřiš-
ti se uskuteční v sobotu 14. března, soupeřem bude SK Český 
Brod.

nejlepší sportovci
V Národním domě v České Třebové byly slavnostně vyhlášeny 
výsledky 46. ročníku ankety O  nejlepší sportovce a  kolektivy 
okresu za rok 2014.
Z našeho města byli oceněni:
kolektivy dospělých: 5. místo oddíl atletiky Jiskry Ústí n.O.
cvičitelé: bez pořadí Lucie Lehká TJ Sokol
handicapovaný sportovec: Pavel Richter – stolní tenis, Speciál-
ní ZŠ Ústí n.O.
Žactvo: 4. Martin Gbelec – motocyklový závodník, FGR Ústí 
n.O.
9. Pavlína Minářová – atletka, TJ Jiskra Ústí n.O.
Dorost: 3. Jáchym Procházka – atletika, TJ Jiskra Ústí n.O.
10. Vojtěch Vondra – atletika, TJ Jiskra Ústí n.O.
Dospělí: 1. Robert Krupička – atletika, TJ Jiskra Ústí n.O.
4. Radek Hübl – atletika, TJ Jiskra Ústí n.O.
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Střední škola 
obchodu, řemesel a služeb 

Žamberk, Zámecká 1

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

6. 2. 2015 od 13.00 do 16.00 hod.

NabÍZÍmE TyTO STuDijNÍ ObOry:
TŘÍlETé STuDijNÍ ObOry: Truhlář • Zedník • Instalatér 

• Kuchař – číšník (zaměření číšník) • Kuchař – číšník 
(zaměření kuchař) • Prodavač, prodavačka • Cukrář  

ČTyŘlETé STuDijNÍ ObOry: Obchodník, obchodnice 
• Gastronomie  DVOulETÝ STuDijNÍ ObOr: Podnikání

Nově také tříletý studijní obor: 
ObrÁbĚČ KOVŮ 

/ve spolupráci s firmou Bühler CZ s.r.o., Žamberk/

Další informace na telefonu: 465 614 225 
nebo na www.zamek.zamberk.cz
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• SALON TYRKYS – MANIKÚRA a PEDIKÚRA 
Romana Šimková proti Roškotovu divadlu. V únoru 
nabízím VALENTÝNSKÉ DÁRKOVÉ POUKÁZKY. 
Pro MUŽE relaxační pedikúru s masáží, pro ŽENY 
P.Shine na regeneraci přírodních nehtů. Objednávky 
9-19 hod. 

Tel.: 732 819 977, 
více na www.tyrkys-salon.cz

• ATHLETIC FITNESS CLUB. Nabízíme služby 
certifikovaného výživového poradce. Bez koktejlů 
a  tobolek, pouze úprava jídelníčku. Přijdte se pře-
svědčit. Sestavíme vám jídelníček za rozumnou cenu. 
T.G.Masaryka 897, Hotel UNO. 

E-mail: zaleska.iveta@seznam.cz , 
tel. 465 557 210.

• Mladá rodina koupí rodinný dům v  Ústí n.O. 
a okolí do 5 km. Tel.: 734 255 150

• Zveme vás na autokarový zájezd do chorvat-
ska - 10 Dní Pobytu u Moře
Termín: 24.6. - 5.7.2015, cena Kč 6 850,-/os. děti do 
3 let Kč 2 400,- děti 3-12 let Kč 6 300,-. Ubytování 
ve městech Omiš, Baška Voda, Makarska, Tučepi 
v  apartmánových vilách do 200m od moře, strava 
vlastní, nebo možnost dokoupení polopenze Kč 3 
600,-/os., nebo jen večeře.
Nástupní místa: ÚO, ČT, další místa dle dohody. 
Cena zahrnuje: 9x ubytování, povlečení, pobytovou 
taxu, dopravu autokarem, služby průvodce, záloha 
Kč 1000,-/os., doplatek do 31.5.2015
Nabízíme pronájem apartmánů v Chorvatsku - celé 
pobřeží Jadranu+ostrovy, libovolný počet nocí, ceny 
již od Kč 280,-/os. najdete na www.ckm-tour.cz
cestovní agentura caM s.r.o.,Ústí nad Orlicí, M.R. 
Štefánika 234, 

tel.:465 527 696, mobil: 606 748 616,
e-mail:mankova@ckm-tour.cz

• stěhování a vykLíZení – nabízíme stěhová-
ní bytu, domu, kanceláří, skladů a zároveň vyčistíme 
– vyklidíme nemovitosti včetně zahrad, odvezeme 
domovní odpad, staré elektrospotřebiče, nábytek, 
koberce, atd. Tel.: 777 926 216

turIstIcké 
InForMační 

centruM Města  
ústí n. orLIcí a čD

Sychrova 16, 
532 24 Ústí nad Orlicí

nabízí předprodej vstupenek 
na kulturní představení Klub-
centra, prodej upomínkových 

předmětů s motivy města  
zdarma zveřejnění vámi pořá-

daných akcí 
kontakty: 

tel.: 465 514 271, 111
e-mail: ic@muuo.cz

www.ustinadorlici.cz
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vÝročí roku 2014 ve FotoGraFIích

20 let spolupráce Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladské

45. ročník Ankety o nejúspěšnější sportovce okresu Ústí n.O. 20. ročník Grand prix architektů 
– Národní cena za architekturu

Noc kostelů – 5. ročník

100 let od založení sportovního klubu TJ Jiskra 100 let budovy Gymnázia v Ústí n.O.

25 let od podpisu partnerské smlou-
vy Ústí n.O. – Berlín-Neukölln

20. ročník tenisového turnaje Rieter Cup

20 let vstupu společnosti RIETER CZ do koncernu 
RIETER

Foto: 
Lukáš Prokeš



autora zachycují nejlepšího přítele člověka 
v  různých lidských situacích. Tuto jedineč-
nou výstavu můžete v  Malé scéně navštívit 
do 1. února.

koncert uDěLaL tečku 
Za tříkráLovou sbírkou

Letošní Tříkrálová sbírka se v Ústí nad Orlicí 
a všech městských částech konala od soboty 
3. do neděle 11. ledna. 
Vyvrcholením týdenní sbírky byl v neděli 11. 
ledna Tříkrálový koncert, který do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie přilákal opravdu 
mnoho diváků. Na programu Tříkrálového 
koncertu bylo vystoupení DPS Čtyřlístek 
následované mší pro smíšený sbor, sóla a or-
chestr Missa brevis Jiřího Pavlicy v  podání 
studentského symfonického orchestru DE-
CAPODA, pěveckých sborů z Ústí nad Orli-
cí, Letohradu a Říček a sólistů Hany Bauero-
vé a Milana Motla.

v MaLé scéně se setkaLI 
s jIříM hetFLeIšeM

Po třetí v pořadí uspořádala Malá scéna v Ústí 
nad Orlicí setkání s významnou osobností 
našeho města. Tentokrát se diváci setkali s Ji-
řím Hetfleišem, nestárnoucí legendou spor-
tovního dění nejen v našem regionu. 86 letý 
sportovní historik, hlasatel, novinář, funkci-
onář a statistik mimo jiné zavzpomínal, jak 
se díky svému otci k činovnické práci dostal.
Atletika byla vždy jeho nejmilejším odvět-
vím. Byl například hlasatelem při Mistrov-
ství Evropy v atletice na pražském Strahově 
a desítky let hlásil také Mistrovství republiky 
v atletice.
V minulém roce vydal knihu Historie spor-
tu v Ústí nad Orlicí v datech a číslech, která 
mapuje všechny sporty, které se v minulosti 
v našem městě provozovaly.   Jiří Hetfleiš se 
od mládí zabývá atletickou statistikou, sesta-
vuje roční i  dlouhodobé tabulky a také re-
kordní listiny všech věkových kategorií.

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

vrchol „Andrláku“ více jak 8 stovek pěších 
a cyklistů v průběhu celého čtvrtka. Tato tra-
diční akce se každoročně těší velkému zájmu.

PřehLíDka ZájMové 
čInnostI sPecIáLních 
škoL - akaDeMIe 2015

Ve čtvrtek 8. ledna se v  Kulturním domě 
v Ústí n.O. konala nesoutěžní přehlídka zá-
jmové umělecké činnosti speciálních škol 
našeho regionu nazvaná AKADEMIE 2015. 
V programu se představilo pět škol a to z Ústí 
nad Orlicí, Žamberka, České Třebové, Krá-
lík a  Vysokého Mýta. Program se tradičně 
skládal z  vystoupení pěveckých souborů, 
sportovních a  tanečních vystoupení a  diva-
dla. Přehlídka má za cíl vzájemně prezento-
vat dovednosti žáků škol a děti také pobavit. 
Součástí přehlídky byla také rozsáhlá výstava 
prací dětí jednotlivých škol.

Petr WaGenknecht 
v MaLé scéně

Výstava fotografií Petra Wagenknechta na-
zvaná „PAN nebo PES“ byla v  neděli 11. 
ledna zahájena v Malé scéně v Ústí nad Or-
licí. Převážně černobílé fotografie známého 

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 2/2015 vychází 27. 1. 2015. 
Sazba JPG Ústí nad Orlicí. Tisk: Grantis, s.r.o., tel.: 465 525741. ZDARMA  MK ČR E100 39

aDventní koncert aLou 
vIvat PřeD PLnÝM kosteLeM

Již osmý ročník adventního koncertu smí-
šeného pěveckého sboru ALOU VIVAT se 
uskutečnil v  úterý 16. prosince v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. 
Sbor doplnil flétnový soubor ZUŠ, varhani-
ce Cecílie Pecháčková a  Zdena Hájková na 
klavír. V programu zazněly nejen koledy, ale 
také chrámové písně. Krásnou předvánoční 
atmosféru v našem kostele si nenechalo ujít 
mnoho posluchačů.

u betLéMa PřeD 
čaPkárnou se ZPívaLo

V podvečer čtvrté adventní neděle připravila 
ZŠ Bratří Čapků program v podobě předvá-
nočního zpívání a povídání. Program složený 
z devíti vystoupení žáku probíhal venku před 
školou u  velmi zdařilého Betléma ze slámy. 
Figury do Betléma děti vyráběly na říjnovém 
slámovém tvoření. V programu vystoupil na-
příklad školní pěvecký sbor, menší i větší žáci 
zahráli divadlo, zazněly také hudební impro-
vizace, nevšední pranostiky a další vydařená 
vystoupení.  Program přilákal mnoho ko-
lemjdoucích, pro které bylo připraveno malé 
občerstvení na zahřátí.

anDrLák na novÝ rok 
ZDoLaLo Přes 800 LIDí

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí uspo-
řádal již 16. ročník Novoročního výstupu na 
Andrlův chlum. Po bujarých silvestrovských 
oslavách a po namrzlých cestách dorazilo na 

ohLéDnutí Za uDáLostMI 
15. ProsInce 2014- 15. LeDna 2015


