
Ústecké listy

www.ustinadorlici.cz

Tříkrálová sbírka

Tato sbírka, kterou Oblastní charita Ústí n.O. 
organizuje, patří svým rozsahem k největším 
v celé královéhradecké diecézi.
V našem městě a obcích náležejících ústecké 
farnosti bude sbírka probíhat ve dnech 3. až 
9. 1. 2016 a zahájena bude tradičním Tříkrá-
lovým koncertem 3. 1. 2016, který se bude 
konat od 17 hodin v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.  str. 11

Zápisy dětí do 1. ročníků ZŠ

Zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ Komenského, ZŠ 
Bratří Čapků a ZŠ Třebovská se budou konat 
26. a 27.1. od 14 do 17 hod. Zápis dětí na ZŠ 
Kerhartice se uskuteční 26.1. od 14 do 17 
hod.
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ praktické, ZŠ speciál-
ní a přípravného stupně ZŠ speciální se bude 
konat 15.2. od 13 do 15 hod.
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Novoroční výstup na Andrlův chlum

KČT v Ústí n.O. pořádá v pátek 1. ledna 2016 
sedmnáctý ročník Novoročního výstupu na 
Andrlův chlum. Pořadatelé budou milovníky 
přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou 
krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Pamětním diplomem budou odměněni pěšá-
ci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototu-
risté.

Měsíčník pro občany města Ústí nad OrlicÍ
1 / 2016
ZDARMA

str. 18

SportZ našich škol Sociální /zdravotní

PF 2016
Vážení spoluobčané,
jménem všech členů zastupitelstva měs-
ta a jménem svým Vás srdečně zdravím 
v novém roce! Přeji Vám především pevné 
zdraví, vnitřní klid a osobní rovnováhu. Přeji 
Vám úspěch, radost, nadhled, optimismus 
a úsměv ve tváři. 

Na začátku nového roku bývá zvykem ohléd-
nout se za rokem uplynulým. Mám-li tedy 
zhodnotit loňský rok z pohledu města, do-
volím si říct, že rok 2015 byl klidný a úspěš-
ný. Po více jak třech letech byly dokončeny 
dvě významné a rozsáhlé stavby a díky tomu 
se Ústí vrátilo do svého každodenního ryt-
mu. Naše město si ulevilo a jakoby se znovu 
nadechlo. Posledním dluhem zůstává do-
končení rekonstrukce ulice TGM. Jsem pře-
svědčen, že tato zásadní investice se městu 
v krátké budoucnosti vrátí v celkovém ožive-
ní a zkulturnění tohoto městského prostoru.

Za jednu z nejvýznamnějších událostí loň-
ského roku považuji zahájení výstavby nové-
ho výrobního areálu v Hylvátech. Přestože 
se jedná o investici soukromé společnosti, 
má město na realizaci nemalý podíl. Po té-
měř ročním jednání se podařilo vytvořit 

oboustranně příznivé podmínky a nastavit 
vzájemnou spolupráci, díky které vznikne 
v našem městě několik desítek nových pra-
covních příležitostí. Tato dnes již viditelná 
investice, jakoby přilákala další zájemce 
a v Ústí se v následujících letech budou reali-
zovat obdobné investice směřující do rozvo-
je podnikání a rozšiřování pracovních nabí-
dek. S těmito záměry se logicky také zvyšuje 
zájem o bytovou výstavbu. Uvedené sku-
tečnosti se v následujících letech pozitivně 
odrazí na celkovém vnímání našeho města. 

Na ústecké radnici bude rok 2016 ve zna-
mení dokončování příprav nezbytných pro 
dotační žádosti. Prioritou zůstává samo-
zřejmě Perla. S návrhem regulačního plánu 
a s investičními záměry se budete moci v ná-
sledujícím období podrobně seznámit. Mezi 
další připravované investice, na které se 
budeme snažit získat evropské dotace, patří 
propojení ulice Kostelní s Husovou přes sta-
rý hřbitov za kostelem. Dále pak přemístění 
stacionáře, modernizace hasičské zbrojnice 
SDH Hylváty, výstavba komunitního centra 
v Knapovci a zajištění stávající kapacity obou 
mateřských školek v Hylvátech. O vlastních 
stavebních akcích letošního roku bude 

rozhodovat únorové zastupitelstvo města 
v rámci schvalování rozpočtu. S návrhem se 
budete moci předem seznámit prostřednic-
tvím úřední desky nebo webových stránek. 

A protože stále platí, že „nejen prací živ je 
člověk“, bude i letošní rok tradičně bohatý 
na sportovní a kulturní akce, které město 
samo organizuje nebo finančně podporuje. 
Připomenu Skiinterkriterium v Říčkách, te-
nisový Rieter Open, Kocianovo Ústí, Město 
v pohybu, Jeden svět, Videosalon a Mladou 
scénu. Zároveň se můžeme těšit na obnove-
né závody do vrchu Ústecká 21 a zcela nově 
na mistrovství ČR v atletice družstev. Nejen 
na tyto akce Vás srdečně zvu a těším se na 
naše vzájemné setkání.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
Vám zároveň poděkoval za podněty, názory 
a spolupráci v uplynulém roce. Ještě jednou 
Vám přeji šťastné vykročení do roku 2016 
a jako každý rok Vám přeji splnění Vašich 
tajných snů a přání! Krásný rok 2016!

Petr Hájek
starosta města
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Upozornění pro občany

Informace o změnách spojených s nove-
lou zákona o cestovních dokladech a o ob-
čanských průkazech, které jsou účinné od  
1. ledna 2016

Cestovní doklady
Podat žádost o vydání cestovního pasu (dále 
jen CP) a převzít vyhotovený cestovní pas 
bude možné na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, u kterého občan požádal o vydání 
CP. V případě, kdy občan při podání žádosti 
sdělí, že si přeje převzít CP na jiném úřadu, 
bude převzetí CP zpoplatněno správním po-
platkem ve výši 100 Kč. Tento správní popla-
tek bude vybírán při převzetí CP.

Občanům, kteří potřebují urychleně vyces-
tovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhů-
tě do 6 pracovních dnů CP s biometrickými 
údaji s platností na 10 let, občanům mlad-
ším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad 
převzít pouze v místě podání žádosti. Správní 
poplatek za vydání CP s biometrickými údaji 

ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4 000 Kč, 
pro občany mladší 15 let 2 000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání CP bez biomet-
rických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů 
s dobou platnosti na 6 měsíců.

Občanské průkazy
Občanské průkazy (dále jen OP) se obča-
nům starším 70 let budou nově vydávat 
s platností na 35 let od data vydání dokladu. 
V případě změny některého údaje zapsa-
ného v takovém OP (např. údaj o místě tr-
valého pobytu) bude však přesto nutné OP 
vyměnit.
I nadále bude možné podat žádost o vydá-
ní OP na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností, přičemž vydávají-
cím úřadem uvedeným na dokladu bude ten 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
u kterého občan požádal o vydání OP. V pří-
padě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že 
si přeje převzít OP se strojově čitelnými údaji 
na jiném úřadu, bude převzetí OP u obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností, který 
občan uvede v žádosti, zpoplatněno správ-
ním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní 
poplatek bude vybírán při převzetí OP.

Vydání OP po dovršení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území ČR 
a nemá občanský průkaz, je povinen požádat 
o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 
let.

Uložení zásilky a výzvy s poučením na ohla-
šovně
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na 
adrese sídla ohlašovny?
Uložením oznámení o uložení zásilky a vý-
zvy s poučením na vhodném místě v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů 
splněny podmínky fikce doručení. Desátým 
dnem se povařuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost 
nabude právní moci a stane se tak vykona-
telnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem 
neznamená, že po adresátovi nikdo nic ne-
může chtít, protože o tom nebyl srozuměn. 
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je 
možné promeškat např. lhůtu na odvolání 
a poškodit takovýmto chováním pouze vlast-
ní osobu.

Informace Ministerstva vnitra ČR, 
odbor správních činností

Informace pro podnikatele – nakládání s některými pyrotechnickými výrobky

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 
206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi a o změně některých zá-
konů (zákon o pyrotechnice), který mj. nově 
reguluje činnosti spočívající v nákupu, prode-
ji, ničení a zneškodňování pyrotechnických 
výrobků kategorie P2, T2 a F4, které dosud 
spadaly do režimu živnosti volné.
Podnikatelé, kteří byli ke dni účinnosti tohoto 
zákona oprávněni provozovat činnosti spočí-

vající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňo-
vání pyrotechnických výrobků kategorie P2, 
T2 a F4 na základě živnostenského oprávně-
ní k provozování živnosti volné, mohou tyto 
činnosti provozovat po dobu 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti výše uvedeného zákona. Po-
kud hodlají v této činnosti pokračovat, jsou 
povinni před uplynutím této doby, tj. nejpoz-
ději do 04.09.2016, ohlásit živnostenské-
mu úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, 

ničení a zneškodňování pyrotechnických 
výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění 
ohňostrojných prací“ v úplném nebo částeč-
ném rozsahu a doložit odbornou způsobilost 
požadovanou pro provozování uvedené živ-
nosti. Tento úkon je osvobozen od správního 
poplatku.

Bližší informace poskytne odbor právní 
a obecního živnostenského úřadu. 

Elektronická evidence odpadu na sběrném dvoře

Od 1. 2. 2016 bude na Sběrném dvoře v Ústí 
nad Orlicí elektronicky sledováno množství 
odevzdaného odpadu obyvateli města. Slou-
žit k tomu bude systém Městská karta. Měst-
skou kartu je možné si zdarma vyzvednout 
v Zákaznickém centru TEPVOS, které je vedle 

Sběrného dvora nebo v pokladně Městského 
úřadu v Sychrově ulici.
Majitelé Městské karty, která slouží v součas-
né době pro vstup do rekreačních a sportov-
ních zařízení, mohou v Zákaznickém centru 
TEPVOS přijít a zdarma aktivovat službu pro 
vstup do Sběrného dvora, druhou, novou 
kartu nepotřebují. Vydávání karet probíhá od 
14. 12. 2015. Pro vydání karty je potřeba při-
nést občanský průkaz k doložení totožnosti. 
Při aktivaci Městské karty nebo čipu je po-

třeba přinést kartu nebo čip a také občanský 
průkaz. Karta se stane aktivní do dvou pra-
covních dnů. Zdarma vydanou kartu na Sběr-
ný dvůr lze v budoucnu za poplatek aktivovat 
pro vstup do rekreačních zařízení. Bližší infor-
mace najdete v pravidlech ve vložené příloze 
Ústeckých listů.

Podrobné informace sledujte 
na www.tepvos.cz, www.mestska-karta.cz .

TEPVOS spol. s r.o.
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Slevový systém pytlového sběru

Od 1. 2. 2016 bude v Ústí nad Orlicí, pro ty 
kdo jsou ochotni třídit pytlový sběr, zaveden 
systém úlevy (slevy) z poplatku za komunál-
ní odpad.
Vážení spoluobčané, třídíte-li odpovědně 
plast, papír a nápojové kartony (tetrapack), 
máte možnost se zapojit od 1. 2. 2016 do 
slevového systému pytlového sběru. Po re-
gistraci obdržíte 20 ks evidenčních samole-
pek a příslušný počet pytlů na odpad na rok. 
Poté budete mít možnost po odevzdání řád-
ně naplněných a samolepkami označených 
pytlů s papírem, plastem, nebo nápojovými 
kartony, získat úlevu (slevu) z poplatku za 
komunální odpad v následujícím roce až do 
výše 200 Kč na jednoho poplatníka (200 Kč = 
10 Kč x 20 pytlů/poplatník/rok). Bližší infor-
mace najdete v pravidlech ve vložené příloze 
Ústeckých listů.

Co město Ústí nad Orlicí vede k zavedení 
těchto úlev? I když se Vám podařilo v roce 
2014 zvýšit třídění papíru, plastu a nápojo-
vých kartonů o cca. 8 %, v roce 2015 to dle 
prozatímních propočtů vypadá o dalších 
krásných cca. 
10 % více, tedy je trend optimistický, ne-
jsme na tom v porovnání s ostatními městy 
bohužel nijak oslnivě. V roce 2014 jsme vy-
třídili na obyvatele 28,7 kg těchto komodit, 
ale průměr ČR je 40,5 kg na obyvatele. Pro-
to kromě přidávání stání na tříděný odpad, 
zefektivňování dalších forem sběru (rozšíření 
sobotního provozu Sběrného dvora v roce 
2016) a např., hledání dotačních titulů (kom-
postéry) k podpoře separace a podobně 
chceme ocenit snahu individuální separace. 
Doufáme, že se to začne více projevovat ve 
snižování množství odpadu v popelnicích 

a připravíme se tak na zásadní zvýšení sklád-
kovacího poplatku, které Ministerstvo život-
ního prostředí plánuje.

Krátká zpráva – kompostéry
Během prvních dvou prosincových dní roku 
2015 si pro objednané kompostéry přišlo 410 
občanů, ale stále si je mnozí nevyzvedli! Vy-
užijte lednové výdejní dny středa 27.1.2016 
10:00 – 17:00 a pátek 29.1.2015 10:00 – 
17:00 (opět areál Perla I, Lochmanova ulice, 
vysouvací vrata)! 

Mgr. Tomáš Kopecký
odbor životního prostředí městského úřadu 

Ústí nad Orlicí, 
Jiří Preclík

místostarosta města Ústí nad Orlicí a gestor 
životního prostředí

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 2016. Cena vodného a stočného je 
cenou věcně usměrňovanou. Je určována 
podle pravidel stanovených zákonem o ce-
nách a výměrem Ministerstva financí a dle 
zpracované kalkulace, v souladu s výše uve-
denou legislativou, byla stanovena takto:
 Cena bez DPH Cena s DPH 15 %
 Voda pitná (vodné)
 25,80 Kč/m3 29,67 Kč/m3

	Voda	odpadní	(stočné)
 41,05 Kč/m3 47,21 Kč/m3

 Celkem 
 66,85 Kč/m3 76,88 Kč/m3

Městská společnost TEPVOS v předchozích 
letech výrazně snižovala cenu tepla pro své 
odběratele. Plánovaná průměrná cena tepla 
od městské společnosti TEPVOS pro rok 2016 
činí cca 461 Kč/GJ. Republikový průměr při 
výrobě tepla ze zemního plynu se pohybuje 
v cenách přibližně o 100 Kč vyšších. 
V ceně tepla se již výrazně projevují úspory 
nově instalovaných technologií. Divize Ener-
getické služby prochází masivní modernizací 
a v předchozích letech zrekonstruovala vět-
šinu svých významných zdrojů tepla, z čehož 
nyní začínají těžit především koncoví odbě-
ratelé. Dále se v ceně tepla zrcadlí instalace 

Cena vodného a stočného pro rok 2016

U vodného ke zvýšení ceny nedochází z dů-
vodu udržení výše nákladů v součtu na stejné 
úrovni jako v letech 2014 a 2015, a to i přes 
přetrvávající pokles spotřeby pitné vody. 
U stočného musí dojít ke zvýšení ceny o 2,93 
Kč/m3 (vč. DPH) tj. o 6,6 %, protože výsled-
ná cena musí generovat dostatek finančních 
prostředků jednak na další obnovu kanalizač-
ní sítě vyplývající z platné legislativy a dále 
na udržitelnost dokončeného projektu „Ústí 
nad Orlicí – kanalizace a ČOV“, zejména na 
splácení úroků úvěru, vlastního úvěru a za-
jistit finanční prostředky na budoucí obnovu 
tohoto dotovaného majetku. Na výši stočné-
ho má též vliv technologicky náročnější, ale 
podstatně účinnější proces čištění odpadních 
vod (zejména energie a chemikálie). 

Celková cena vodného a stočného se v Ústí 
nad Orlicí pro příští rok celkově zvýší o cca 4 
% včetně DPH, tedy o výše zmíněných 2,93 
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, ale přesto jsme přesvědčeni, že při dů-
ležitosti vodárenských služeb pro životní pro-
středí, 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 vod-
ného a stočného v Ústí nad Orlicí stále pohy-
buje ve srovnání s ostatními městy v ČR pod 
celostátním průměrem.

Ing. Václav Knejp 
jednatel společnosti

Cena tepla pro rok 2016 je nižší než republikový průměr
kogeneračních jednotek, které dodávají do 
topného systému odpadní teplo a tím se 
daří snižovat cenu. K významným úsporám 
přispívá výhodný nákup paliv přímo na burze 
komodit. Zdůraznit je třeba i výrazné optima-
lizace v samotném provozu tepelného hos-
podářství, které se zaměřují na technologie 
jednotlivých systémů vytápění přímo v bu-
dovách zásobovaných teplem a ty přinášejí 
úspory i komfort pro odběratele. Na druhé 
straně díky zateplování budov a celkovému 
šetření s energiemi dále pravidelně klesá cel-
ková spotřeba tepla, což naopak cenu tepla 
lehce navyšuje.

Snahou městské společnosti TEPVOS je nabí-
zet službu „dodávek tepla“, která svojí „kom-
plexností„ pokrývá veškerou starost o vytá-
pění a dodávky teplé vody. A to vše za cenu, 
která je hluboko pod republikovým průmě-
rem a úspěšně konkuruje ostatním druhům 
vytápění. Městská společnost TEPVOS má 
pouze jeden cíl, tím je dodávka komplexních 
služeb pro občany Ústí nad Orlicí v té nejlepší 
kvalitě a za nejlepší možnou cenu.

Markéta Vojvodíková
TEPVOS, spol. s r.o., marketing a obchod
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Informace z radnice

V souladu s tiskovým zákonem č. 46/2000 Sb. 
zveřejňujeme příspěvky členů Zastupitelstva 
města Ústí nad Orlicí

ŘEHÁČEK: Dvojí metr II.

Pokračování	 z	 minulého	 čísla …100.000 Kč 
pro Lojzu se následně přetaví do samostat-
né položky rozpočtu města a Lojza si může 
blahopřát, má totiž svoji dotaci jistou. To 
Pepík může Lojzovi leda závidět. Pepík totiž 
na žádnou samostatnou položku rozpočtu 
samozřejmě nárok nemá. On bude muset 
o své 4.000 Kč hezky zostra bojovat se vše-
mi obyčejnými, kteří nepatří k vyvoleným. 
A protože souhrnný požadavek všech žadate-
lů je o dost vyšší, než kolik město vyčlenilo 
na dotace, někdo z obyčejných prostě bude 
muset „utřít nos“. To jsou jednoduché počty. 
Protože Pepík není úplný smolař, který by 
nedostal ani ň, podaří se mu nakonec získat 
alespoň 1.200 Kč. Přemýšlí, zda mu to vůbec 
stálo za to papírování, které s tím bylo a bude 

Poplatky za komunální odpad v roce 2016

Město Ústí n.O. vydalo s účinností od 
1.1.2016 Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2015 o místním poplatku za komunální 
odpad). Výše poplatku je stanovena na 590 
Kč ročně na jednoho poplatníka (proti roku 
2015 se tedy zvyšuje o 40 Kč).
1) Místní poplatek za komunální odpad platí:
a) osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která pobývá na území ČR přechodně po 
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana 
nebo dočasná ochrana.
Za osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba. Za osoby žijící v rodin-
ném nebo bytovém domě může poplatek 
platit vlastník nebo správce. Je-li poplatník 
nezletilý, odpovídá za zaplacení jeho zákon-
ný zástupce. Nezaplatí-li poplatník nebo jeho 
zákonný zástupce, vyměří městský úřad po-
platek zákonnému zástupci.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo RD, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu osobu. Tito poplatníci ne-
mají nárok na osvobození.
2) Poplatek se platí bez vyměření a je splatný: 
a) jednou splátkou, nejpozději do 31.5. ka-
lendářního roku, činí-li poplatková povin-

nost poplatníka, spol. zástupce domácnos-
ti, vlastníka nebo správce domu méně než 
3.000 Kč,
b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději 
do 31.5 a do 31.10. kalendářního roku, činí-li 
poplatková povinnost více jak 3.000 Kč
3) Poplatek je poplatník povinen uhradit 
bez vyzvání nejpozději v termínech uvede-
ných v písm. a)-b) předchozího odstavce 
a to v hotovosti v pokladně MěÚ Ústí n.O., 
Sychrova 16, Ústí n.O. nebo bezhotovostně 
na účet města číslo 19-420611/0100, konst. 
symbol 1318, VS bude poplatníkovi, nebo 
spol. zástupci sdělen telefonicky na čísle 
465 514 210, na žádost na el. adrese doleza-
lo@muuo.cz, nebo osobně v pokladně. Pro 
poplatníky, kteří hradili poplatek bezhoto-
vostně v roce 2015 zůstává VS 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 po-
kladně je možné platbu provést hotovostně 
i platební kartou. 
4) Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozena osoba, která je 
umístěna do dětského domova pro děti do 3 
let věku, školského zařízení pro výkon ústav-
ní nebo ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchovnou péči na 
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
umístěna do zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého, jako nezaopatřené dítě umístě-
na v domově pro osoby se zdravotním po-
stižením na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 
umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, 
ve výkonu trestu odnětí svobody a osoba, 
která je umístěna v pobytovém zařízení ne-
uvedeném v písm. a) až d) tohoto odstavce, 
která prokáže, že se ve městě trvale nezdržuje 
a současně hradí poplatek za komunální odpad 
v jiné obci nebo žije trvale v jiném státě.
Úleva ve výši 50% poplatku se poskytuje po-
platníkům, kteří pobývají v zařízení pro pře-
chodné ubytování a tuto skutečnost prokáží.
Nárok na úlevu od poplatku má poplatník 
(pokud není osvobozen), který je zapojen 
do systému třídění komunálního odpadu 
a shromažďuje komunální odpad do sběr-
ných pytlů, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný 
sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím 
kalendářním roce. Maximální výše úlevy z cel-
kové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.
Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo 
ve správné výši, vyměří MěÚ poplatek pla-
tebním výměrem a zvýší včas nezaplacený 
poplatek na dvojnásobek!!!

Ing. Jozef Polák,
vedoucí finančního odboru

Příspěvky zastupitelů města
spojené. Ale protože je nezřízený optimista, 
tak si nakonec řekne, že mu to za to stálo. 
Jedna věc ho ale stejně štve, až ho potká Loj-
za, bude z něj mít zase akorát srandu. Lojza si 
to prostě „umí zařídit“. 

Popsaný systém přidělování městských do-
tací je na rozdíl od Lojzy s Pepíkem bohužel 
velmi skutečný. A nevypadá to, že by sou-
časné vedení města mělo zájem ho změnit. 
Vyvolení si na způsob přidělování dotací po-
chopitelně stěžovat nebudou a nelze se jim 
divit. Zbylá většina těch obyčejných proti 
nespravedlivému systému hlasitě protesto-
vat bohužel nemůže. Porušila by totiž historií 
ověřenou zásadu, že „do ruky, která tě krmí, 
se nekouše“. Každý se jistě dovtípí proč.

Autor	je	zastupitel	za	ČSSD,	
rehacek@muuo.cz

(redakčně	neupraveno)

O kvantitě a kvalitě
Kolega Řeháček se označuje za obyčejného 
zastupitele, měl by však odhodit vrozenou 

skromnost... je totiž zastupitelem neobyčej-
ným. Jeho produktivita na stránkách Ústec-
kých listů vysoce převyšuje všechny zbylé 
členy zastupitelstva. Pokud bychom své po-
střehy ventilovali podobným způsobem, už 
byste se, milí čtenáři, o dění ve svém měs-
tě (které Vás patrně zajímá více) nedověděli 
zhola nic. Obsah si v tomto případě podává 
ruku s formou, obojí je... neobyčejné.
Kolega Řeháček je též neobyčejně produk-
tivní na zasedáních zastupitelstva. Tam sice 
dochází zpravidla se zpožděním, nicméně 
množstvím příspěvků, poznámek a mono-
logů, zpravidla na téma: „Nerozumím...	 vy-
světlete	mi...	bohatá	církev	a	chudé	město,“ 
překonává spolehlivě šestadvacet zbylých 
poslanců v součtu.
Zda kvantita v tomto případě automaticky 
znamená kvalitu, posuďte, prosím, sami...
Za místní organizaci KDU-ČSL Vám přejeme 
pevné zdraví a pohodový rok 2016!

Ing. Michal Kokula – místostarosta
Mgr. Jan Pokorný – zastupitel 

(redakčně neupraveno)
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Zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ

Zápisy dětí do 1. ročníku na ZŠ Komenského 
(pavilon Na Štěpnici), ZŠ Bratří Čapků a ZŠ 
Třebovská se uskuteční ve dnech 26. a 27. 
ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis 
dětí do 1. ročníku v ZŠ Kerhartice se usku-
teční 26. ledna od 14.00 do 17.00 hodin 
v budově základní školy.
Rodiče k zápisu přinesou svůj občanský prů-
kaz a rodný list dítěte.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ praktické, ZŠ speci-
ální a přípravného stupně ZŠ speciální
Zápis dětí se uskuteční v pondělí 15. února 
od 12.00 do 15.00 hodin ve Speciální základ-
ní škole, mateřské škole a praktické škole Ústí 
nad Orlicí.
Rodiče dětí přinesou k zápisu rodný list dí-
těte a doporučení školského poradenského 
zařízení.

Listopadový paprsek z MŠ Na Výsluní

Máme za sebou mikulášskou nadílku, ale 
my bychom se rádi vrátili o pár týdnů zpět 
a podělili se s Vámi o několik listopadových 
zážitků.
Abychom se naučili, jak získat pro tělo dosta-
tek vitamínů a jak se zdravě stravovat, zapoji-
la se naše školka do projektu „Zdravá pětka“ 
Nadace Albert. V úterý 3.11. nás nás navští-
vila odbornice na výživu, která si pro každou 
třídu (kromě nejmenších Berušek) připravila 
zajímavé povídání o stravování, o tom, co je 
zdravé a co nám škodí..
Halloween jsme sice společně neoslavili, ale 
přesto jsme se v úterý 10.11. v podvečer sešli 
i s rodiči na zahradě MŠ, abychom se vydali 
na „Světélkování s Výsluňáky“. Na potemnělé 
zahradě jsme hledali světýlka, která na nás 
blikala z různých koutů a když jsme našli to 

poslední, dostali jsme razítko na ruku, což 
byla vstupenka k průvodu městem s vlast-
ními lampionky či jinými svítidly. Společně 
jsme došli na náměstí, kde nás přivítala ča-
rodějnice! Naštěstí byla hodná, dostali jsme 
od ní lízátka a omalovánky a pro radost jsme 
jí zazpívali písničku.
Ve středu 18.11. jsme se vydali do Roškotova 
divadla s Bobem a Bobkem, kteří nás vzali na 
své cesty kolem světa. Zazpívali jsme si pís-
ničky, užili si různá dobrodružství a hodinka 
s nimi nám velmi rychle utekla.
Nyní nás všechny čekají nejkrásnější svátky 
v roce a my se na ně pilně chystáme.
Přejeme tedy všem „Oušťákům“ krásné Vá-
noce, klid a pohodu v kruhu nejbližších a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky !
Vaši „Výsluňáci“

Základní škola Komenského 

Vánoční dílna ve školní družině
Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se uskutečnila vánoč-
ní dílna školní družiny. Během odpoledne si 
děti společně s rodiči mohly vyrobit sněhulá-
ka, andílka, svíčku či ozdobit borovicovou šiš-
ku. Všichni pracovali s nadšením a při výrobě 
sněhuláků a zdobení šišek zapojili bohatou 
fantazii. Poděkování si zaslouží maminky, kte-
ré připravily dobrůtky pro mlsné jazýčky nás 

všech. Dílna dala i příležitost k vzájemnému 
poznání dětí a rodičů našich prvňáčků. Pove-
dené výrobky si všichni odnesli, aby si doma 
mohli navodit vánoční atmosféru. Loučili 
jsme se s pocitem velmi příjemně strávené-
ho odpoledne.

Mirka Šmajzrová

Slavnostní předání slabikářů prvňáčkům
Po téměř třech měsících školní docházky, kdy 
jsme se naučili první písmenka a začali číst 
slabiky, si 23. listopadu všech 53 prvňáčků 
převzalo slabikáře v městské knihovně. Děti 
musely předvést, co se naučily, splnit řadu 
úkolů a získat klíč ke kouzelnému kufříku. 

Děkujeme za krásný program a těšíme se na 
další návštěvu. Mgr. Martina Vinzensová

O Mikuláši trochu jinak
V pátek 4. prosince přijala 1. A pozvání dě-
kana Vladislava Brokeše na faru při místním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Děti sly-
šely poutavý příběh o původním významu 
Mikuláše a interaktivní formou se podílely 
na jeho dramatizaci. Pochopily tak pravý vý-
znam obdarování a pomoci druhým lidem. 
Jako překvapení byla návštěva kostela, kde 
si mohly prohlédnout a posléze i poslech-
nout unikátní varhany, které v našem městě 
máme.  Mgr. Martina Vinzensová

Základní škola Bratří Čapků 

Fyzikální cirkus v ZŠ Bratří Čapků  
Název každoročně konané akce v naší škole 
už sám napovídá, že je příjemnou zábavou 
pro děti, a to díky fyzikálním pokusům. Po 
tři prosincová dopoledne se žáci 2. tříd bavili 
14 zábavnými pokusy, fyzikálními hlavolamy 
a záhadami ve fyzikální učebně. Mladším 
spolužákům pomáhali žáci 8. a 9. tříd, vysvět-

lovali jim principy jednotlivých pokusů a roz-
víjeli tak své sociální dovednosti. Na závěr 
akce sami deváťáci předvedli některé efektní 
pokusy. 

Ivana Jakubíková

Tříkrálová sbírka
Žáci naší školy se budou jako každoročně 
aktivně účastnit Tříkrálové sbírky ve dnech 
3.-9.1. 2016. Díky za jejich ochotu a odvahu 
udělat něco dobrého pro potřebné.

Gabriela Cachová

Ve středu 20.1.2016 se na naší škole bude 
již tradičně konat Den otevřených dveří. Po 
nově upraveném a vyzdobeném interiéru 
budovy Vás doprovodí samotní žáci. Nechte 
na sebe působit slavnostní atmosféru, jež se 
bude nad všemi vznášet jako dobrá víla a jis-
tě vykouzlí krásné úsměvy na Vašich tvářích.
Ve dnech 26.1. a 27.1.2016 proběhnou na 
naší škole zápisy dětí do prvních tříd.

Srdečně	Vás	zve	kolektiv	zaměstnanců	ZŠ	
Bratří Čapků



www.ustinadorlici.cz

[ 6
 ]

1 / 2016

Z našich škol

Dny otevřených dveří na ústeckých středních školách

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad 
Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
pořádá v sobotu 16. ledna 2016 od 9.00 do 
14.00 hodin Den otevřených dveří ve všech 
prostorách hlavní budovy v Zahradní ulici 
a ateliérové části ve Špindlerově ulici.
Bližší informace na: www.ssup.cz nebo 
+420465518111. Informace o studiu možno 
získat kdykoliv po domluvě (telefon, e-mail)

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad 
Orlicí, Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí 
pořádá v sobotu 16. ledna 2016 od 8.00 do 
12.00 hodin Den otevřených dveří. SŠZS ve 
školním roce 2016/2017 předpokládá při-
jmout 60 uchazečů denního studia 4letého 
oboru Zdravotnický asistent 53-41-M/01 
a 60 uchazečů denního studia 4letého oboru 
Sociální činnost 75-41-M/01.
Bližší informace o studiu i na www.szsuo.cz

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Du-
kelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí
pořádá ve čtvrtek 21. ledna od 14.00 do 
17.00 hodin Den otevřených dveří. SŠA nabí-
zí: Tradiční automobilní a dopravní obory, Tří-
leté učební obory zakončené výučním listem, 
Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou, 
nový obor Průmyslová ekologie (vhodný i pro 
děvčata).
Bližší informace na www.skola-auto.cz, 
nebo na tel.: 468 002 552

Základní škola Třebovská

Turnaje
V listopadu se konal tradiční piškvorkový tur-
naj pro žáky 2. stupně a v rámci projektu En-
glish Games proběhl turnaj ve hře Scrabble 
pro žáky 2. stupně a v anglickém pexesu pro 
žáky 3. – 5. ročníku.

Ústecký advent
Naše škola se zúčastnila zahájení Ústeckého 
adventu v neděli 29. listopadu a ve svém 
stánku na Mírovém náměstí nabídla vánoč-
ní stromečky, anděly, skleněné i keramické 
svícny, sušené ovoce, nástěnné kalendáře 
sestavené z obrázků dětí, přáníčka. Výrobky 
našich žáků tak budou zdobit mnoho ústec-
kých domácností. 

Setkání předškoláků
Dne 3. prosince 2015 proběhlo na naší škole 
další setkání předškoláků. Hravá cvičení na 
rozmluvení, koncentraci, pozornost i další 
praktické činnosti se nesly v duchu čertí ško-
ly. Předškolákům se dařilo, tak si domů od-
nesli kromě brambor i malý dárek.

Advent v Měšťanském pivovaru
V neděli 6. prosince vystoupili žáci naší školy 
se svým předvánočním programem v Měš-
ťanském pivovaru. Žáci prvního stupně zpíva-
li písničky o zimě za doprovodu kláves, žáci 2. 
stupně předvedli, jak zní hrací roury a jejich 
zpěv byl doprovázen hrou na kytaru. Ve dvo-
ře se zároveň konal i malý jarmark, kde si ná-
vštěvníci mohli zakoupit mimo jiné také vá-
noční dekorace z rukou školáčků. 

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n.O. informuje

Letošní školní rok jsme v září zahájili ozdrav-
nými pobyty pro mladší a starší žáky, tento-
krát v Harrachově v Krkonoších. Krásné pod-
zimní dny děti využily k výletům a poznávání 
nových míst. Údolím řeky Mumlavy došly až 
na Krakonošovu snídani. Nejnáročnější však 
bylo zdolat cestu kolem slavných skokan-
ských můstků na Čertovu horu. Byl to oprav-
du výkon hodný pochvaly. Odměnou pak byl 
výlet lanovkou na vrchol Ještědu, ze kterého 
zcela bravurně děti sešly až do Liberce. 
Koncem října žáci naší školy a žáci partner-
ské školy z Dlugopole Zdroj navštívili město 
Zlotego Stok, kde na ně čekalo spoustu pěk-
ného při prohlídce hornických štol a blízkého 
skanzenu funkčních maket důlních strojů 
a zařízení.
K podzimu již tradičně patří naše účast na 
Sportovních hrách v netradičních disciplí-
nách v Lanškrouně. Pořadatelům děkujeme 
za výbornou přípravu a ještě chutnější občer-
stvení. Již teď se těšíme na další ročník
Nejlepší hráči kroužku stolního tenisu v naší 
škole se 21. 10. zúčastnili krajského přeboru 
v Hr. Králové. Jednalo se o Nelu Vargovou 
a Alberta Horvátha, které doplnili reprezen-
tanti našeho sportovního oddílu UNO. N. 
Vargová získala bronzovou medaili v katego-
rii dívek, čímž si zajistila účast na MČR, které 
se uskutečnilo 4.-5.11. v Hr. Králové. 
Ve čtvrtek 12.11. se na naší škole konal turnaj 
ve florbalu starších žákyň, kterého se letos 
zúčastnilo celkem 20 dívek - 5 družstev: Lan-
škroun, Č. Třebová, V. Mýto a 2 družstva byla 
z pořádající školy.
Za naši školu se zúčastnily: 1. družstvo: Petrá-
ňová M., Vargová N., Šimková A. a Horynová 
K., 2. družstvo: Vávrová M., Šarišská N., Cvi-
linková H. a Pulková D. 

Všechny zúčastněné bojovaly s velkým nasa-
zením a s cílem dosáhnout toho nejlepšího 
výsledku, 1.místo obsadilo družstvo z Č.Tře-
bové. Naše družstva obsadila 2. a 3. místo.
O týden později ožila naše škola opět florba-
lovým turnajem, tentokrát pro mladší žáky , 
kde se naše družstvo, složené ze sportovců 
Horčičáka J., Demestera A., Chejnovského Š. 
a Jirufa L. umístilo na 6. místě. Děkuji všem 
zúčastněným za účast a za bojovnost - podě-
kování je i pro pedagogický doprovod.
Dne 13.11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili pro-
gramu Hrou proti AIDS na Střední zdravot-
nické škole v Ústí n.O. Program sklidil velký 
úspěch. Zábavnou formou pojednal o velmi 
důležitém tématu. Děkujeme.

První čtvrtletí jsme zakončili krásnou akcí, 
pořádanou SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová 
ve spolupráci s Kulturními službami města M. 
Třebová, KUKÁTKO, 10. ročník krajské sou-
těžní přehlídky malých divadelních forem 
žáků ZŠ praktických, ZŠ speciálních a prak-
tických škol.
Na letošním jubilejním ročníku vystupovaly 
soubory osmi měst, tedy konkurence byla 
veliká. Naši žáci z dramatického souboru 
HASIMA připravili vystoupení nesoucí název 
CESTA KOLEM SVĚTA. A opravdu jsme s nimi 
procestovali celý svět. Diváci odměnili naše 
žáky bouřlivým potleskem. Odborná poro-
ta pečlivě hodnotila výkony a i náš soubor 
ohodnotila 1. místem a dětem za svůj výkon 
nadělila výborný dort.
Děkujeme pedagogům, kteří se dětem věnují 
a dokážou s nimi nacvičit náročné představe-
ní složené také z recitace i tance. Děkujeme 
a přejeme mnoho dalších úspěchů a radosti.
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Bobříky informatiky lovili  
i na Gymnáziu v Ústí

Letošního již 8. ročníku Bobříka informatiky 
se 9.-13. 11. zúčastnili i studenti ústeckého 
gymnázia. Soutěž, již pořádá katedra infor-
matiky Pedagogické fakulty Jihočeské uni-
verzity, prověřuje schopnosti žáků základních 
i středních škol v oblasti algoritmizace, digi-
tální gramotnosti a porozumění informacím.
„Do celostátního klání se přihlásilo 52 596 
soutěžících v pěti kategoriích. Naši školu 
reprezentovalo celkem 147 studentů,“ říká 
Hana Blaško, která na gymnáziu informatiku 
vyučuje. „V mladší kategorii bylo úspěšných 
73 ze 119, což je přibližně 61 %. Přitom celo-
státní průměr byl přibližně 17 %. Výrazných 
úspěchů jsme dosáhli i v redukovaném hod-
nocení Pardubického kraje.“
Mezi mladými talenty si největší pozornost 
jistě zaslouží Jan Valčík z kategorie Junior (5. 
B), který byl republikově na 25. místě z 8360 
soutěžících a 4. v kraji. Mimořádně si vedla 
i Veronika Malínková v kategorii Kadet (4. B), 
jež si vydobyla 39. místo v konkurenci 10121 
soutěžících a v kraji zvítězila. Dalším úspě-
chem pak byl výkon Dalibora Kudrny a Violy 
Honzové v kategorii Benjamin (2. B), ti totiž 
shodně obsadili 81. příčku mezi 11860 soutě-
žícími a v kraji získali stříbro.
A jak si vedli starší ročníky? V nejstarší ka-
tegorii Senior (3. a 4. ročníky), která je od 
letošního roku zařazena do programu Exce-
lence 2016 (MŠMT oficiálně podporované 
soutěže pro nadané studenty), se ústeckým 
gymnazistům rovněž dařilo, jejich úspěšnost 
dosahovala 21 %, ačkoliv celostátní průměr 
činil 6,5 %. Krajské kolo v této věkové skupině 
teprve proběhne, na základě školního úspě-
chu sem postoupili Jan Pipek, Jan Bartoš, Jan 
Holásek (všichni 7. B) a David Smola (4. A). 
Jako náhradníci se kvalifikovali Petr Kapoun 
a Vít Šťovíček (4. A).

Ústečtí gymnazisté bodovali 
ve Fyziklání Online

Také letos se gymnazisté zúčastnili již 5. roč-
níku mezinárodní fyzikální soutěže Fyziklání 
Online, pořádané FYKOSem (FYzikální KOre-
spondenční Seminář). Je to tradiční soutěž 
maximálně 5členných týmů středoškolá-
ků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. 
Účastníci se pak snaží za postupně zadávané 
úkoly (celkem cca 40 úloh) získat co nejvíc 
bodů, a to během 3 hodin.
Tři skupiny postavené našimi studenty v kon-
kurenci družstev ze 14 států světa rozhodně 
uspěly. Nechaly za sebou i týmy z význam-
ných českých (ČVUT, MFF UK, MU Brno, Univ. 
Pardubice…) i zahraničních (USA, Francie, 
Španělsko, Brazílie, Rusko, Nepál, Omán…) 
univerzit.
Největšího úspěchu dosáhl manšaft ve slo-
žení Jakub Musil, Lukáš Paukert, Kiet Nguyen 
Tuan (všichni 6. B) a Šimon Tesař (5. B), který 
vybojoval 10. místo v kategorii C. Ve vyšších 
kategoriích pak Dlouhá chvíle tvořená Jiřím 
Johnem, Janem Kašparem (4. A), Jakubem 
Peřinou a Tomášem Olejárem (2. A) obsadila 
moc pěkné 23. místo a Kratochvíle s obsaze-
ním Filip Kubeš, Jan Holásek, Adam Kraj, Jan 
Václavek) získala ve velmi těsných soubojích 
26. místo.
Všem úspěšným soutěžícím gratulujeme 
a děkujeme za reprezentaci školy.

Radovan Růžička

Základní umělecká škola  
Jar. Kociana

Smetanova 1500, Ústí n.O., tel.: 465 569 551, 
e-mail:info@zusuo.cz, www.ZUSUO.cz

Tříkrálový koncert
Symfonický orchestr Decapoda, DPS Čtyřlís-
tek
ne 3.1. | 17.00 hod.| kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 11.1. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. J. Kněžka – flétna
po 18.1. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. A. Lorencové – housle a p. uč. 
Zd. Felgrové – housle
pá 22.1. | 16.00 hod. | koncertní sál ZUŠ

Workshop stepu pod vedením R. Urbana
so 23. a ne 24.1. | čas bude upřesněn dle 
zájemců | učebna literárně-dramatického 
oboru ZUŠ

Hudební besídka žáků hudebního oboru
po 25.1. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ

Třídní hudební besídka žáků hudebního 
oboru p. uč. L. Gregarové – bicí nástroje
st 27.1. | 17.00 hod. | koncertní sál ZUŠ

Přehlídka strojírenských 
firem

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na 
této přehlídce získat podrobné informace 
o možnostech uplatnění technických pro-
fesí na trhu práce a také o možnostech 
studia v příslušných vzdělávacích obo-
rech. Pro zájemce budou poskytovány 
informace o rekvalifikačních kurzech a ce-
loživotním vzdělávání.
Přehlídka strojírenských firem se usku-
teční v úterý 26. 1. od 10.00 do 19.00 ho-
din v Kulturním domě v Ústí n.O.
Přehlídky se zúčastní zástupci význam-
ných zaměstnavatelů regionu, kteří Vám 
poskytnou informace o možnostech 
pracovního uplatnění. Informace o mož-
nostech studia poskytnou zástupci škol 
poskytujících vzdělání v souvisejících 
technických oborech.
Přehlídku pořádá Krajská hospodářská ko-
mora Pardubického kraje Oblast Orlicko 
ve spolupráci s Úřadem práce – kontaktní 
pracoviště Ústí n.O. – Odd. poradenství 
a dalšího vzdělávání.

Pozvánka
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Senior klub

Kontakty na SK: 
p. Šamšulová 722475129
JUDr. Králík 722475132
p. Šlegrová 722475131
p. Tomanová 731601548
p. Rabová 734188853
JUDr. Ešpandr 734398390
p. Ešpandrová 734188855. 

První výběr udržovacího příspěvku na  
r. 2016
út 5.1.| do 12.00 hodin
Udržovací poplatek na r. 2016 se vybírá ve 
Sladkovně (200,- Kč). Zaplacení udržovacího 
příspěvku je podmínkou pro poskytnutí slevy 
na pořádanou akci SK (platí už na akce pořá-
dané v lednu).

Plavání pro členy Senior klubu
pá 8. a 22.1. | 14 – 15.30 hodin
Plavání pro členy SK spojené se cvičením ve 
vodě se uskuteční v KPB Ústí n.O. Vstup 50 
Kč na průkazku SK, akci zajišťuje p. Šlegrová

Via Baltica – cestopisná přednáška
st 13.1. | 19.00 hodin
Zveme na cestopisnou přednášku, která 
se uskuteční ve spolupráci s Klubcentrem 
v Roškotově divadle od 19.00 hodin. Vstup-
né je 40 Kč pro člena SK. Hlásit se můžete 5. 
a 12.1. ve Sladkovně od 10 do 12 hodin. Akci 
zajišťuje p. Šlegrová

Karel IV. – význačný český a evropský 
politik
st 13.1. | 18.00 hodin
V rámci Akademie volného času zveme 
všechny naše členy do knihovny na přednáš-
ku PhDr. Fr. Musila CSc. Začátek přednášky je 

v 18.00 hodin, vstup volný. Akci zajišťuje p. 
Rabová

Odpolední výlet do Králík na pohyblivý 
betlém a do muzea
čt 14.1. | odjezdy viz text
Závazné přihlášky se přijímají 5. a 12.1. ve 
Sladkovně od 10 do 12 hodin. Platba při při-
hlášení. Členové mají přednost, člen SK hradí 
80 Kč, jako náhradník nečlen 100 Kč, neoby-
vatel ÚO 120 Kč. Vstupné a doprava v ceně. 
Předpokládaný návrat kolem 17.30 hodin. 
Akci zajišťují p. Ešpandrová, p. Rabová.
Odjezdy	autobusu:	Hylváty	ČSAO	12.30	hod.,	
Dukla	12.40	hod.,	Babyka	12.45	hod.,	nádraží	
ČSAD	12.50	hod.,	Tvardkova	12.55	hod.,	Pen-
zion	13.00	hod.

Odpoledne her ve Sladkovně
čt 21.1. | od 14.00 hodin
Probíhat bude soutěž v karetní hře „prší“. 
Soutěžit se bude od 14 hod. Přihlášky se přijí-
mají ve Sladkovně 5. a 12.1. od 10 do 12 hod. 
do počtu 24 účastníků soutěže. Startovné 30 
Kč se hradí při přihlášení. Zveme též i diváky 
na povzbuzování soutěžících. Akci zajišťují 
JUDr. Králík a p. Šamšulová

Taneční podvečer pro členy Senior klubu
čt 28.1. | od 17.30 hodin
Taneční podvečer v baru Husová pod diva-
dlem s hudbou p. Miloslava Biena. Vstupenky 
bude možno koupit dne 19. a 26.1. ve Slad-
kovně od 10 do 12 hod. – vstupenka u stolu 
s místenkou 60 Kč, ostatní 50 Kč a na místě 
28.1. od 17 hod. Občerstvení a večeře dle 
jídelního lístku, zákaz donášení vlastního ob-
čerstvení. Akci zajišťuje výbor SK.

Připravujeme:
28. 2. až 5. 3. 2016 - Hokovce
Senior Klub města Ústí nad Orlicí již počtvrté 
zprostředkovává pro své členy léčebný pobyt 
ve Slovenských lázních v hotelu Park hotel 
Hokovce v termínu 27.2.až 5.3.2016. 
Cena 4 750,- Kč, člen 4 650,- Kč. Nečlenové 
a ostatní zájemci budou evidováni jako ná-

hradníci a po 19.1. budou dopsáni do sezna-
mu. 
Pobyt začíná společnou dopravou, kdy auto-
bus odjíždí v sobotu dne 27.2.2016 v 17.30, 
hodin od CSP – bývalý Penzion, Na Pláni 
1343. V ceně je doprava tam a zpět Lux bu-
sem, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur, 
plná penze, volný vstup do bazénu, 2x sauna, 
3x taneční večer. Příjezd v pozdních odpoled-
ních hodinách v sobotu dne 5.3.2016. 
Pokoje pro 2,3,4 lidi, příplatek za jednolůž-
kový pokoj. Pobytová taxa se hradí na místě. 
V době pobytu jsou nabízeny výlety - mož-
nost platit v Kč. 
Přihlášky se přijímají ve Sladkovně v ul. T.G. 
Masaryka, čp. 105 dne 12.1. a 19.1.2016 od 
10.00 hodin do 12.00 hodin, kdy se vyplní 
přihláška, podepíše cestovní smlouva a za-
platí záloha 1 000,- Kč na osobu. Při přihláše-
ní obdrží každý podrobné propozice. 
Doplatek bude vybírán na společné schůzce 
ve Sladkovně dne 16.2.2016 v 15.00 hod., 
v případě volných míst se dodatečné přihláš-
ky přijímají od 14.45 hodin. Pořadí přihláše-
ných zároveň tvoří zasedací pořádek v auto-
busu.
Po zaplacení zálohy se případná neúčast řeší 
dle Všeobecných smluvních podmínek stor-
nopoplatkem, nebo si každý musí sehnat od-
povídající náhradu. 
Akci zajišťuje JUDr. Zdeněk Ešpandr, in-
formace na tel. 734 398 390, JUDr. Králík 
722475132.

Upozornění
Členská schůze se koná 11. února 2016 od 
14.30 hodin v jídelně „Penzionu“ Na Plá-
ni 1343. Přihlášky se přijímají dne 16.1., 2. 
a 9.2. ve „Sladovně“ od 10.00 hodin do 12.00 
hodin. Akci zajišťuje výbor SK.
V novém roce přejeme našim spoluobčanům 
hodně zdraví a štěstí a našim sponzorům dě-
kujeme za podporu. 

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

JUDr. Zdeněk Ešpandr

 

Český červený kříž 

Senior doprava ČČK je určena seniorům, 
osobám zdravotně oslabeným a rodičům 
s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, na nákup, 
ke kadeřnici… 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 každý 
pracovní den od 7.00 do 15.30 hodin. Perma-
nentky jsou k dostání na ČČK, Kopeckého 840 
nebo na Informačním centru města.
Senior doprava ČČK je provozována za pod-
pory města Ústí nad Orlicí a Pardubického 
kraje.

Centrum pro život – vzdělávací, relaxační 
a volnočasové centrum nejen pro seniory, 

akce jsou určené široké veřejnosti a konají 
se v budově ČČK, Kopeckého 840

Není-li uvedeno jinak, konají se níže uvede-
né akce v budově OS ČČK, Kopeckého 840, 
ÚO

Rok 2015
4.-31.1. | 8 – 15.30 hodin
Výstava	fotografií	z	akcí	Českého	červeného	
kříže	v	roce	2015,	vstup	zdarma

pokračování na str. 11
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Šikovné ručičky – patchworková koule
12.1. | 15.00 hodin
Praktická	 ukázka	 výroby	 patchworkových	
koulí	 pod	 vedením	 paní	 Mikuláškové,	 jako	
vstupné	se	platí	úhrada	spotřebovaného	ma-
teriálu

Společenské hry
15.1. | 10.00 hodin
Přijďte	 si	 zahrát	 karty,	 Člověče,	 nezlob	 se	
a	 další	 deskové	 hry	 se	 svými	 přáteli,	 vstup	
zdarma

Vaříme, pečeme – jablečné rohlíčky
22.1. | 10.00 hodin
Ukázka	 výroby	 jablečných	 rohlíčků	 od	 paní	
Pohankové,	vstup	zdarma

Hodinka s hudbou
29.1. | 9.00 hodin
Přijďte	 si	 poslechnout	 hudbu	 vašeho	 mládí	
s	přáteli	u	šálku	dobré	kávy,	vstup	zdarma

Bližší informace o akcích Centra pro život na 
www.cckuo.cz.
Změna programu Centra pro život vyhrazena.

pokračování ze str. 8

Tříkrálová sbírka 2016

V  prvním týdnu nového roku se uskuteční 
v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová 
sbírka. Koledníci přinesou do našich domác-
ností přání štěstí, zdraví a  pokoje, předají 
lidem drobné dárky a  informace o  činnosti 
Charity, a všem občanům nabídnou možnost 
přispět potřebným.
Tříkrálová sbírka, kterou Oblastní charita Ústí 
n.O. organizuje v našem regionu, patří svým 
rozsahem k největším v celé královéhradec-
ké diecézi.
V  Ústí nad Orlicí a  obcích náležejících 
ústecké farnosti bude sbírka probíhat ve 
dnech 3. až 9. ledna 2016.
Sbírka bude zahájena již tradičním Tříkrá-
lovým koncertem 3. ledna 2016, který se 
bude konat od 17 hodin v  kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Ústí n.O.

Zazní písně a  koledy v  podání DPS Čtyřlís-
tek. Studentský symfonický orchestr DECA-
PODA provede společně s pěveckými sbory 
známou Českou mši vánoční od J. J. Ryby.
Vybrané finanční prostředky budou využity 
např. na charitní pečovatelskou službu, do-
mácí hospicovou péči, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, občanskou porad-
nu, rodinné centrum Kopretina Sloupnice, 
mimořádné situace apod.
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky 
má u sebe zapečetěnou pokladničku se zna-
kem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, 
na kterém je číslo shodné s číslem pokladnič-
ky a  občanský průkaz, kterým se v  případě 
potřeby prokazuje.
Bližší informace o  Tříkrálové sbírce najdete 
na www.trikralovasbirka.cz, regionální in-
formace k  TS a  k  činnosti Oblastní charity 
naleznete na www.uo.charita.cz a v časopi-
se Charitní aktuality, který budou koledníci 
rozdávat.

Za Oblastní charitu Ústí n.O. 
Petr Lipenský a Ludmila Moudrová

Svaz postižených civilizačními 
chorobami, ZO Ústí n.O.

Pozvánka na divadelní představení „Velká 
mořská víla“ (v hlavní roli Pavla Tomicová).
Kam: Klicperovo divadlo v Hradci Králové. 
Kdy: sobota 16. 1. 2016. Cena: 300 Kč. Od-
jezd: Tvardkova v 17 hod. (Hylváty v 15.40, 
Dukla v 16.45, Babyka 15.50, ČSAD nádraží 
v 16.55, Tvardkova 17.00, Penzion v 17.05).
Přihlášky a platba 1. a 2. čtvrtek v lednu od 
10 - 11.30 hod. v Klubu důchodců – Sladkov-
ně nebo telefonicky na č. 737 378 815.

Připravujeme:
Návštěvu divadelního představení DS Vicena 
Ústí n. Orl. „V rytmu tanga“ na pátek 5. února 
2016 v 19.30 hod. 
Kde: Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí. 
Cena 70 Kč. Přihlášky evidujeme již v ledno-
vých termínech.

Na Vaši účast se těší členové výboru 
ZO SPCCH.

Pravidelné akce

Kavárnička – Centrum setkávání: každý 
pátek od 8 do 15.30 hodin – přijďte si popo-
vídat se svými přáteli do Společenského cen-
tra ČČK (společenské hry, výtvarné činnosti). 
Každý pátek do 9 do 13.00 hodin společné 
čtení s časopisů Zdraví a Paní domu.

Snoezelen
Relaxační	,	multismyslová	místnost,	bližší	info	
a	 objednání	 na	 tel.:	 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

Kavárnička v Domově důchodců: otevřeno 
každý den kromě pondělí od 13-16 hodin.

Čistírna, prádelna, opravna obuvi, prodej 
úklidových prostředků – nová provozovna 
v nákupním centru Nová Louže
Provozní doba: Po – PÁ 9-12, 14-18 hod., SO 
9-12 hod.

Úklidové služby, drobné opravy – služby 
„Hodinového manžela“ – bližší info a objed-
nání úklidové služby na tel.: 773 001 088

Úklidové služby – pravidelné i jednorázo-
vé úklidy domácností: vysávání, mytí pod-
lahových krytin, utírání prachu, mytí oken, 
úklid sociálních zařízení, mytí kuchyňských 
linek (lednic, sporáků), žehlení prádla, běžný 
úklid/péče o hrob atd.

Poděkování
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí děkuje 
všem dárcům za podporu akce Strom splně-
ných přání. Více informací o akci na www.
cckuo.cz nebo na www.oiktv.cz

Připravujeme
Kurz intuitivního vidění a vnímání podle 
metody M. Komissarova se uskuteční od 2. 
do 6.3. v OS ČČK, Kopeckého 840. Pro děti se 
kurz koná od 16 do 18 hod., pro dospělé od 
18.30 do 20.30 hod.
Během kurzu probíhá proces aktivace centra 
vnímání, cvičení rozvíjí sebejistotu, harmoni-
zuje se práce obou mozkových hemisfér, pa-
sivní děti se rozvíjí v aktivitě, lépe se soustře-
dí, zlepšují se studijní výsledky, navyšuje se 
IQ. Metoda může pomoci slabozrakým i nevi-
domým lidem k lepší orientaci v prostoru. 15 
letá zkušenost M.K. Komissarova, spolupráce 
s vědeckými ústavy.
Informace a přihlášení na tel.: 604 650 708, 
nebo na FranzovaLenka@seznam.cz
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Sociální / zdravotní

Mateřské centrum Medvídek 

Pondělí
8 - 12:00 hod. - Cvičení rodičů s dětmi s Ve-
ronikou
Úterý 
9 - 12:00 hod. - Přednášky, besedy, volná her-
na, k dispozici je vám každé úterý profesio-
nální pěstounka
Středa
9 - 10:00 hod. - Radčiny zpívánky s kytarou, 
S kašpárkem za písničkou
10 - 12:00 hod. - Přednášky, volná herna
Čtvrtek
9- 10:00 hod. - Powerjóga pro jógamamky 
s Markétou
Pátek
8- 13:00 hod - Nosíme se s Editou, nemluv-
ňátka, těhulky (nejen nosící rodiče a nosící 
se děti)
Pondělí - Pátek 
14 - 16:00 hod. - Volná herna případně tvoři-
vé odpoledne dle programu
Každý pracovní den Vám po předchozí do-
mluvě rády pohlídáme děti v Dětském klubu 
Fialka

Kontakt: 
Míla Crhonková 605/774569, Katka Fišaro-
vá 605/965463, medvidekuo@seznam.cz, 

Stomatologická  
pohotovost

1.1.2016 | MUDr. Michal Teplý, 
Javornického 198, V. Mýto, 
tel.: 465 485 155

2.-3. | MUDr. Iva Voltnerová, 
F.V.Krejčího 405, ČT, tel.: 734 100 171

9.-10.1. | MUDr. Michaela Vávrová, 
D. Dobrouč 446, tel.: 465 543 015

16.-17.1. | MUDr. Ludmila Zapletalová, 
Smetanova 1390, ÚO, tel.: 604 463 997

Pojďte se naučit znakový 
jazyk!

Rozviňte svou fantazii a vnímání. Objevte 
kouzlo znakového jazyka. K tomu, abyste se 
domluvili, potřebujete pouze své ruce, mimi-
ku a gesta.
Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o. p. s. detašované pra-
coviště Ústí nad Orlicí nabízí pro zdravotně 
postižené od 19 let věku a seniory individuál-
ní výuku základů znakového jazyka ZDARMA!

Kontakt: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, telefon: 775 693 983, www.czp-pk.cz

Zprávičky ze Stacionáře

V měsíci lednu se bude konat další ročník 
Zimní speciální olympiády v Malé Úpě, naši 
sportovci se her opět zúčastní v běžeckých 
disciplínách. Tyto hry budou nominační na 
Světové hry Rakousko 2017.
Připravujeme se na Akademii spec. škol a za-
řízení, které pořádá Klubcentrum v Ústí nad 
Orlicí. H. Zastoupilová	,	vedoucí služby

www.medvidekuo.cz, FB – Mateřské cent-
rum Medvídek, Ústí nad Orlicí.
Za	 finanční	 podpory	 města	 Ústí	 nad	 Orlicí,	
Pardubického	kraje,	Konzumu

Cvičení pro rodiče s dětmi od 4měsíců do 
cca 2let pro předem přihlášené
po 4., 11., 18. a 25. 1. | různé 
od 8:30 hod - děti do cca 1 roku ležící, lezou-
cí, od 9:30 hod - děti od cca 1 roku chodící
Přijďte si s dětmi zacvičit pod vedení fyzio-
terapeutky Veroniky Duškové (775 290 683) 
cena 50,- / 60min

Kavárnička
út 5. ledna | 9 hod.
Máte nějaké nápady nebo připomínky k cho-
du centra? Můžete něco naučit ostatní ma-
minky? Chcete se do dění zapojit? Přijďte se 
s námi podělit.

Radčiny zpívánky s kytarou
st 6. a 20. 1. | 9 - 10hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat s Rad-
kou Manovou při doprovodu kytary

Powerjóga pro jógamamky
čt 7., 14., 21. a 28. 1. | 9 hod.
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.

Nosíme se s Editou
Pá 8., 15., 22. a 29. 1.| 8 - 13 hod.

Přijďte mezi nosící rodiče, kteří se schází pra-
videlně každý pátek. Objevte kouzlo nošení 
dětí v šátcích a ergonomických nosítkách. 

S kašpárkem za písničkou
st 13. a 27. 1. | 9 – 10 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zatancovat 
s Blankou Sychrovou při doprovodu kláves :)

Zimní tvoření s Katkou
út 12. a st 27. 1.| 15:30 – 18 hod.
Oba dva dny budeme přetvářet kompotové 
skleničky ve svícny a budeme tvořit sněhové 
vločky. 

Rodinné centrum Srdíčko 

Provozní doba: během této doby začátky 
programů cca 10.00, pobytné 30Kč/1 dítě, 40 
Kč/více dětí, možnost měsíční permanentky 
– 150 Kč/1 dítě, 200 Kč/ více dětí
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 Orlicí

Pro děti a mládež

pokračování na str. 13
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Pro děti a mládež

Provoz RC v roce 2016 zahajujeme ve středu 
6. ledna

Herna, výtvarná dílna (především) pro do-
spělé
po | 8.30-12.30 hod.

Herna, prográmek pro děti – zpívání, vyrá-
bění, pohyb
st | 8.30-12.30 hod.

Herna, angličtina pro děti
pá | 8.30-12.30 hod.

Pondělní výtvarné dílny (cena dle spotřeby 
materiálu):
Hrátky s FIMO hmotou I.
po 11.1. | 10.00 hod.

Hrátky s FIMO hmotou II.
po 18.1.| 10.00 hod.

Odpolední programy (multifunkční sál, 1. 
patro):

Klub EXIT – pro mládež
pá | 16-18.00 hod.
kontakt: M. Kalášek, tel.: 739 420 287

Klub deskových her s kavárnou
pá | 18-24.00 hod.
kontakt: Bc. D. Dostrašil, tel.: 603 913 885

Jednorázové akce
Jak vyjadřovat dětem lásku
st 20.1. |10.00 hod. | herna RC
Interaktivní přednáška Bc. D. Dostrašila

Nachlazení, chřipka, angína, horečka
po 25.1. | 10.00 hod. | herna RC
Beseda se zdravotníkem M. Kaláškem

Dámská jízda
po 25.1. |20.00 hod. | herna RC

Ústí nad Orlicí má od ledna 
svůj nízkopraháč 

Klub KAMIN v Hylvátech se od ledna z volno-
časového klubu transformuje na Nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež. Děti tam získají 
osobní a přitom anonymní poradenství, na-
dále bude zachována herna a přibude i služ-
ba mládeži přímo v terénu. Služba je výsled-
kem dlouhodobé práce skupin Komunitního 
plánování, vstřícnosti orlickoústecké radnice 
a základní školy v Hylvátech. Služba je regis-
trována na Rodinné centrum Srdíčko, které 
s dětmi v Hylvátech formou klubů pracuje už 
desetiletí. 
Zpočátku na dobrovolné bázi, později formou 
volnočasového klubu. Zázemí dál poskytuje 
Kampelička, žlutá budova vedle školy, kde 
Město Ústí nad Orlicí provedlo potřebné sta-
vební úpravy pro vznik konzultační místnosti.
Zveme vás na Den otevřených dveří v Kaminu 
v pondělí 11. ledna - během celého dopole-
dne se můžete seznámit s naším zázemím, 
deskovými i karetními hrami, zahrát si fotbá-
lek a poznat naše pracovníky.

Za tým Kaminu Dan a Marcela Dostrašilovi, 
Martin a Lucka Kaláškovi, Pavel a Erika No-
vákovi

Dům dětí a mládeže Duha

Pololetní prázdniny s DDM Duha

29.1. 2016
Turistický výlet na Andrlův chlum - - výlet 
s pejsky pro děti. Sraz v DDM DUHA v 10:00, 
návrat v 15:00 hod.
Cena: 50,- Kč (v ceně teplý nápoj na chatě 
Hvězda, pojištění a doprovod)
S sebou: vhodná obuv, jídlo na celý den nebo 
kapesné na koupi něčeho na chatě, pokud 
psa, tak na vodítku (psy bez vodítek nebere-
me)

NEBO

3P = Pardubické Pololetní Prázdniny
Program:
Sraz: 9:05 na vlakovém nádraží Ústí nad Orli-
cí. Dopoledne: Laser-game, odpoledne: Aqu-
acentrum Pardubice
Příjezd zpět na stejné místo na vlakové ná-
draží v 16:37.
Cena: 300,- Kč (v ceně zahrnuta doprava, 
vstupné, pojištění a doprovod). S sebou: 

plavky, ručník mýdlo, rezervní triko, jídlo na 
celý den, kapesné. 

Nové kroužky: 
Pečené dobrůtky - kroužek je určen pro 
všechny od 6 let, koho baví péct a zdobit.
Vždy v pondělí 16:00 – 17:30 v kuchyňce ZŠ 
Komenského. Cena: 700 Kč zahrnuje materi-
ál. Vede: Jana Balášová
Kurz relaxace - relaxace, kontrola a práce 
s myslí. Kurz je určen dětem od 6 let a dospě-
lým. Skupiny budou rozděleny podle věku. 1x 
týdně 60 minut, den bude upřesněn. Cena: 
300 Kč. Vede: Sol Andres Guilarte

Volná místa v kroužcích:
Badminton, Dance Fitness ve čtvrtek, Geo-
caching, Letecký modelář, Máme rádi pohyb, 
Pěvecký sbor, Orientální břišní tanec
Návod na přihlášení na www.ddm-usti.cz - 
PŘIHLAŠOVADLO

Připravujeme na jarní prázdniny: 
22. – 26.2.2016
Příměstský tábor pro děti od 1. třídy. Pro-
gram: výlet do haly Tongo, 3D kino, Pevnost 
Poznání Olomouc, bowling, Geomag, 
Lasergame Pardubice, cena: 1200 Kč. Vý-
let do haly Tongo dne 26.února. Sraz: 8:30 
v DDM, návrat v 16:30 na autobusové nádra-
ží v Ústí nad Orlicí, cena: 280 Kč

pokračování ze str. 12

Změna telefonního čísla zubní ordinace

Upozorňujeme, že zubní ordinace MUDr. Ludmily Zapletalové v  budově Galen, Smetanova 1390, Ústí n.O. má nové telefonní  
číslo – 604 463 997 (původní pevná linka byla zrušena). Toto nové tel. číslo platí i pro stomatologickou pohotovost, kterou MUDr.  
L. Zapletalová poskytuje (rozpis pohotovostí pravidelně zveřejňujeme v ÚL).
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Nabídka pořadů – leden 2016 

Předprodej: Informační centrum Městské-
ho úřadu, budova radnice, tel.: 465514271 
a kancelář Klubcentra, Lochmanova ul. 1400, 
Ústí n. O. Rezervační a prodejní systém on-
-line.
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, 
tel.: 736 503 564, 606 684 449, info@klub-
centrum.cz. www.klubcentrum.cz

Doma u Hitlerů aneb Historky z Hitlerovic 
kuchyně
Út 5.1. |19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Šest malých příběhů, které spojuje postava 
největšího zločince planety, šest pitoreskních 
příběhů z Führerova života v podání Ha Di-
vadla z Brna. Divadelní předplatné, vstupné 
380 Kč

Via Baltica
St 13.1. |19.00 hodin | Roškotovo divadlo
Cestopisná přednáška O. Valáška o historii 
a přírodních krásách Litvy, Lotyšska a Eston-
ska, vstupné 65 Kč

Ivan Hlas Trio
Čt 14.1. |20.00 hodin | Bar Husová
S nestárnoucím písničkářem vystoupí skvělý 
kytarista N. Kovács a violoncellista J. „Olin“ 
Nejezchleba, vstupné 160 Kč

Sněhánky Michaely Dolinové
So 16.1. |15.00 hodin | Roškotovo divadlo
M. Dolinová a M. Duchek provedou děti 
světem meteorologie a předpovědí počasí. 
Součástí představení jsou soutěže, písničky 
a tanec, vstupné 50 Kč

Akademie 2016
Út 19.1. |9.00 hodin | Kulturní dům
Přehlídka ZUČ speciální škol regionu

Zelňačka
19.1. |19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Francouzská komedie podle slavné knihy R. 
Falleta známá rovněž z filmu s Luisem de 
Funésem v hlavní roli. Divadelní předplatné, 
vstupné 350 Kč

Tři česká kvarteta
Út 26.1. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo

KLUBCENTRUM Ústí nad Orlicí

A. Dvořák: Slovanský kvartet – choreografie 
M. Radačovský, V. Sommer: Černé zrcadlo – 
choreografie H. Polanská Turečková, B. Sme-
tana: Z mého života – choreografie P. Šmok. 
Koncertní předplatné, vstupné 270 Kč

Zločin v Posázavském Pacifiku
So 30.1. | 19.30 hodin | Roškotovo divadlo
Hudební retrokomedie DS Krakonoš Vysoké 
n. Jizerou, 4. soutěžní představení Orlické 
Thálie. Divadelní předplatné, vstupné 150 Kč

3D digitální kino Máj

Rezervace a předprodej 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 Orlicí, 
Lochmanova 1400, tel.: 465 521 047, e-mail: 
info@klubcentrum.cz
Cena vstupenky na 3D projekci nezahrnu-
je cenu brýlí (dospělí 30,-Kč, děti 25,-Kč, ke 
koupi v pokladně kina). 3D brýle lze používat 
opakovaně.

*-do 15 let nepřístupné

Padesátka
so 2.1. | 19.30 hodin
Komedie /Česko, vstupné 110 Kč

Star Wars – Síla se probouzí 3D
ne 3.1. | 17.00 hodin
Sci-Fi/Fantasy, český dabing, vstupné 140 Kč

Spectre
po 4.1. | 19.30 hodin
Akční / Dobrodružný / V. Británie, české titul-
ky, vstupné 110 Kč

Už teď mi chybíš
čt 7.1. | 19.30 hodin
Komedie /Romantický / V. Británie, české ti-
tulky, vstupné 100 Kč

Bod zlomu 3D
pá 8.1. | 19.30 hodin
Krimi / Thriller, Německo/Čína/USA, české 
titulky, vstupné 150 Kč

Králové hor
so 9.1. | 17.00 hodin
Drama /Rodinný /Rakousko, český dabing, 
vstupné 110 Kč

Osm hrozných
so 9.1. | 19.30 hodin
Western /USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Mimoni 3D
ne 10.1. | 17.00 hodin
Animovaný /Rodinný /USA, český dabing, 
vstupné 110 Kč

Creed
ne 10.1. | 19.30 hodin
Drama /Sportovní, české titulky, vstupné 110 
Kč

Joy
út 12.1. | 19.30 hodin
Životopisný / Drama, české titulky, vstupné 
110 Kč

Marťan  3D
pá 15.1. | 19.30 hodin
Sci-Fi/Akční, české titulky, vstupné 120 Kč

Muzikál aneb Cesty ke štěstí
so 16.1. | 19.30 hodin
Muzikál/Česko, vstupné 130 Kč 

Aldabra – Byl jednou jeden ostrov 3D
ne 17.1. | 17.00 hodin
Rodinný /Česko, vstupné 110 Kč

Ravenant – Zmrtvýchvstání
ne 17.1. | 19.30 hodin
*Dobrodružný/Drama, české titulky, vstupné 
120 Kč

Bod zlomu
st 20.1. | 19.30 hodin
Akční /Thriller, české titulky, vstupné 110 Kč

Lída Baarová
čt 21.1. | 19.30 hodin
Životopisný /Česko, vstupné 120 Kč

Ravenant – Zmrtvýchvstání
pá 22.1. | 19.30 hodin
Dobrodružný/Western, české titulky, vstup-
né 120 Kč

Padesátka
so 23.1. | 19.30 hodin
Komedie /Česko, vstupné 110 Kč

Malý princ  3D
ne 24.1. | 17.00 hodin
Animovaný/Fantasy, české znění, vstupné 
110 Kč pokračování na str. 15
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Městské muzeum 

Výzva Městského muzea
Prosíme majitele uměleckých děl od ústec-
kého autora Karla Kindla (1906 - 1981), zda 
by nám tyto obrazy a obrázky zapůjčili pro 
výstavu plánovanou od 1. 2. do 18. 4. 2016. 
Muzeum připravuje připomínku díla Karla 
Kindla při příležitosti výročí 110 let od jeho 
narození a 35 let od úmrtí. Prosíme Vás tímto 
o kontaktování paní Petry Zeidlerové 
(zeidlerova@muzeum-uo.cz; tel.: 731 577 
724, případně 465 523 653), která materiály 
shromažďuje. Věříme, že i Vy se rádi podělíte 
o potěšení ze svých obrázků od p. Kindla a na 
výstavu nám je zapůjčíte.

Přijďte se podívat na výstavy, které jsou k vi-
dění v našem muzeu. Perličkové kabelky 
z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou okouzlí křehkou krásou a osloví přede-
vším dámy. Výstava Setkání s anděly z Jižní 
Ameriky představuje unikátní soukromou 
sbírku maleb 17. a 18. století, kterou vytvo-
řili původní obyvatelé Jižní Ameriky. Výstava 
s názvem Jubilující betlémáři mimo jiné na-
bízí i betlém pohyblivý, konkrétně figurky od 
Jaroslava Heraina rozpohybované Kamilem 
Andresem. K vidění jsou stále i výstavy FOTO 
SLEZÁK a Magdalena Dobromila Rettigová 
a měšťanské Vánoce. Perličkové kabelky bu-
dou k vidění do 21. 2. 2016, ostatní výstavy 
můžete navštívit do 31. 1. 2016.

Těšíme se na Vaši návštěvu, za ústecké mu-
zejníky zve Petra Zeidlerová

Sázka na nejistotu
st 27.1. | 19.30 hodin
*Drama/USA, české titulky, vstupné 110 Kč

Osm hrozných
pá 29.1. | 19.30 hodin
Western/USA, české titulky, vstupné 120 Kč

Alvin a Chipmunkové – Čiperná jízda
ne 31.1. | 17.00 hodin
Komedie /Animovaný, české znění, vstupné 
110 Kč

Lída Baarová
ne 31.1. | 19.30 hodin
Životopisný/Česko, vstupné 120 Kč

pokračování ze str. 14

Tříkrálový koncert

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Římskokato-
lická farnost – Děkanství Ústí nad Orlicí 
a ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí
Vás zvou na
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
3. ledna 2016 od 17.00 hodin v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej mi-
stře!“
soprán: H. Bauerová, alt: L. Barvínková, te-
nor: M. Motl, bas: T. Hubený
Dále vystoupí DPS Čtyřlístek pod vedením 
L. Lipenské, Studentský symfonický orchestr 
DECAPODA, dirigent: M. Barvínková a smí-
šené pěvecké sbory Alou Vivat Ústí n.O., Fa-
milia Cantorum Letohrad, Čas D. Dobrouč, 
Smíšený chrámový sbor Sopotnice, Žerotín 
Brandýs n.O., Campanula D. Dobrouč, Cecil-
ská hudební jednota, Smíšený sbor Říčky.
Výtěžek dobrovolného příspěvku z koncertu 
bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky 
2016

Taneční kurz pro dospělé

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí vyhlašuje 
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ pod vedením 
Zdeňka HEJZLARA a Petry NOŽKOVÉ
Kurz tance bude probíhat od 31. ledna 2016 
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Je vhod-
ný i pro začátečníky. Celkem proběhne 6 lekcí 
(neděle 15.30 - 18.00 hod.). Kurzovné pro pár 
činí 1.600,- Kč. Přihlášku je možno vyzved-
nout v kanceláři Klubcentra v Ústí nad Orli-
cí, Lochmanova 1400, v Informačním centru 
MěÚ Ústí nad Orlicí nebo si ji stáhnout na 
stránkách www.klubcentrum.cz. Vyplněné 
přihlášky se přijímají v kanceláři Klubcentra 
nebo na níže uvedené mailové adrese.
Uzávěrka přihlášek 10. ledna 2016. Kurz se 
uskuteční v případě přihlášení minimálně 
patnácti párů.
KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, 562 01 
Ústí nad Orlicí, tel.: 465 521 047, e-mail: star-
kova@klubcentrum.cz

Městská knihovna

13.1. od 18.00 hodin – Karel IV. Význačný 
český a evropský politik (700 let výročí na-
rození) – přednáška prof. Františka Musila 
z cyklu Akademie volného času

28.1. od 16.00 hodin – Pohádkové koulová-
ní – čtení a tvoření pro děti do 8 let. Prosíme 
o příspěvek 10 Kč na materiál.

29.1. od 14.30 – 16.00 hodin – Vytváříme 
fotoalba a objednáváme fotoknihy po inter-
netu

V pondělí 1. února 2016 v 18 hodin vás srdeč-
ně zveme do Městské knihovny na zahájení 
výstavy  fotografií Karla Šustera Vzpomínka 
na Filipa Topola. Při této příležitosti budete 
moci shlédnout film Václava Kučery a Romka 
Hanzlíka Takovej barevnej vocas letící kome-
ty. Výstava v prostorách knihovny potrvá do 
31. března 2016.
VÝSTAVA: Eduard Kaplan – Výstava fotografií 
z let 1960 – 1980 od 1.12. 2015 do 28.1. 2016 pokračování na str. 16
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Malá scéna – program leden 
2016 

Fotografie partnerského města Poprad
3.12.-29.1. | výstava
Výstavu fotografu z  Popradu můžete na-
vštívit i v lednu. Podtatranská krajina.

Golem
3.1. | 15.30 hod. | vstupné 60 Kč/děti do 
10 let 50 Kč
Loutková pohádka na motivy starých ži-
dovských pohádek

Mládí
7.1. | 19.00 hod.| vstupné 85 Kč/členové 
FK 65 Kč
Film obsadil na letošním MFF v K. Varech 
první místo v žebříčku Divácké ceny Práva, 
v hl. roli H. Keitel

Prší na Habry
15.1. | 19.30 hod.| vstupné 100 Kč
O.Škoch společně se svým bratrem Štěpá-
nek a D. Králem představí poslední album 
zhudebněných básní S. Renaud v překladu 
A. Škochové

Večer s …. Františkem Uhlířem
17.1. | 18.00 hod. | vstupné 50 Kč
Životní cesta Fr. Uhlíře se prolnula s láskou 
k hudbě a město Ústí n.O. je hrdé na jeho 
dílo i uměleckou dráhu.

Paul Cézanne a pointilističtí malíři
19.1. | 18.00 hod.| vstupné 50 Kč| studenti 
30 Kč
Seznámení s řadou vynikajících osobností 
a směrů. Tím nejlepším z umění 19. století 
provází J. Kuběnková

Ejzenštejn v Guanajuatu
21.1.|19.00 hod.|vstupné 85 Kč|členové 
FK 65 Kč
P. Greenaway si znovu bere jako námět 
pro svůj film zlidovělou historku ze života 
konkrétního umělce

Střípky z Ruska
27.1|19.00 hod.|vstupné 60 Kč
Moskva, zlatý okruh a Petrohrad. Poznej-
te krásu ruských měst, klášterů a letních 
sídel na přednášce L. Kalouse a A. Podsed-
níkové

SPOUSTI spouští program Ústí sobě!

Výtěžek z festivalu dokumentárních filmů Je-
den svět byl každý rok darován předem vy-
branému jedinci či organizaci (v posledních 
dvou letech částka přesáhla 50 tisíc Kč). Pro 
rok 2016 je připravena změna. SPOUSTI vy-
hlašuje program Ústí sobě! Tentokrát bude 
výtěžek festivalu přerozdělen podle hlaso-
vání diváků dalším projektům, které budu 
v souladu s cílem programu pečovat o spole-
čenský život v Ústí.
Každý jednotlivec, neformální skupina či 
organizace mohou přihlásit svůj projekt 
a zúčastnit se soutěže o výtěžek festivalu 
Jeden svět v ÚnO 2016. Chcete uspořádat 
nějakou kulturní, sportovní či společenskou 
akci, chcete vylepšit veřejný prostor v na-
šem městě, chcete zorganizovat happening, 
chcete zabydlet nějaké nevyužívané místo, 

chcete podpořit některou komunitu v Ústí, 
víte o někom, kdo si zaslouží finanční pod-
poru a chcete ji pro něj získat, chcete coko-
liv prospěšného? Pro svůj sen můžete získat 
prostředky na Jednom světě.

Přihlaste svůj projekt na webových strán-
kách www.spousti.cz, a to nejpozději do 29. 
2. 2016. Každý platící návštěvník Jednoho 
světa získává právo hlasovat pro projekt, kte-
rý by si přál, aby byl realizován. Koupí každé 
vstupenky se návštěvník podílí na vytváření 
finančního fondu pro program Ústí sobě! 
a zároveň získává možnost hlasovat pro svůj 
preferovaný projekt. Podpořeny budou pro-
jekty s největším počtem diváckých hlasů, 
a to až do vyčerpání celého finančního fondu 
programu Ústí sobě!

Osmý vydařený koncert

Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí se 
v pátek 20. 11. 2015 předvedl v Roškotově 
divadle již po osmé a bylo se opět na co dívat 
a hlavně co poslouchat. 
Pod moderátorským vedením Pavla Neu-
meistera si diváci mohli vychutnat hudební 
klasiku v podobě hned několika lidovek pro-
vedených se zpěvem člena orchestru Bohu-
míra Brožka a zkušené dlouholeté pěvecké 
dvojice Ludmila Hrodková - Jiří Sisr, ale i hu-
dební lahůdky typu Cirkus, Pozdrav Venuši 
nebo Figarova svatba. Sólově se blýsklo hned 
několik muzikantů: Sonata Vespertina (Josef 
Kučera, Jaromír Petr na trubky), Žabák (Ros-
tislav Balaštík na trombon), Tehdy padal sníh 
(Antonín Sláma na porouchaný sopránsa-
xofon), Labutí jezero (Lucie Wendligová na 
hoboj). Zazněly i rockové filmové melodie 
z filmů Rocky I a III. 
Dík patří především dirigentu Josefu Kněžko-
vi za usilovnou a obětavou práci, kterou při-
vedl orchestr k dalšímu výročnímu koncertu. 
Navíc se mu podařilo rozšířit orchestr o dva 
stálé členy: Jaroslava Špajse na klarinet a Pe-
tra Borovičku na trubku.
Závěrem je třeba velice poděkovat všem po-
sluchačům za přízeň a podporu, kterou nám 
návštěvou koncertu prokázali, protože nej-
horší pro muzikanty je hrát před prázdným 
sálem. Těšíme se s vámi na shledanou nej-
později na příštím výročním koncertu Decho-
vého orchestru města Ústí nad Orlicí.

Pozvánka na Lidový ples

Městská organizace KDU-ČSL v Ústí nad Or-
licí Vás srdečně zve na tradiční LIDOVÝ PLES,
který se uskuteční v sobotu 6. února od 
19.30 hodin v Kulturním domě v Ústí nad 
Orlicí.
K tanci a poslechu hraje skupina SKELET. 
Předtančení – tombola – občerstvení. 
Ples se koná pod záštitou senátora Petra Ši-
lara.
Předprodej místenek v ceně 150 Kč: Magda 
Kokulová, Na Štěpnici 970, tel.: 603 242 470, 
Knihkupectví Flétna Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 526 245

Ústecké listy – výzva

Vzhledem k množícím se případům, kdy Čes-
ká pošta nedoručuje Ústecké listy do někte-
rých domácností, prosíme občany, kterým 
opakovaně nebyly Ústecké listy dodány o in-
formaci, v jakých lokalitách města k tomu 
dochází. Informace prosíme buď na tel. čís-
lo 465 514 313, nebo na e-mail:prazako@
muuo.cz. Děkujeme. Redakce Ústeckých listů
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Úspěch stolních tenistek 
z gymnázia

Stolní tenistky z ústeckého gymnázia drtily 
konkurentky, obsadily 5. místo v republice!
V Jindřichově Hradci se 18. a 19. listopadu 
2015 konalo republikové finále ZŠ ve stolním 
tenise. Naše dívčí družstvo hrálo ve složení 
Eliška Šedová a Markéta Nováková – obě ze 
třídy 4. B.
Po vítězstvích nad Opavou a Prahou a po po-
rážce s Ratíškovicemi děvčata obsadila druhé 
místo ve skupině a postoupila do vyřazova-
cích bojů o 1.-8. místo. Zde nám byla naloso-
vána Vlašim – pozdější vítěz. Přestože Eliška 
vyhrála obě své dvouhry, na vítězství to ne-
stačilo. Následující utkání proti Chebu a Ústí 
nad Labem děvčata vyhrála a tím vybojovala 
výsledné 5. místo.
Takové umístění je jistě odměnou, zejména 
pak díky výkonu Elišky Šedové. Jako jediná 
totiž na celém turnaji neprohrála ani jednu 
dvouhru. Děvčatům děkujeme za reprezen-
taci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů 
nejen s pálkami v rukou.

Petr Falta

Pohybová školička 

V novém roce pokračujeme ve cvičení i tan-
cování s dětmi. V únoru 2016 otevíráme 
hodinu cvičení pro děti, které dosáhly 18 
měsíců. Také rádi rozšíříme řady nejmenších 
tanečnic (3-4 leté). Více informací na www.
pohybovaskolicka.cz. 

Olga Čopianová

Program „ST-AR Klubu“  
na leden 2016

Dne 1. ledna 2016 vás zveme na tradič-
ní „Novoroční výstup na Andrlův chlum“ 
(pořádá KČT). Délka trasy je asi 8 km. 
Sraz je v  10.00 h u  bývalé restaurace 
Mendrik a vítáni jsou účastníci všech vě-
kových kategorií.
Dne 23. ledna 2016 vás zveme na výlet 
„Okolím České Třebové“. Cesta pove-
de od nádraží na Kozlov, přes pravěkou 
osadu v Křivolíku, na Hory a zpět do ČT. 
Délka trasy je asi 12 km. Sraz účastníků 
je na novém nádraží v 9.30 h (možné na-
stoupit i na ÚO město). Návrat nejpozdě-
ji v 16.17 h. 
Výlety se konají pouze za příznivého po-
časí. Informace k akcím: tel.731601548 
nebo mail starklub@post.cz. 

Tomanovi

Úspěchy Sportovního oddílu 
UNO

Základnu Sportovního oddílu UNO při Speci-
ální základní škole, mateřské škole a praktic-
ké škole Ústí nad Orlicí
(dále jen SO UNO) tvoří 63 zdravotně postiže-
ných, vesměs žáků školy a absolventů. Oddíl 
je součástí Českého svazu mentálně postiže-
ných sportovců (dále jen ČSMPS).
Každoročně se členové oddílu umisťují na 
předních místech v regionálních a republiko-
vých soutěžích a turnajích.
SO UNO nabídl v roce 2015 svým členům pra-
videlný trénink plavání v ústeckém krytém 
bazénu. Nejlepší plavci se zúčastnili předvá-
nočních závodů v Trutnově. Závodit budou 
dále v březnu v regionální soutěži v Chrudi-
mi, kde jsou každoročně velmi úspěšní. Po 
mnoha letech se zúčastní nejlepší z nich dub-
nového mistrovství republiky v Liberci.
Plaveckou přípravu finančně podpořil ČSM-
PS, Český olympijský a paralympijský výbor.
Pravidelně trénujeme také bruslení a bowling. 
V klasickém lyžování v Horní Malé Úpě obsa-
dil Matouš Hájek na mistrovství ČR 3.místo. 
Mistrovství republiky horských kol ve Sru-
bech se účastnili 3 chlapci. Absolventi školy 
Pavel Richter a Lukáš Schauer obsadili 2. a 3. 
místo na mistrovství ČR ve stolním tenisu. 
SO UNO zorganizuje opět v červnu tradiční 
dvoudenní soustředění spojené s turistikou, 
cykloturistikou, lezením na horolezecké stě-
ně a vodáckou průpravou v Cakli. Třídenní 
„Přechod Krkonoš“ se uskuteční v září 2016.
Oddíl je podporován ČSMPS, ČOV a ČPV 
a Městem Ústí nad Orlicí, kterému touto ces-
tou velmi děkujeme.

Mgr. Hana Kapounová

Karatisté po patnácté soutěžili o pohár starosty

Cvičení pilates

Posilovací cvičení s účinky na tvarování po-
stavy, posílení hlubokých stabilizačních svalů, 
prevenci a nápravu bolestí zad.
Pondělí 18.15-19.15 hod. v gymnastickém 
sálku Gymnázia (boční vchod). S sebou: pod-
ložka, ručník. Vstup: 50 Kč. Info: Jana Špar-
linková, tel.: 777 087 220

Poběží se do vrchu

Atleti Jiskry Ústí nad Orlicí připravují již 43. 
ročník běhu do vrchu na Andrlův chlum.
Běží se v sobotu 9. ledna 2016, prezence 
9.00 - 9.45 hodin v tělocvičně VÚB, start od 
10 hodin od restaurace Mendrik. Závod se 
koná pro všechny kategorie, délka trati 2 km.

V sobotu 14. listopadu se v Ústí nad Orlicí ko-
nal 15. ročník mezinárodních závodů v karate 
O pohár starosty města. Turnaje se zúčastni-
lo 34 oddílů z Čech a Slovenska s celkem 280 
závodníky. Hranice 300 závodníků sice zůsta-
la neprolomena, ale i tak byla konkurence 
velmi kvalitní.

Dopolední blok patřil tradičně soutěži kata, 
ve které se domácím příliš nedařilo a nezís-
kali žádnou medaili. Po této soutěži proběhl 
slavnostní nástup, ve kterém popřál sportov-
ní štěstí i starosta města Petr Hájek. Poté se 
již rozjeli soutěže kumite, ve kterých již do-
mácí předvedli své kvality. Získali dvě zlaté, 
pět stříbrných a devět bronzových medailí 
a celkově jim patří 5. místo ze 34 oddílů, což 
je velmi dobrý výsledek, obzvlášť, když polo-
vinu z celkových 22 domácích závodníků tvo-
řili začátečníci. Nejlepším týmem se stal KCK 
Letohrad, nejlepším závodníkem Vladimír 
Fafek z Dragonu Neratovice, který si odvezl 
broušený pohár starosty města. Poděkování 
patří partnerům, organizátorům, rozhodčím 
a všem, kteří tuto významnou sportovní akci 
v Ústí nad Orlicí podporují. 
Více informací a výsledky naleznete na webu 
oddílu www.karateuo.cz.  LP
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Inzerce

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 tělocvičně u ZŠ 
Štěpnice a každý ČTVRTEK od 18.00 - 19.00 
hodin - začátečníci, 19.00-20.00 - pokročilí 
(Gymnázium UO,boční vchod). Dále Vás zvu 
na ČTVRTEČNÍ dopolední cvičení 10.00 - 
11.00 hodin v Medvídku, kde je možnost po-
hlídání dítěte v klubu Fialka. Termíny dvou-
hodinovek: ZUŠ, 6.12. Dancejoga, 20.12. 
Christmas joga*Acro, 10.1. Zdravá záda. 
Další novinkou je netradiční a zábavná for-
ma jogy: ACROYOGA - párová akrobacie pro 
začátečníky i pokročilé. Bližší info na tel: 602 
245 393, www.jogausti.webnode.cz, jogaus-
ti@seznam.cz nebo na facebooku (skupiny: 
Powerjóga v Ústí, Acroyóga v Ústí). 

Těšíme se na Vás!!! Markéta Skalická, Bára 
Strnadová a Marcel Skalický

Novoroční výstup na Andrlův chlum

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořá-
dá v pátek 1. ledna 2016 sedmnáctý ročník 
Novoročního výstupu na Andrlův chlum. Po-
řadatelé budou milovníky přírody očekávat 
pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 
do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 
2016 Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí 
přijde vhod. Pamětním diplomem budou 
odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, 
lyžaři i mototuristé. Na šestnácti předchozích 
ročnících se prezentovalo celkem 16280 mi-
lovníků zimní přírody. Za posledních dvanáct 
let jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli 
potřebným občanům částkou 40 474 koruny. 
Akce probíhá za finanční podpory Města Ústí 
nad Orlicí.
O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují 
ústečtí turisté již 24. let mezi českými odbory 
je to zcela výjimečné!
Přijďte pobejt. MR

Výukový cvičební prožitkový 
kurz – Dno pánevní

Kurz správného a účinného procvičování 
pánevního dna bude probíhat v 6 lekcích po 
2 h v Ústí nad Orlicí každou sudou středu od 
13. ledna do 23. března od 19 do 21 hod. 
Kurzovné 1200 Kč. Přihlášky se zálohou 200 
Kč do 6.1. 2016.
Nikdy není pozdě začít! Stojí to za námahu…
Mgr. Kateřina Magdaléna Kvochová
Kontakty: katy.star@seznam.cz, 
tel.: 723 759 855, www.ksobe.cz

Nábor do florbalové  
přípravky

FbK Orlicko – Třebovsko pořádá v tělocvič-
ně Na Štěpnici při ZŠ Komenského v úterý 
od 16.00 do 17.00 hodin nábor do florba-
lové přípravky pro ročníky 2008 - 2010
Kontakt: Josef Ludvíček, tel.: 
603 590 494, sekretariat@fbkot.cz, www.
fbkot.cz
Přijďte se podívat! Přijímáme zájemce jak 
z  Č. Třebové a  Ústí n.O., tak ze širokého 
okolí! Hranice měst a obcí nejsou překáž-
kou!
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InzerceSport

Provozní doba leden 2016

Den Datum Ranní plavání Plavání pro veřejnost
Pá 1.1. ZAVŘENO
So 2.1.  10:00 – 21:00
Ne 3.1.  9:00 – 20:00
Po 4.1. SANITÁRNÍ DEN
Út 5.1. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 6.1.  17:00 – 21:00
Čt 7.1. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 8.1. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 9.1.  10:00 – 21:00
Ne 10.1.  9:00 – 20:00
Po 11.1.  14:00 – 21:00
Út 12.1. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 13.1.  17:00 – 21:00
Čt 14.1. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 15.1. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
So 16.1.  10:00 – 20:00
Ne 17.1.  9:00 – 20:00
Po 18.1.  14:00 – 21:00
Út 19.1. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 20.1.  17:00 – 21:00
Čt 21.1. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 22.1. 5:30 – 7:55 16:30 – 21:00
So 23.1.  10:00 – 21:00
Ne 24.1.  9:00 – 20:00
Po 25.1  14:00 – 21:00
Út 26.1. 5:30 – 7:55 14:30 – 19:00
St 27.1.  17:00 – 21:00
Čt 28.1. 5:30 – 7:55 14:00 – 21:00
Pá 29.1. 5:30 – 7:55 8:00 – 21:00
So 30.1.  10:00 – 21:00
Ne 31.1.  9:00 – 20:00

Krytý plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost, 
na omezení relaxačního centra a ostatních atrakcí. 

Proto se raději včas informujte na tel.: 734 353 475
V lednu se můžete těšit na:

16.1. 20:00 – 22:00 „Novoroční“ nahaté koupání

29.1. – Pololetní prázdniny – snížené vstupné pro děti

Relaxační centrum otevřeno v provozní době pro veřejnost, kromě každého Út  a Čt od 16:00 

Každé Út a Čt 16:00 – 19:00 hod. bude vyhrazena 1 plavecká dráha pro plavecký oddíl 

Každé Út 19:00 – 20:00 hod. kondiční plavání s trenérkou

Každé Út 20:00 – 21:00 hod. Aquaaerobic 

Plavání pro těhotné St 13:30 – 15:00 hod.. Účast hlaste na tel.čísle: 465 710 243

Nabízíme kurzy plavání kojenců a batolat a kurzy plavání dětí s rodiči.

Centrum RIO K2 Hiking, Indoor Cycling, TRX, Flowin, Kruhový trénink, Fitbox, 
rezervace: www.tepvos.cz/rezervace; kontakt: 777 673 359

Sauna (provozní doba)

Po 15:00 – 21:00 společná
Út 13:00 – 21:00 ženy
St 13:00 – 21:00 muži
Čt 13:00 – 17:00 ženy

Pá
17:00 – 21:00 muži
13:00 – 21:00 muži

So
14:00 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 společná

Ne 14:00 – 20:00 společná
Saunování s rituály 3.1.  

Zimní stadion 
(zimní provoz – provozní doba)

Veřejné bruslení
St 16:00 – 18:30  
Pá 17:00 – 19:30  
So 13:30 – 16:00  
Ne 13:30 – 16:00  

Hokej pro příchozí
Út dospělí 15:00 – 16:30
St děti 14:30 – 16:00
St dospělí 15:00 – 16:30

29.1. – Pololetní prázdniny – snížené vstupné pro děti
více informací na tel.: 608 553 305 

Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí 
   tel.: 465 524 254; 734 353 475
         /tepvos | www.bazenusti.cz

V Lukách 135, Ústí nad Orlicí 
tel.: (+420) 774 673 365 | www.bazenusti.cz

Zimní stadion, Q. Kociana, Ústí n. O. 
tel.: (+420) 608 553 305 | www.bazenusti.cz

Skatepark 
(provozní doba) 

Pondělí 14:00 – 19:00
Úterý 14:00 – 17:30
Středa – pátek 14:00 – 19:00
Sobota – neděle 13:00 – 19:00
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Dialýza v Ústí nad Orlicí slaví 
20 let
Již 20 let fungování si ve čtvrtek 19. 11. při-
pomenulo tiskovou konferencí Dialyzační 
středisko a nefrologická ambulance B. Braun 
Avitum v Ústí nad Orlicí úzce spolupracující s 
Orlickoústeckou nemocnicí, v jejímž areálu 
také sídlí. 
Orlickoústecká dialýza je vybavena nejmo-
dernější technologií, včetně velkoobjemové 
on-line hemodiafiltrace, vysoce účinnou 
úpravnou vody (reverzní osmózou) a dispo-
nuje speciálními moduly sledujícími optimální 
průběh, účinnost léčby a kvalitu funkce cév-
ního přístupu. V rámci zkvalitňování péče i dia-
gnostiky hodlá dialyzační středisko v Ústí nad 
Orlicí pořídit v blízké budoucnosti ultrazvukový 
přístroj. Tou nejpodstatnější změnou ovšem 
bude vybudování satelitní dialýzy ve zhruba 
20 km vzdáleném Vysokém Mýtě.

Koncert dechového orchestru 
města v Roškotově divadle

Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí letos 
slaví 8 let existence. Při této příležitosti se 
v Roškotově divadle v pátek 20. listopadu 
konal velký koncert. Orchestr složený z téměř 
4 desítek hudebníků založil v roce 2007 Josef 
Kněžek, který je jeho dirigentem. Na pro-
gramu koncertu bylo 16 skladeb doplněných 
zpěvem a sólovými výstupy. Orchestr hraje 
nejen doma, ale úspěšně vystupuje také na 
řadě hudebních festivalů. 

Den pro dětskou knihu 
v ústecké knihovně

V dětském oddělení Městské knihovny  se 
v sobotu 28. 11. konala akce "Den pro dět-
skou knihu". Pro děti bylo připraveno předčí-
tání z dětských knih, předvánoční dílna a podej 
knih v dětském antikvariátu. 
Letošní, v pořadí již devátý ročník celostátní 
akce Den pro dětskou knihu vyhlašuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR. Ter-
mín je stanoven na 28. listopadu, tj. sobotu 
před nedělí adventní. Právě v tento čas je 
vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, 
než v předvánoční náladě, je vhodné myslet 
na knihu jako dárek.

Zahájili jsme ústecký advent 

Po roce je zde opět první adventní neděle 
a s ní spojené zahájení tradičního Ústeckého 
adventu. Mírové náměstí zaplnily jarma-
reční  stánky, ve kterých neziskové organi-
zace z našeho města prodávaly své výrobky. 
Na pódiu v průběhu odpoledne vystoupil smí-
šený pěvecký sbor ALOU VIVAT a kapela PPS. 
První adventní neděli využil k návštěvě našeho 
města zástupce primátora partnerského slo-
venského Popradu Pavol Gašper. V doprovodu 
místostarostů Jiřího Preclíka a Michala Kokuly 
navštívil Domov důchodců a Hernychovu vilu 
a v podvečer se na radnici sešel se starostou 
Petrem Hájkem. 
Před rozsvícením vánočního stromu a výzdoby 
ještě požehnal přinesené adventní věnce a zre-
konstruovaný morový sloup děkan Vladislav 
Brokeš. Poté se již rozsvítil strom a výzdoba 
a na pódiu vystoupila folková kapela Kantoři.
Po celý prosinec se v našem městě koná řada 
akcí v podobě vánočních koncertů, výstav, jar-
marků, trhů a dílen. Konec roku pak oslavíme 
společně na Silvestra ohňostrojem opět na 
Mírovém náměstí.

Jubilejní premiéra DS Vicena

V pořadí 55. premiérové představení Divadel-
ního souboru VICENA Ústí nad Orlicí se hrálo 
v pátek 4. 12. v Roškotově divadle. Členové  
souboru letos nastudovali hru francouzské 
autorky Isabelle de Toledo nazvanou "V rytmu 
tanga". Představení je hrou o touze žít, hrou 
o lásce a věrnosti až za hrob, ale i o nevěře 
a zklamání. Je to hra něžná i hořká, která 
diváka strhne svým silným příběhem nebo 
mine divákovu představu  se kterou na před-
stavení přišel. 
Režie se ujal předseda souboru a představitel 
role Maxe Jan Štěpánský.

Potřetí závodili "O krále lezců"

Třetí ročník lezeckých závodů "O krále lezců" 
uspořádal v sobotu 5. 12. Dům dětí a mládeže 
DUHA. Ve třech dětských kategoriích nastou-
pilo celkem 25 převážně domácích chlapců 
a dívek. Další závodníci pak byli z České Tře-
bové a Pardubic. Připraveny byly tři disciplíny 

a to lezení na obtížnost, lezení na rychlost 
a speciální boulderingová prolézačka.
V kategorii mini zvítězil domácí Tomáš Pirkl. 
V kategorii dívek se o prvenství dělí domácí 
Eliška Jebousková a Ema Dvořáková z HK Česká 
Třebová. V chlapcích zvítězil také domácí Jan 
Kubišta. 

Senior doprava ČČK slaví  
10. narozeniny

10 let od vzniku slaví služba Senior doprava 
ČČK v Ústí nad Orlicí. Za uplynulé roky rozší-
řila i do okolních měst a obcí okresu. Oslavy 
narozenin připravil Oblastní spolek ČČK Ústí 
n.O. na středu 9. prosince kdy byl do užívání 
senior dopravy předán nový osobní  automo-
bil. Senior doprava ČČK funguje od 1. prosince 
2005 a za svou existenci ujela přes 800 000 
km v 114 000 jízdách. Služba eviduje přes 1 
100 klientů s průměrným věkem 77 let. Službu 
mohou využít senioři, osoby zdravotně osla-
bené, rodiče s dětmi a děti.

Česko zpívalo koledy 

Letos se druhým rokem do akce "Česko zpívá 
koledy" připojilo také Ústí nad Orlicí. Ve středu 
9. prosince se úderem 18 hodiny Mírovým 
náměstím rozezněly oblíbené české koledy. 
Projekt regionálních Deníků, který je založený 
na myšlence společného zpívání vybraných 
koled v jeden den a čas si v našem městě 
nenechalo ujít několik stovek lidí. Občerstvení 
připravil ČČK a Jednota bratrská.

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


